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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
 
 

Espanya: compravenda d'habitatges 
(Milers d'habitatges)         Dades ac. 12 mesos (milers d'habitatges) 
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Espanya: producció industrial 
Variació interanual (%) 
 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
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Nota: *Sèrie desestacionalitzada, mitjana mòbil de 3 mesos.  
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 

Zona euro: producció industrial* 
Variació interanual (%) 
 

Zona euro: previsions del PIB de l’FMI 
Variació anual, %  

       Previsió Var. respecte 
previsió abr-15 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Zona euro 0,9 1,5 1,7 = 0,1 

Alemanya 1,6 1,6 1,7 = = 

França 0,4 1,2 1,5 = = 

Itàlia -0,4 0,7 1,2 0,2    0,1 

Espanya 1,4 3,1 2,5 0,6    0,5 

Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI (WEO). 

 

 

 
 
Espanya   
Bones expectatives per al 3T, tot i que el ritme d’avanç es 
podria moderar 

 La confiança empresarial augmenta en el 3T. L’índex 
de confiança empresarial, que combina l’opinió dels 
empresaris sobre el trimestre anterior amb la seva 
percepció sobre el trimestre que comença, va augmentar 
el 2,4% intertrimestral a l’inici del 3T, un ritme significatiu 
però lleugerament inferior al del 2T. Destaca l’increment 
de l’optimisme en el sector del transport i de l’hostaleria, la 
qual cosa anticipa una bona temporada turística.  

 L’índex de producció industrial va avançar el 3,4% 
interanual al maig, dada que consolida la tendència 
positiva iniciada al començament d’enguany. L’impuls ve 
de la producció vinculada al cicle inversor, com ara els 
béns d’equipament (6,2% interanual) i els béns intermedis  
(4,9% interanual). En canvi, la producció lligada al consum 
perd una mica de força, tant pel que fa als béns de 
consum duradors (2,4% interanual) com als no duradors 
(0,5% interanual). En conjunt, els indicadors avançats del 
2T assenyalen que el creixement es recolza en el consum 
privat i en la inversió, i que segueix un patró similar al de 
trimestres precendents 

 La demanda del mercat immobiliari es recupera amb 
fermesa. Al maig, per setè mes consecutiu, van avançar 
les compravendes d’habitatges (el 9,7% interanual segons 
l’acumulat de 12 mesos). Aquesta evolució positiva se 
sustenta, i continuarà fent-ho en els pròxims mesos, en la 
recuperació de l’economia espanyola i en l’estabilització 
del preu de l’habitatge. Alhora, permet que es redueixin de 
manera paulatina els nivells elevats d’estoc d’habitatges 
buits per vendre. 

Unió Europea  

Bones perspectives econòmiques, amb l’excepció de 
Grècia 

 L’FMI preveu un creixement del PIB a la zona de l’euro 
del 1,5% el 2015 y del 1,6% el 2016. La institució 
considera que la recuperació econòmica de la zona de 
l’euro segueix el rumb previst, recolzada en la demanda 
domèstica. Així, manté o revisa a l’alça les previsions per 
la major part dels països de la zona de l’euro, amb 
l’excepció de Grècia. El deteriorament de les perspectives 
econòmiques del país s’ha accentuant greument en 
aquestes dues últimes setmanes. La situació és 
complicada, fins i tot si arriba a un acord amb els socis 
europeus. 

 La producció industrial de la zona de l’euro continua 
millorant al maig. Espanya encapçala l’avanç, encara que 
la producció industrial també va rebotar de manera 
substancial a França i a Itàlia, i es manté robusta a 
Alemanya. Aquestes millores en la producció fan preveure 
un bon creixement del PIB en el 2T, d’acord amb la 
recuperació del 1T.  
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Dades previstes del 13 al 19 de juliol 

13 Xina Comerç internacional (juny) 

14 Espanya IPC  (juny) 

 Zona euro Producció industrial (maig) 

15 Espanya Comptes financers (1T) 

 EUA  Beige Book 

 Xina PIB (2T) 

16 Espanya Comerç internacional (maig) 

 Zona euro Inflació (juny) 

17 Espanya Taxa de morositat (maig) 

 EUA  IPC (juny) 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'Oficina Nac. Estad. xinesa. 
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FMI: previsions de creixement per al 2015 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'FMI. 

Variació anual (%) 

1-5-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,01 0,00 -0,08

EUA 0,24 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,17 0,00 -0,15
Tipus 10 anys Bund alemany 0,37 +0,21 -0,18

EUA 2,03 +0,12 -0,14
Espanya 1,47 0,08 -0,14

$/€ 1,122 0,04 -0,09
Dow Jones 17.841 -1,3% 0,1%
Euro Stoxx 50 3.616 -2,6% 14,9%
IBEX 35 11.385 -1,0% 10,8%
Brent a un mes $/barril 66,8 2,3% 16,5%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
L’FMI revisa a la baixa la previsió de creixement mundial 
per un inici d’any fluix als EUA 

 Segons l’FMI, l’economia mundial creixerà el 3,3% el 
2015, dues dècimes per sota de la previsió de l’abril i una 
dècima per sota de l’avanç del 2014. Com ja va succeir 
l’any passat, l’empitjorament de les perspectives de 
creixement és conseqüència d’un inici d’any feble als EUA, 
a causa de factors transitoris (el temporal hivernal i la vaga 
portuària). Precisament, l’economia nord-americana ha 
estat una de les més afectades per la revisió a la baixa de 
l’FMI (del 3,1% al 2,5%). D’altra banda, també ha revisat a 
la baixa les previsions per a Amèrica Llatina, a causa de la 
retallada a dues de les seves economies principals: el 
Brasil (-1,5%) i Mèxic (+2,4%). 

 Bones dades d’activitat als EUA. L’indicador de 
sentiment empresarial (ISM) per als serveis va pujar fins 
als 56,0 punts (des dels 55,7 del maig), en línia amb 
l’avanç del seu homòleg de manufactures, tal com 
ressenyàvem la setmana passada. Tots dos índex són 
indicatius d’avanços del PIB superiors al 3%. En aquest 
sentit, iniciar el procés de pujades del tipus d’interès de 
referència després de l’estiu, com es dedueix de les 
minutes de la reunió del FOMC del juny, és una opció 
raonable.  

 A la Xina, la inflació augmenta lleument al juny, tot i 
que encara roman en cotes moderades. L’IPC del juny va 
avançar el 1,4% interanual, dues dècimes per sobre del 
registre del maig, però molt per sota encara de l’objectiu 
del banc central (al voltant del 3%). No hi ha dubte que és 
una mostra de la debilitat de la demanda interna. 

Mercats financers i primeres matèries 
Les borses europees fluctuen al ritme de les 
negociacions entre Grècia i l’Eurogrup  

 Grècia està disposada a acceptar les condicions de 
l’Eurogrup. Malgrat el ‘no’ del referèndum, el Govern grec 
va presentar dijous una proposta de reformes estructurals 
molt similar a les condicions que exigia l’Eurogrup el 26 de 
juny. S’estima que les noves mesures, que inclouen una 
pujada de l’IVA i la reforma del mercat laboral i del sistema 
de pensions, arribaran al voltant dels 13.000 milions 
d’euros. A la reunió d’ahir, l’Eurogrup va valorar de manera 
favorable la proposta i va obrir la possibilitat d’un acord 
definitiu amb Grècia, que tindria accés a uns 50.000 
milions d’euros i la possibilitat de reestructurar el deute. 
Les borses europees han rebut aquests esdeveniments 
amb pujades properes al 2%. Les rendibilitats del deute 
sobirà perifèric han davallat de manera significativa en el 
còmput setmanal (Itàlia, 29 p. b. i Espanya, 29 p. b.), 
mentre que la d’Alemanya ha repuntat 16 p. b.  

 El preu del petroli trenca el suport dels 60$/barril. 
Després de mesos de resistència, el preu del petroli va 
baixar el 2,6% i va tancar la setmana en els 58 dòlars. 
Tot i que les negociacions amb Iran per aixecar les 
sancions a les exportacions incidiran en l’evolució del 
preu del cru a curt termini, les previsions consensuen un 
avanç sostingut durant els pròxims mesos.  

http://www.lacaixaresearch.com/

	Unió Europea
	Bones perspectives econòmiques, amb l’excepció de Grècia

