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Espanya: compte corrent 
Acumulat 12 mesos (milers de milions d'euros) 
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Espanya i zona euro: IPC 
Variació interanual (%) 
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Espanya   
El ritme de creixement es va accelerar lleugerament en el 
2T, però l'impacte en preus segueix sent contingut  
 L'economia espanyola va accelerar el ritme de 

creixement fins a l'1,0% intertrimestral en el 2T (3,1% 
interanual), una dècima més que el trimestre precedent. A 
falta del detall per components, els indicadors avançats 
d'activitat apunten a un gran dinamisme de la demanda 
interna, sobretot del consum privat, que es recolza en la 
millora del mercat laboral. Amb tot, cal assenyalar que els 
indicadors del trimestre han anat de més a menys, per la 
qual cosa preveiem una lleugera desacceleració del ritme 
de creixement de cara al segon semestre de l'any.  

 Els preus es van mantenir estables el juliol. L'indicador 
avançat de l'IPC va revelar un lleu retrocés de la inflació 
fins al 0,0% el juliol (+0,1% el juny) mogut per la caiguda 
del preu dels carburants (concretament, el petroli es va 
contreure un -8,9% respecte al mes anterior). En la zona 
euro, la inflació general es va mantenir en el 0,2% i la 
subjacent va avançar una dècima fins al 0,9%, afavorida 
per la bona evolució de la demanda interna. 

 Prossegueix la millora en el saldo per compte corrent. 
El saldo per compte corrent acumulava un superàvit de 
12.277 milions d'euros el maig, al voltant de l'1,2% del PIB 
(dades acumulades de 12 mesos). Això representa una 
millora de prop de 4.000 milions respecte al superàvit 
assolit el desembre de 2014, i ha estat conseqüència tant 
de l'ampliació del superàvit de béns i serveis com del 
menor dèficit del saldo de rendes primàries i secundàries. 

 El Govern presenta els Pressupostos Generals de 
l’Estat de 2016. La reducció del dèficit de l'Administració 
Central prevista (de 7 dècimes, fins al 2,2% del PIB) es 
recolza en un quadre macroeconòmic favorable, que té en 
compte un creixement del PIB del 3,0%. Es preveu que els 
ingressos tributaris augmentin un 4,0%, i que la despesa 
disminueixi un 4,4% fruit de la davallada del pagament 
d'interessos i del menor pagament de prestacions d’atur. 
Així mateix, els pressupostos tenen en compte una pujada 
de l'1,0% de salari dels empleats públics i del 0,25% de les 
pensions. 

Unió Europea  
Les enquestes de confiança empresarial suggereixen un 
bon inici de l'activitat en el 3T  
 Millora el sentiment econòmic afavorit per l'acord 

entre l'Eurogrup i Grècia. El juliol, l'índex de sentiment 
econòmic es va situar en els 104,0 punts, per damunt de la 
mitjana del 2T (103,7). Per països, destaca el fort augment 
del registre a Alemanya, d'un punt, fins als 106,0 punts, 
cosa que al costat de la millora de l'índex d'activitat 
empresarial IFO, reafirma al país com locomotora de la 
zona euro. En canvi, el sentiment econòmic va retrocedir 
significativament a Grècia, indicatiu de la recessió 
esperada en aquesta economia. 



31-7-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,02 0,00 -0,10

EUA 0,31 +0,02 +0,05
Tipus 1 any Zona euro 0,17 0,00 -0,16
Tipus 10 anys Bund alemany 0,64 -0,05 0,10

EUA 2,18 -0,08 0,01
Espanya 1,84 -0,06 +0,23

$/€ 1,098 0,00 -0,11
Dow Jones 17.690 0,7% -0,7%
Euro Stoxx 50 3.601 0,0% 14,4%
IBEX 35 11.181 -1,1% 8,8%
Brent a un mes $/barril 52,2 -4,4% -8,9%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats
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Dades previstes del 3 al 23 d’agost 

3 EUA ISM manufactures (jul.) 
4 Espanya Atur registrat i afiliats Seg. Soc. (jul.) 
5 EUA  ISM serveis (jul.) 
7 Espanya Producció  industrial (jun.) 

 EUA Ocupació (jul.) 
12 Xina Prod. Indust. i ventes minoristes (jul.) 
13 Espanya IPC (jul.) 
14 Zona euro Avanç PIB (2T), IPC (jul.) 
17 Japó Avanç PIB (2T) 
18 Espanya Comerç exterior (jun.) 
19 EUA IPC (jul.) 
20 Mèxic PIB (2T) 
21 Espanya Entrada de turistes estrangers (jul.) 
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EUA: PIB 
Variació intertrimestral i interanual (% ) 
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IPC sense aliments excl. IVA **

Nota:  *  IPC sense aliments (però amb energia), referència del BOJ. 
** No inclou la pujada de l'IVA d'abril de 2014 del 5% al 8%. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del M. de l'Interior i Comunicacions. 

Japó: IPC* 
Variació interanual, % 
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Economia internacional 
Continua l'expansió als EUA i els preus continguts al 
Japó 

 L'economia nord-americana va accelerar el seu avanç 
en el 2T de 2015. El PIB dels EUA en el 2T de 2015 va 
créixer un significatiu 0,6% intertrimestral, un 2,3% en 
termes interanuals. Encara que l’avanç es va situar una 
mica per sota de les expectatives del consens, la revisió a 
l'alça en el creixement del 1T (del 0,0% intertrimestral al 
+0,2%) millora el balanç final. Per components de 
demanda destaquen la contribució positiva del consum 
privat, que va accelerar el seu creixement respecte a l'1T, i 
també les exportacions, que van avançar vigorosament 
després de les interrupcions causades per la vaga 
portuària en la costa oest durant els primers mesos de 
l'any. 

 Els preus de Japó segueixen moderats. L'IPC general 
va avançar el juny un 0,4% interanual (0,5% el maig) i 
l'IPC sense aliments però amb energia (la referència del 
BOJ) es va incrementar en un 0,1% interanual, igual que 
havia fet el maig. Amb tot, la moderació dels preus 
energètics i la debilitat de les últimes dades de consum 
privat pressionaran l'índex a la baixa en els propers 
mesos.  

Mercats financers 
La pujada de tipus es torna més probable i les borses 
acullen amb optimisme els primers resultats empresarials 

 La Fed deixa oberta la porta a l'inici de pujada de tipus 
el 2015 i els emergents segueixen sota pressió. En el 
seu comunicat el passat 29 de juliol, la Fed va indicar que 
només requereix una lleugera millora addicional del mercat 
laboral per iniciar la pujada de tipus. Els inversors ja han 
incorporat més d'un 40% d'aquesta pujada, que esperen al 
setembre, i els tipus de curt termini es van col·locar en 
màxims des de l’any 2011. El risc per a aquesta previsió 
podria venir per la debilitat de les primeres matèries, que 
afecten a la baixa la inflació. El dòlar es va enfortir i 
afegeix pressió a diferents divises emergents. En aquest 
sentit, el banc central de Brasil va pujar el tipus oficial 50 
p. b. (14,25%) per contenir les pressions inflacionistes i la 
depreciació del real. 

 Les fortes fluctuacions del mercat borsari a la Xina 
marquen el pols de les borses internacionals. La major 
davallada intradia registrada a la borsa de Xangai des de 
l'any 2007 (-8,5%) va generar inquietud entre la comunitat 
inversora a nivell mundial. Les borses del continent asiàtic 
i les primeres matèries van ser els actius que van sortir 
pitjor parats. Encara que les intervencions de les autoritats 
locals van aconseguir estabilitzar la situació del mercat 
d'accions xineses, el sentiment inversor es manté fràgil. 
Els elevats nivells de palanquejament que prevalen en la 
borsa i els dubtes plantejats per la debilitat dels indicadors 
de conjuntura són les principals causes. Amb tot, la bona 
marxa de la campanya de beneficis empresarials als EUA i 
a Europa, amb un paper destacat del sector bancari, ha 
contribuït a limitar les correccions de les borses als països 
avançats. 
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