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Zona euro: PMI compost 
Nivell 
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Espanya   
La bona marxa del mercat laboral i del sector turístic 
continua 

 La xifra de negocis empresarial manté el bon ritme. 
L'índex general de la xifra de negocis, que recull l'evolució 
de la facturació de la indústria, dels serveis no financers 
de mercat i del comerç, i que representa el 50% de les 
activitats incloses al PIB, va pujar el 4,0% interanual al 
maig. Aquest avanç és pràcticament el mateix que el del 
1T (del 3,9% en mitjana), la qual cosa apunta que el 
creixement del PIB en el 2T va ser similar al del trimestre 
precedent (del 0,9% intertrimestral).  

 Evolució positiva del mercat laboral en el 2T. La 
creació d’ocupació en el 2T va ser robusta, amb un 
registre de 411.800 persones, una dada similar a la del 2T 
2014 i molt millor que la dels anys de crisi. Com a resultat, 
la taxa de variació interanual de l'ocupació es va mantenir 
forta (3,0%). La millora va ser generalitzada en totes les 
branques d'activitat i es va concentrar en el sector privat. 
L'augment de l’ocupació va propiciar la caiguda de la taxa 
d'atur (1,4 p. p. fins al 22,4 %) malgrat el creixement de la 
població activa. 

 Rècord de turistes internacionals en el primer 
semestre de l'any. Espanya va rebre 29,2 milions de 
turistes estrangers durant els primers sis mesos de l'any, 
el 4,2% més que el 2014. Sens dubte, 2015 tancarà per 
damunt dels gairebé 65 milions amb què va acabar l'any 
passat. França i els països asiàtics són els principals 
contribuïdors a la millora turística internacional, en clara 
contraposició amb Rússia, amb una caiguda que se situa a 
prop del 40% des del començament d'any ençà. 

Unió Europea  

La recuperació continua sent sòlida en el 3T  

 L'índex d'activitat PMI compost de la zona de l’euro se 
situa al juliol en un nivell lleugerament superior al de 
la primera meitat de l'any. El ritme de creixement hauria 
d'augmentar en els propers mesos per un major efecte de 
la depreciació de l'euro, uns costos de finançament més 
reduïts i per una nova caiguda del preu del cru. D'altra 
banda, la confiança del consumidor va baixar aquest mes, 
tot i que hauria de recuperar-se al ritme de la millora 
econòmica. 

 El nivell de deute públic a la zona de l’euro assoleix el 
92,9% del PIB en el 1T, fet que suposa un increment de 
0,9 p. p. en comparació amb el 4T 2014. Per països, els 
nivells més alts es van assolir a Grècia (168,8%), Itàlia 
(135,1%) i Portugal (129,6%). El nivell de dèficit públic es 
va reduir 0,2 p. p. fins al 2,3% en el 1T, la qual cosa 
reflecteix com la millora econòmica ajuda a la consolidació 
fiscal. La reducció del dèficit públic, així com els baixos 
tipus d'interès, haurien de disminuir el nivell de deute 
públic a partir de 2016 segons la Comissió Europea. 
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EUA: venda d'habitatges 
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Dades previstes del 27 de juliol al 2 d’agost 

28 Espanya Execució pressupostària de l’Estat (juny) 

 EUA  Confiança del consumidor (jul.),  
Case-Shiller (maig) 

29 Espanya Vendes al detall (juny) 

 EUA Acta del FOMC 

30 Espanya Avanç PIB (2T), Avanç IPC (jul.) 

 Zona euro Confiança empresarial (juny) 

 EUA PIB (2T) 

 Japó Inflació (juny) 

 

24-7-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,02 0,00 -0,10

EUA 0,29 +0,00 +0,04
Tipus 1 any Zona euro 0,17 0,00 -0,16
Tipus 10 anys Bund alemany 0,69 -0,10 0,15

EUA 2,26 -0,08 0,09
Espanya 1,90 -0,03 +0,29

$/€ 1,098 0,02 -0,11
Dow Jones 17.569 -2,9% -1,4%
Euro Stoxx 50 3.600 -1,9% 14,4%
IBEX 35 11.309 -1,5% 10,0%
Brent a un mes $/barril 54,6 -4,3% -4,7%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
L'expansió del sector de la construcció prossegueix als 
EUA, i al Japó les exportacions encara no mostren el 
vigor esperat 

 Prossegueix la recuperació del sector immobiliari 
nord-americà després de l'alentiment dels durs mesos 
d'hivern. En particular, les vendes d'habitatges nous  i de 
segona mà van augmentar al juny un significatiu 18,1% i 
9,6% interanual, respectivament. D'altra banda, l'índex de 
preus que elabora l'Agència Federal de Finançament de 
l’Habitatge (FHFA) va avançar un robust 5,7% interanual al 
maig. Tot plegat corrobora que la inversió residencial serà 
un factor important en el creixement dels EUA el 2015. 

 El Japó torna a registrar un altre dèficit comercial al 
juny. El saldo comercial es resisteix a entrar en terreny 
positiu. La millora de les exportacions al juny, encoratjada 
pel ien barat, va ser insuficient per compensar la pujada de 
les importacions. Les exportacions a Hong Kong, Taiwan, 
Corea i l'ASEAN van pujar amb força, però la recuperació 
de les vendes als EUA i a la Xina (el 38% del total) va ser 
menor del que caldria esperar. 

Mercats financers i primeres matèries 
Els mercats romanen atents a les decisions de la Fed, en 
una setmana marcada per l'estabilitat 

 Un cop calmada la tensió amb Grècia, els mercats 
centren l'atenció en la campanya de beneficis 
corporatius i en els missatges dels bancs centrals. El 
possible augment de tipus per part de la Fed ha provocat 
moviments en la corba (la yield de la T-bill a un any se 
situa en el 0,33%, el màxim de cinc anys). Els 
prometedors primers resultats empresarials (dels EUA i 
d’Europa) i la represa de les emissions de deute 
corporatiu han contribuït a reforçar el to constructiu als 
mercats desenvolupats. No obstant això, les fluixes 
dades d'activitat procedents de la Xina i la caiguda de les 
primeres matèries han limitat els avanços borsaris en el 
tram final de la setmana. 

 La debilitat de les primeres matèries situa el focus 
d'atenció als mercats del bloc emergent. Durant les 
últimes setmanes, el descens de les cotitzacions de les 
commodities ha estat acusat. A més del petroli Brent, el 
preu del qual ha davallat el 13% des de començaments 
de juliol, altres primeres matèries com l'or o el coure 
registren caigudes pronunciades (del 7,5% i del 10%, 
respectivament). Més enllà dels factors idiosincràtics que 
afecten el cru (excés d'oferta, acord de l'Iran i les 
potències occidentals), dues circumstàncies expliquen el 
pols feble de les primeres matèries. En primer lloc, la 
proximitat de la primera pujada de tipus als EUA i 
l'enfortiment del dòlar. En segon lloc, les expectatives 
respecte de la demanda de metalls i altres primeres 
matèries per part de la Xina, que continuarà reduint-se. 
En aquest context, les divises i els actius de l'àrea 
emergent romanen vulnerables, sobre tot si es té en 
compte el reduït marge de maniobra dels bancs centrals 
emergents davant els moviments imminents de la Fed. 

http://www.lacaixaresearch.com/

	Unió Europea

