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Espanya: xifra de negocis empresarial* 
Variació interanual (%) 

Nota: *Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.

2013 2014 2015

Espanya: entrada de turistes estrangers 
Acumulat de l'any (milers) 

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

Espanya: hipoteques i compravenda d'habitatges 
Variació interanual (dades acumulades de 12 mesos) 

Pols Econòmic 
Del 21 al 27 de setembre de 2015 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 
 
 

Zona euro: PMI compost 
Nivell 

 

 
 
Espanya    
La bona marxa del sector exterior i la recuperació del 
sector immobiliari impulsen l'activitat econòmica  

 El volum de negoci empresarial manté el bon ritme a 
l'inici del 3T. El volum de negoci empresarial, que 
representa el 50% de les activitats incloses al PIB, va pujar 
el 4,6% interanual al juliol, una dècima més que el mes 
precedent. Per sectors, els serveis continuen reportant 
bones dades, amb un augment de la facturació del 5,7% 
interanual, mentre que la indústria, una mica més 
endarrerida, consolida la tendència ascendent iniciada al 
començament de l’any.  

 Continuen les bones xifres en exportacions i turisme. 
Les exportacions de béns van augmentar el 5,5% en 
l'acumulat del gener al juliol respecte al mateix període de 
2014, empeses pel sector de l'automòbil. D'altra banda, 
del començament d'any ençà van arribar a Espanya 47,2 
milions de turistes internacionals, 1,8 milions més que el 
2014. La forta caiguda del turisme procedent de Rússia 
s’ha compensat amb escreix amb el significatiu augment 
del nombre de turistes procedents de França, els EUA i 
Àsia. 

 La millora de les condicions financeres dóna suport al 
sector immobiliari. L'increment de les compravendes 
d'habitatges, que van créixer el 10,9% interanual al juliol 
(dada acumulada de 12 mesos), reflecteix la recuperació 
del mercat immobiliari. Aquest avanç es recolza en el 
creixement de la concessió d'hipoteques per a la compra 
d'habitatges, que va avançar el 22,7% interanual el mateix 
mes. Mentre que la demanda del sector immobiliari va 
iniciar la recuperació al principi de l’any i ha anat guanyant 
tracció de forma gradual, l'activitat a la construcció està 
una mica més ressagada. 

Unió Europea  

Una recuperació sostinguda, encara que no accelera  

 Lleugera millora de l'activitat econòmica en el 3T. 
L'índex d'activitat  PMI compost de la zona de l’euro 
continua en una còmoda zona expansiva malgrat la 
desacceleració del setembre (de quatre dècimes, fins als 
53,9 punts). En el conjunt del 3T, l'índex es va mantenir 
pràcticament igual que en el 2T, en els 54,0 punts. Per 
països, preocupa l'alentiment del PMI francès, des d'uns 
nivells ja per si mateixos una mica continguts. D'altra 
banda, l'índex de confiança del consumidor de la zona de 
l’euro va caure lleugerament en el 3T, la qual cosa apunta 
a un possible alentiment del consum privat, tot i que 
encara se situa en nivells considerables. Així doncs, en 
conjunt, aquestes dades mostren que la recuperació en la 
zona de l’euro continua, per bé que a un ritme encara 
moderat. 
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Dades previstes del 28-set al 4-oct 

29 Espanya Execució pressup. de l’Estat (jul.), 
Avanç IPC (set.) 

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

 Zona euro Confiança empresarial (set.) 

30 Espanya Balança de pagaments (jul.), Posició 
inversió internacional neta (2T) 

30 Zona euro Avanç IPC (set.), Atur (ago.), Taxa 
d’estalvi de les llars (2T) 

1 EUA ISM manufactures (set.) 
 Zona euro PMI manufactures (set.) 
 Espanya PMI manufactures (set.) 

2 Espanya Afiliats a la Seg. Social i atur registrat 
(set.) 

 

25-9-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,04 0,00 -0,12

EUA 0,33 +0,01 +0,07
Tipus 1 any Zona euro 0,15 -0,01 -0,18
Tipus 10 anys Bund alemany 0,65 -0,01 0,11

EUA 2,16 +0,03 -0,01
Espanya 2,04 0,09 +0,43

$/€ 1,120 -0,01 -0,09
Dow Jones 16.315 -0,4% -8,5%
Euro Stoxx 50 3.113 -1,4% -1,1%
IBEX 35 9.520 -3,3% -7,4%
Brent a un mes $/barril 48,6 2,4% -15,2%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del BEA. 

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 iclou la pujada de l'IVA a l'abril de 2014, del 5% al 8%. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del M. d'Interior i Comunicacions. 

Japó: IPC * 
Variació interanual, % 

Economia internacional 
L'expansió nord-americana prossegueix, i al Japó els 
preus continuen sense mostrar la vitalitat esperada 

 Els EUA prossegueixen l’expansió. Segons l'última 
revisió del PIB que efectua el Bureau of Economic 
Analysis, l'economia nord-americana va avançar el 1,0% 
intertrimestral en el 2T (2,7% interanual), accelerant 
significativament respecte del fluix 1T (0,2% 
intertrimestral). D'altra banda, continuen les bones dades 
en el sector immobiliari. Així, l'índex de preus elaborat per 
l'Agència Federal de Finançament de l’Habitatge (FHFA) 
va avançar un robust 5,8% interanual al juliol, la qual cosa 
suggereix que la inversió residencial es mantindrà com un 
factor rellevant rere el creixement del país el 2015. 

 La inflació japonesa torna al terreny negatiu. L'IPC 
general va avançar el 0,2% interanual a l'agost, tot i que 
els preus energètics van fer que l'IPC sense aliments però 
amb energia (la referència del BOJ) caigués el 0,1% 
interanual, el primer retrocés des de l'abril de 2013, quan 
el BOJ va iniciar la seva expansió quantitativa.  

Mercats financers 
Els dubtes sobre el creixement global continuen afectant 
els mercats internacionals  

 La Xina i Volkswagen agiten les borses. La nova 
caiguda del PMI de manufactures xineses elaborat per 
Markit (fins als 47,0 punts) ha tornat a impactar 
negativament en les borses internacionals. La primera 
economia emergent continua donant senyals de 
desacceleració en una setmana marcada per noves 
sortides de capitals als països emergents. D'altra banda, 
l'escàndol de Volkswagen ha contribuït a la sacsejada de 
les borses desenvolupades, en especial, les d'Europa, on 
l'índex DAX ha caigut el 2,3%.  

 Els missatges dels bancs centrals generen una certa 
confusió. La setmana ha causat moviments erràtics als 
mercats de bons, al compàs d'alguns pronunciaments 
ambigus de la Fed i el BCE. D'una banda, Janet Yellen va 
comentar que el tipus d'interès oficial pujarà “en algun 
moment d'enguany”, cosa que va servir per desfer el 
moviment a la baixa dels tipus dels bons que s'havia 
observat des que la Fed va decidir, el passat dia 17, 
ajornar aquesta mesura. D'altra banda, diversos membres 
del BCE han comentat obertament la possibilitat d'ampliar 
les mesures acomodatícies, però Mario Draghi va aplacar 
les expectatives en aquest sentit en assenyalar que es 
necessita més temps abans de constatar que calen més 
estímuls. En aquest entorn, el tipus de canvi dòlar-euro ha 
respost baixant dels 1,11$/€. 

 Eleccions del 27S. La prima de risc espanyola (+ 10 p. b.) 
i l'IBEX 35 (-3,3%) continuen reflectint el risc polític 
després dels resultats de les eleccions catalanes,  que es 
prolongarà fins al desembre.  
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