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Espanya  
El repunt del consum consolida el creixement de 
l'activitat, però la inflació es manté en cotes baixes 

 El consum de les llars impulsa l'economia. Les 
vendes al detall van créixer un 0,3% interanual el 4T 
2013 i confirmen el bon to del consum a finals del 2013. 
Aquest repunt va contribuir notablement a l'augment del 
PIB, que va créixer un 0,3% intertrimestral el 4T 2013. 
De cara a 2014, la millora de la demanda interna 
ajudarà que el creixement del PIB se situï al voltant de 
l'1,0% anual (enfront del -1,2% el 2013). 

 Els preus energètics mantenen la inflació moderada. 
El gener va retrocedir una dècima, fins al 0,2%, degut a 
la baixada del preu dels carburants i els lubricants.  

 Es manté el risc de desviació de l'objectiu de dèficit. 
Al novembre, el saldo de l'Estat superava el límit fixat 
per al conjunt de l'any (3,8% del PIB), mentre que les 
CC. AA. l’igualaven (1,3% del PIB). Encara que el saldo 
de la resta d'organismes evoluciona favorablement, és 
difícil que puguin evitar una lleugera desviació a l'alça. 
Concretament, esperem que el dèficit se situï en el 6,7% 
del PIB, dues dècimes per sobre de l'objectiu. 

Unió Europea 
L'activitat de la zona euro manté la trajectòria 
ascendent el 2014  

 Nova millora de la confiança a la zona euro. El gener 
va assolir el seu nivell més elevat des del juliol del 2011. 
Aquesta vegada, a més, l'avanç de l'índex alemany va 
estar acompanyat per la millora del sentiment econòmic 
a França. No obstant això, en aquest últim cas, es 
mantenen els dubtes pel que fa als pilars que abonen el 
creixement a mitjà termini. 

 L’atur es manté en cotes altes (12,0%) a la zona euro 
mentre que la inflació es modera fins al 0,7% al gener 
a causa del retrocés del preu del petroli. La inflació 
subjacent, en canvi, traça una tendència lleugerament 
alcista impulsada en aquest cas per la resta de 
components. 

 La Comissió Europea presenta una reforma per 
reforçar l'estabilitat financera de la UE. La proposta 
pretén disminuir el risc potencial dels bancs sistèmics 
separant del banc matriu activitats de negociació 
potencialment arriscades i millorant la transparència de 
la banca en l'ombra. Aquestes mesures, pendents de 
ser aprovades pel Parlament Europeu, passaran a 
complementar les reformes ja empreses per reforçar el 
sector financer de la UE. 
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Dades previstes del 3 al 9 de febrer 

3 Espanya PMI manufactures (gen.)  
 Zona euro PMI manufactures (gen.) 
 EUA ISM manufactures (gen.) 

4 Espanya Afiliats a la Seg. Soc. i atur registrat 
(gen.) 

 Itàlia Avanç IPC (gen.) 
5 Espanya PMI Serveis (gen.) 

 Zona euro PMI Serveis (gen.), Vendes al detall 
(des.) 

 EUA ISM Serveis (gen.) 
6 EUA Balança comercial (des.) 
7 Espanya Producció industrial (des.) 

 EUA Ocupació (gen.) 
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31-1-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,30 0,00 0,01

EUA 0,24 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,56 -0,01 0,00
Tipus 10 anys Bund alemany 1,66 +0,00 -0,27

EUA 2,64 -0,07 -0,38
Espanya 3,66 -0,14 -0,49

$/€ 1,349 -0,02 -0,03
Dow Jones 15.699 -1,1% -5,3%
Euro Stoxx 50 3.014 -0,5% -3,1%
IBEX 35 9.920 0,5% 0,0%
Brent a un mes $/barril 106,4 -1,4% -4,0%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Les dades confirmen que els EUA es recuperen i que el 
Japó deixa enrere la deflació 

 El PIB nord-americà va avançar un 2,7% interanual el 
4T 2013, situant el creixement en l'1,9% per al 
còmput total de l'any. Encara que en termes 
intertrimestrals hi ha hagut un cert alentiment (3,2% 
intertrimestral anualitzat el 4T enfront del 4,1% el 3T), la 
tendència de fons és de recuperació. Per components 
de demanda, destaca la millora significativa del consum 
privat i del sector exterior. No obstant això, la inversió 
productiva no ha mostrat el vigor que s’esperava i ha 
tornat a decebre, sobretot si es té en compte la bona 
evolució dels beneficis empresarials el 2013 (+6,5%).  

 Al Japó, l'IPC general va pujar un 1,6% interanual al 
desembre i l'índex subjacent (sense energia ni 
aliments) va avançar un 0,7%, la taxa més elevada des 
de l'agost del 1998. El següent repte del país és 
traslladar aquestes pujades als salaris, amb el propòsit 
de recolzar el consum (que a l'abril afrontarà el repte de 
la pujada de l'IVA). D’altra banda, la producció industrial 
va créixer un 5,9% i aferma el repunt manufacturer el 
4T 2013.  

Mercats financers i primeres matèries 
Els mercats s'estabilitzen després de la forta sacsejada 
de la setmana anterior, però el to continua sent feble 

 La Reserva Federal decideix prosseguir la reducció 
d'estímuls en l'última reunió amb Bernanke com a 
President. Tal com estava previst, la Fed va decidir 
retallar en 10.000 milions de dòlars l'import de les 
compres mensuals de deute, que ara queda en 65.000 
milions. La millora sostinguda del mercat laboral i del 
conjunt d'indicadors econòmics expliquen aquesta 
decisió, que ha estat presa per unanimitat. 
Paral·lelament, la Fed va reiterar el compromís de 
mantenir els tipus oficials “en nivells excepcionalment 
reduïts” durant molt de temps, tot i que la taxa d'atur 
continuï baixant. Després d'aquests anuncis, les yields 
dels treasuries van descendir i el bo a 10 anys  es va 
situar per sota del 2,7%. D’altra banda, la borsa de Nova 
York i les d'altres grans places internacionals van 
registrar retrocessos moderats, influïdes per la 
inestabilitat de l'entorn financer del bloc emergent. 

 Els països emergents intenten contenir les tensions 
sobre els seus mercats. Nombroses divises emergents 
estan patint pressions depreciatòries severes després de 
l'esclat del cas argentí. La lira turca, el ruble rus, el rand 
sud-africà o el zloty polonès han registrat els càstigs més 
severs. Durant els últims dies, les actuacions de diversos 
bancs centrals han contribuït a contenir el càstig. 
Concretament, els de l'Índia, Turquia i Sud-àfrica han 
elevat els tipus oficials per frenar la sortida de capitals. 

 El petroli continua per sota dels 110$, mentre que els 
metalls i els aliments pateixen caigudes generalitzades. 

 


