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Espanya: producció industrial
Variació interanual (%)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE.
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Espanya: afiliats a la Seguretat Social*
Variació intermensual (milers)

Nota: *Sèrie desestacionalitzada.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MEiSS.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE.

Espanya: compravenda d'habitatges
(Milers d'habitatges)     Dades ac. de 12 mesos (milers d'habitatges)
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Fonte: Caixabank Research, a partir de dades d'Eurostat.

                        

 

 La producció industrial es desaccelera, mentre que el sector 

serveis recupera el pols. L’índex de producció industrial va 

reduir el ritme de creixement al 2,2% interanual al febrer a 

causa, sobretot, de la reculada de la producció de béns 
energètics (-8,0% interanual). D’altra banda, el sector serveis 

continua mostrant un gran vigor: al març, l’índex de sentiment 

empresarial PMI va augmentar fins als 55,3 punts, amb la qual 

cosa va recuperar el terreny perdut durant els dos primers 

mesos de l’any. Aquests indicadors avançats d’activitat són 

compatibles amb la nostra previsió de creixement del PIB, del 

0,7% intertrimestral en el 1T. 

 El ritme de creació d’ocupació es va mantenir robust al març, 

amb un ascens de 59.161 persones (dades desestacionalitzades). 

Aquest ritme va permetre que la taxa de variació interanual 

continués en cotes elevades (2,8%). El sector serveis va 

experimentar un fort avanç, tot i que hi va contribuir el fet que 

enguany la Setmana Santa caigués íntegrament al març, i no pas 
entre el març i l’abril com l’any passat. L’augment de l’ocupació 

en la indústria i en la construcció va ser lleugerament més 

contingut que el que va tenir lloc durant el mateix mes de l’any 

anterior. Les dades van confirmant el nostre escenari de 

recuperació enèrgica del mercat laboral que, tanmateix, es va 

desaccelerant a poc a poc.  

 El mercat immobiliari manté el ritme de creixement. Les 
compravendes d’habitatges van créixer al febrer el 10% 

interanual (en l’acumulat de 12 mesos) i se situen en nivells 

similars als de l’inici del 2012. No obstant això, la pressió sobre 

els preus és molt diferent entre regions, perquè l’estoc 

d’habitatges nous per vendre i el creixement de les 

compravendes és molt heterogeni.  

 

Unió Europea 

 

 La taxa d’atur a la zona de l’euro es va situar en el 10,3% al 

febrer. Continua, així, un descens gradual des dels màxims 

assolits en el primer semestre del 2013 (12,1%). Preveiem que 

aquesta millora continuï i que la taxa d’atur se situï 

lleugerament per sota del 10% al final de l’any. 

 Els avanços al mercat laboral de la zona de l’euro es 

reflecteixen en el consum. En concret, les vendes al detall van 

augmentar el 2,3% al febrer (variació interanual, mitjana dels 

últims tres mesos), una millora d’una dècima respecte del 

registre del mes anterior. El ritme de creixement es va mantenir 

per damunt del 2% malgrat les turbulències financeres que van 

tenir lloc durant aquests mesos. Preveiem que el consum 
continuarà avançant a un ritme similar durant la resta del 2016.  
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Entrades netes de capital cap als emergents*
(Milers de milions de dòlars)

Nota: *Fluxos de cartera (deute i accions). Països inclosos: Indonèsia, Índia, 
Corea, Tailàndia, Sud-Àfrica, Brasil, Turquia, Hongria, Mèxic.
Font: Caixabank Research, a partir de dades de l'IIF.
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Dades previstes de l’11 al 17 d’abril 

11 Xina IPC (mar.) 

12 Espanya Confiança empresarial (2T) 

 Alemanya IPC (mar.) 

13 Espanya IPC (mar.) 

 Zona euro Producció industrial (feb.) 

 Fraça IPC (mar.) 

 EUA 
Beige book 
Vendes al deetall (mar.) 

14 Zona euro IPC harmonitzat (mar.) 

 EUA IPC (mar.) 

15 Espanya 
Comptes financers (4T) 
Deute AP (feb.) 
Enquesta préstecs bancaris (1T) 

 Xina PIB (1T) 

 

Contracció 

8-4-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,25 0,00 -0,12

EUA 0,63 +0,00 +0,02

Tipus 1 any Zona euro -0,01 -0,01 -0,07

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,10 -0,04 -0,53

EUA 1,72 -0,05 -0,55

Espanya 1,52 0,08 -0,25

$/€ 1,140 0,00 +0,05

Dow Jones 17.577 -1,2% 0,9%

Euro Stoxx 50 2.912 -1,4% -10,9%

IBEX 35 8.428 -2,0% -11,7%

Brent a un mes $/barri l 41,9 8,5% 12,5%

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

Monitor de mercats

 Als EUA, els indicadors de sentiment empresarial assenyalen 
avanços considerables. L’índex de sentiment empresarial (ISM) 
per al sector serveis es va situar en els 54,5 punts al març, un 
nivell que, si es consideren les dades històriques, és coherent 
amb un creixement econòmic del 2,2% (intertrimestral 
anualitzat). Aquesta bona dada s’afegeix a la del seu homòleg de 
manufactures, que es va situar en els 51,8 punts després de cinc 
mesos per sota del límit dels 50. Així i tot, el mal registre dels 
inventaris empresarials de la setmana passada i la mala 
desestacionalització de les dades que sol repercutir de manera 
negativa en els primeres trimestres de l’any podrien passar 
factura a l’avanç del PIB del 1T 2016. 

 Els fluxos de capitals cap als emergents han fet un tomb al 
març. Les economies emergents van patir abundants sortides 
netes de capitals durant els últims mesos, una dinàmica que 
sembla que es va trencar al març, primer mes en què, segons les 
estimacions de l’IIF, aquestes economies van anotar notables 
entrades de capital estranger per valor de 36.800 milions de 
dòlars (cartera). Han contribuït a aquest rebot els missatges 
acomodaticis dels bancs centrals dels principals països avançats 
i l’estabilització de les expectatives del valor del iuan.   

 Les borses internacionals continuen mostrant un 
comportament mancat de pols. Després de començar la 
setmana amb bon peu, a conseqüència de les sòlides dades del 
mercat laboral dels EUA, el sentiment de cautela continua 
dominant el panorama inversor. El to acomodatici de les actes 
de l’última reunió de la Fed, que van confirmar un ritme gradual 
anticipat per a les pujades del tipus d’interès, no va ser prou per 
impulsar els actius de risc globals. Les borses europees van ser 
les més penalitzades, en general, i les cotitzacions del sector 
financer van encapçalar les reculades setmanals. Al mercat 
canviari, el dòlar es va mantenir prop dels 1,14 dòlars per euro i 
la dinàmica d’apreciació del ien de les últimes setmanes ha 
tingut continuïtat. Del començament de l’any ençà, la divisa 
nipona s’ha apreuat prop d’un 10% respecte del dòlar malgrat 
les darreres mesures expansives adoptades pel banc central.  

 La prima de risc espanyola rebota i esborra l’efecte Draghi. 
Després de les davallades que van precedir les noves mesures 
del BCE, la prima de risc espanyola va repuntar 20 p. b. i va 
arribar a situar-se per damunt dels 150 p. b. Tanmateix, això no 
ha impedit que el Tresor Públic reduís els costos d’emissió de 
2.220 milions d’euros en bons a 5, 15 i 30 anys. En el cas del bo 
a 10 anys, l’emissió de 1.555 milions d’euros es va adjudicar a un 
interès de l’1,50%, respecte de l’1,48% de la subhasta anterior. 
El comportament del deute italià va ser similar al de l’espanyol, 
mentre que els spreads de Grècia i Portugal van mostrar alces 
compreses entre els 40 i els 50 p. b. 


