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Espanya  

La millora de la demanda europea ajuda a la 

recuperació de l'economia espanyola.  

 El creixement de l'eurozona, clau per a la 

recuperació de la producció industrial. Tot i que la 

producció industrial segueix contraient-se (-1,9% 

interanual el juny), l'impuls de les comandes industrials 

provinents de l'eurozona (0,7% interanual) auguren un 

possible canvi de tendència. Per contra, les comandes 

de fora de l'eurozona perden força a causa de la 

desacceleració dels emergents.  

 Continuen les excel·lents notícies del sector 

exterior. L'entrada de turistes estrangers el juliol (7,9 

milions) confirma la tendència positiva dels últims 

mesos. Aquest any es podria assolir el màxim històric de 

2008, de 59,4 milions de turistes. El saldo comercial 

també va millorar el juny, impulsat per l'augment de les 

exportacions (10% interanual). Destaca el bon ritme de 

les exportacions a la zona de l'euro que reflecteix la 

recuperació de la demanda europea. 

 La compravenda d'habitatges lliures augmenta un 

1,8% interanual el 2T 2013 impulsada per la venda 

d'habitatges usats. Amb això, la compravenda 

d'habitatges lliures s'estabilitza al voltant de les 290.000 

anuals. La recuperació de l'economia ajudarà a 

consolidar aquests registres en els pròxims trimestres. 

 S'accentua la tendència alcista de la morositat. El 

juny, la taxa de morositat va augmentar 4 dècimes, fins 

a l'11,6%. Això reflecteix, en part, l'aplicació de criteris 

més estrictes per a la classificació dels crèdits 

refinançats. La nota positiva l'aporta l'augment dels 

dipòsits (2,5% interanual) que es consoliden com una 

font de finançament estable per a la banca. 

Unió Europea 

L’eurozona surt de la recessió impulsada per la 
locomotora alemanya.  

 L'eurozona torna a créixer: 0,3% intertrimestral el 2T 

2013 (-0,7% interanual) després de 6 trimestres 

consecutius de contracció. La millora és generalitzada: 

Alemanya i França lideren la recuperació (0,7% i 0,5% 

intertrimestral respectivament), mentre que a la perifèria 

la recessió segueix minvant.  

 Els indicadors del tercer trimestre s'endinsen en 

terreny positiu. L'índex PMI va registrar un nou 

increment a l'agost fins als 51,7 punts (50,5 el juliol), una 

dada consistent amb la consolidació de la recuperació. 

Pel costat de la demanda, la confiança del consumidor 

segueix la tendència alcista iniciada el desembre, 

assenyalant una ràpida recuperació del consum privat.   
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Dades previstes del 26 a l’1 de setembre 

27 Espanya Constitució hipoteques (juny) 

 EUA Case-Shiller (juny), Conf. cons.(ag.) 

29 Espanya PIB (2T), IPC (ag.) 

30 Espanya 
Execució pressupostària Estat (jul.), 
Balança de pagaments (juny) 

 Eurozona Atur (jul.) 

 Japó Ocupació (jul.), IPC (jul.), prod. ind. (jul.) 

 Brasil PIB (2T) 
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previsió 

Economia internacional 

Els EUA apunten a un cert millor to en la segona meitat 
de 2013 però Japó i les economies emergents 
segueixen presentant dubtes.  

 Augmenta la probabilitat que els EUA revisin a l'alça 

el PIB del 2T. Els últims indicadors d'activitat han estat, 

en general, positius. El dèficit comercial de juny es va 

reduir més del que s’esperava. El juliol, les vendes al 

detall van sorprendre a l'alça i els índexs ISM de 

sentiment empresarial de juliol van tenir una nítida 

reacció alcista, especialment en serveis, mentre que el 

sentiment dels promotors va seguir millorant a l'agost. Els 

preus, d’altra banda, segueixen donant a la Fed marge 

per a polítiques expansives. 

 El PIB del 2T del Japó decep, amb un avanç del 0,9% 

interanual (0,6% intertrimestral). La inversió va punxar 

però consum i exportacions van seguir robustos. El feble 

creixement instaria al premier Abe a moderar o 

compensar la pujada de l'IVA prevista pel 2014.  

 L'activitat millora a la Xina però Mèxic decep. Les 

dades de comerç de la Xina van sorprendre a l'alça, amb 

una força importadora que suggereix certa millora del 

consum. PMI manufacturer, vendes al detall i producció 

industrial també van millorar però persisteixen riscos. 

Mèxic va avançar un tebi 1,5% interanual (-0.7% 

intertrimestral), en el segon trimestre, encara que les 

reformes estructurals poden donar un impuls al PIB 

potencial a llarg termini. 

Mercats financers 

La millora de l'entorn macro-financer a Europa 
contrasta amb la inestabilitat dels emergents. 

 Els mercats de l'Eurozona exhibeixen bon to, a 

diferència del que ha passat en els mesos d'agost dels 

dos anys anteriors. Els spreads del deute perifèric s'han 

estret significativament, encara que en bona part fruit del 

repunt de yields a Alemanya. La prima de risc espanyola 

a 10 anys se situa a la zona dels 250 p.b. Les borses han 

progressat i l'euro s'ha enfortit enfront del dòlar. La 

millora de les dades d'activitat econòmica està darrere 

d'aquestes pautes. També ajuda el clima assossegat de 

la precampanya electoral alemanya, on predominen les 

declaracions constructives sobre el futur de la unió 

monetària i la resolució de la crisi de deute. 

 Persisteixen les turbulències en els mercats 

emergents. Continuen les sortides de capitals, que s'han 

traduït en forts càstigs sobre les divises de països com 

Brasil, Índia, Indonèsia i Turquia (economies amb 

significatius desequilibris exteriors), al compàs de 

l'augment en la yield dels bons dels EUA (que, al seu 

torn, respon a l'expectativa que la Fed anunciarà el 

setembre una reducció de les compres de bons). Per 

defensar les seves monedes, Índia ha establert límits a la 

inversió que els residents poden efectuar a l'exterior i 

Brasil ha anunciat intervencions directes al mercat de 

canvis. 

  

25-8-13 var. setm. var. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0,23 0,00 0,04

EUA 0,26 -0,00 -0,04

Tipus 1 any Zona euro 0,55 0,01 0,01

Tipus 10 anys Bund alemany 1,94 +0,07 0,77

EUA 2,82 +0,00 1,07

Espanya 4,47 0,09 -0,80

$/€ 1,336 0,00 +0,02

Dow Jones 15.011 -0,5% 14,5%

Euro Stoxx 50 2.826 -1,0% 7,2%

IBEX 35 8.687 -1,5% 6,4%

Brent a un mes $/barril 110,9 0,5% 1,1%

Font: Thomson Reuters Datastream.

Cotitzacions de mercats


