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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Dep. de Duanes. 

 

 

Espanya: comerç exterior de béns* 
Variació interanual de l'acumulat de 3 mesos (%) 
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Espanya: comandes industrials 
Variació interanual de la mitjana mòbil de 12 mesos (%) 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE. 
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Font:  CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE (EPA). 

Espanya: ocupació per sectors 
Variació interanual (milers) 
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Zona euro: PMI compost 
Nivell 

 La recuperació de la zona de l’euro, clau per al sector 
industrial. L’entrada de comandes a la industria es va 
desaccelerar a l’agost, però la tirada de la demanda 
precedent de la zona de l’euro va esmorteir la caiguda. 
D’altra banda, el ritme d’avanç de la xifra de negocis del 
sector serveis també es va reduir, a causa del descens del 
comerç a l’engròs i dels serveis professionals. En conjunt, la 
xifra de negocis empresarial, que representa el 50% de les 
activitats incloses en el PIB, va pujar el 1,7% interanual a 
l’agost, el menor registre de l’any.  

 Avanç robust de l’ocupació en el 3T, encara que hagi 
desaccelerat respecte del 2T (va passar del 1,0% 
intertrimestral al 0,6%, en termes desestacionalitzats). 
D’aquesta manera, la taxa de variació interanual es va situar 
en el 3,1%.  Tot i que en el 3T la millora es va concentrar en 
els serveis, del començament d’any ençà la creació neta 
d’ocupació es va consolidar en tots els sectors. D’altra banda, 
la taxa d’atur es va reduir en 1,2 p. p. (21,2%), gràcies al 
augment de l’ocupació, però recolzada també per la 
imprevista caiguda de la població activa.  

 El sector exportador continua donant bones notícies. Les 
exportacions van créixer el 5,8% interanual a l’agost per a 
l’acumulat dels últims tres mesos. I ho van fer tot i que la 
dada més recent, corresponent al mes d’agost, va ser una 
mica més feble del que s’esperava, com a conseqüència de la 
forta contribució negativa a l’avanç exportador del sector de 
productes energètics. D’altra banda, el turisme va continuar 
oferint bones dades al setembre. A Espanya van arribar 7,2 
milions de turistes internacionals, el 2,2% més que al 
setembre de 2014. 

 Bones dades de l’activitat econòmica en el 4T. L’índex PMI 
compost de la zona de l’euro es va situar en els 54,0 punts a 
l’octubre, lleugerament per damunt del registre del 3T (53,9) i 
en una còmoda zona expansiva. En canvi, l’índex de confiança 
del consumidor va caure a l’octubre, però encara se situa en 
cotes superiors a la mitjana històrica.  

 Els bancs europeus donen suport a la concessió de crèdit. 
Segons l’enquesta de préstecs bancaris del 3T, els bancs van 
relaxar els criteris de la concessió de crèdit a les empreses i al 
consum de les llars, segments en els quals s’observa una forta 
demanda, sobretot a Itàlia. En canvi, van endurir 
lleugerament els criteris per al crèdit hipotecari, en resposta a 
una demanda que creix amb força en alguns països, com ara 
Holanda. L’enquesta també revela que els bancs estan fent 
servir la liquiditat injectada pel BCE per concedir més crèdit, 
la qual cosa posa de relleu que els estímuls monetaris estan 
sent eficaços y justificaria l’ampliació del programa al 
desembre. 
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Dades previstes del 26 d’octubre a l’1 de 
novembre 

27 Espanya 
Hipoteques (ago.), 
Execució pressupostària de l’Estat (set.) 

 Zona euro Índex de sentiment econòmic (nov.) 

 EUA 
Case-Shiller (ago.),  
Confiança del consumidor (oct.) 

28 EUA Comerç internacional (set.) 

29 Espanya 
Avanç IPC (oct.),  
Vendes al detall (set.),  
Confiança del consumidor (oct.) 

 EUA PIB (3T) 

 Japó  Producció industrial prelim. (set.) 

30 Espanya 
Balança de pagaments (ago.),  
Avanç PIB (3T), 
Crèdit de nova concessió (set.) 

 Zona euro 
Avanç IPC harmonitzat (oct.), 
Atur (set.) 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Dep. de Comerç. 

Japó: balança comercial*  
Dades mensuals (mM¥)                                 Dades mensuals (mM¥) 
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EUA: venda d'habitatges de segona mà 
 Vendes (milers)   
 

23-10-15 var. setm. 2015

Tipus 3 mesos Zona euro -0,06 -0,01 -0,14

EUA 0,32 +0,01 +0,07

Tipus 1 any Zona euro 0,11 -0,02 -0,21

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,51 -0,04 -0,03

EUA 2,09 +0,05 -0,08

Espanya 1,64 -0,14 +0,02

$/€ 1,102 -0,03 -0,11

Dow Jones 17.647 2,5% -1,0%

Euro Stoxx 50 3.426 4,9% 8,9%

IBEX 35 10.476 2,4% 1,9%

Brent a un mes $/barri l 48,0 -4,9% -16,3%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.

Monitor de mercats

 La robustesa del mercat immobiliari continua als EUA. Al 

setembre, la venda d’habitatges de segona mà va augmentar 

el 8,8% interanual. A més, l’índex de preus elaborat per 

l’Agència Federal de Finançament de l’Habitatges (FHFA) va 

avançar un significatiu 18,5% interanual, la qual cosa 

consolida la inversió residencial com un element important 

per al creixement del país el 2015. 

 El Japó registra al setembre un dèficit comercial mes gran 

del que es preveia. Les exportacions i les importacions van 

caure en valor i en volum. Destaca el significatiu descens en 

valor de les exportacions a la Xina i l’ASEAN (Associació de 

Països del Sud-est Asiàtic), que, malgrat el ien dèbil, van 

perdre el 3,5% i el 0,6% interanual, respectivament. 

 El BCE eleva el to acomodatici dels seus missatges i anticipa 

més estímuls monetaris al desembre. A l’última reunió, el 

Consell de Govern del BC va mostrar una clara disposició a 

posar en marxa mesures expansives addicionals i va 

assenyalar que podrien anunciar-se en la reunió del 3 de 

desembre. Tot i que els mercats contemplaven que Draghi 

exhibiria un discurs clarament acomodatici, la contundència i 

la concreció van sorprendre. En primer lloc, perquè Draghi 

va indicar que una nova rebaixa de la remuneració de la 

facilitat de dipòsit és una alternativa que torna a ser sobre la 

taula, un any després que afirmés que s’havia “assolit de 

facto” el límit inferior dels tipus oficials. En segon lloc, a 

causa de l’elevat grau de senyalització que va destil·lar al 

llarg de tota la roda de premsa. En aquest sentit, va evocar al 

seu predecessor al càrrec, Jean-Claude Trichet, en encunyar 

el terme “vigilant” per fer referència a la postura actual del 

BCE pel que fa als riscos de l’escenari macroeconòmic. Riscos 

que  romanen esbiaixats a la baixa a causa, fonamentalment, 

dels senyals de debilitat de l’economia xinesa, a la davallada 

del preu del petroli i a l’enduriment de les condicions 

financeres (principalment, via el tipus de canvi). Els 

missatges del mandatari europeu han tingut una acollida 

molt favorable a les borses internacionals. D’altra banda, les 

rendibilitats dels bons sobirans de la zona de l’euro van 

reaccionar amb marcats descensos i l’euro es va debilitar el 

2% davant el dòlar i es va situar al voltant dels 1,11 dòlars. 

 La Xina torna a retallar els tipus d’interès quatre dies 

després de la dada de creixement del 3T. El banc central va 

rebaixar en 25 p. b. el tipus d’interès de referència (fins al 

4,35%), la cinquena rebaixa del començament d’any ençà.  

També va retallar el coeficient de caixa en 50 p. b. (fins al 

17,5% per a la major part de grans bancs). En paral·lel, 

l’autoritat monetària va anunciar la suspensió del límit sobre 

la remuneració dels dipòsits bancaris.  


