
 

 

                        

 

Zona de l’euro: previsions del PIB  
de la Comissió Europea 

Variació anual (%)  

  Previsió 
Var. respecte  

previsió feb-16 

 2015 2016 2017 
 

2016 
 

2017 

Zona euro 1,7 1,6 1,8 0,1 0,1 

Alemanya 1,7 1,6 1,6 0,2 0,2 

França 1,2 1,3 1,7 = = 

Itàlia 0,8 1,1 1,3 0,3 = 

Espanya 3,2 2,6 2,5 0,2 = 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea  
(European Economic Forecast, Spring 2016) 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MEiSS.

 L’expansió de l’activitat va continuar sent sòlida a l’abril. Els 

indicadors de sentiment empresarial PMI es mantenen en nivells 
elevats i compatibles amb un ritme d’expansió del PIB similar a 

l’observat en els tres primers mesos de l’any. En concret, l’índex 

del sector manufacturer va pujar una dècima a l’abril, fins als 

53,5 punts, tot i que se situa lleugerament per sota de la mitjana 

del 1T (54,3 punts). El seu homòleg de serveis va desaccelerar 2 

dècimes, fins als 55,1 punts, però, així i tot, el registre és superior 
a la mitjana del 1T (54,7 punts). També destaca el fet que, entre 

els països grans de la zona de l’euro, l’economia espanyola és la 

que anota un major ritme d’expansió. 

 Balanç favorable del mercat laboral a l’inici del 2T.  El nombre 

d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 55.307 persones 

(dades desestacionalitzades) a l’abril, de manera que l’avanç 

interanual es va mantenir en cotes elevades, del 2,7%. Tret de 
l’Administració pública, tots els sectors van contribuir 

positivament al creixement. El fet que enguany la Setmana Santa 

hagi caigut íntegrament al març permet fer una lectura 

especialment positiva de l’avanç d’abril. Les xifres van 

corroborant un escenari de recuperació robusta de l’ocupació 

que, a poc a poc, es va desaccelerant.  

 

Unió Europea 

 
 Sense grans novetats a les previsions de creixement de la 

Comissió Europea. La Comissió espera que el 2016 el creixement 

de la zona de l’euro es mantingui en cotes similars a les del 2015. 

Així mateix, continua advertint que el procés de recuperació és 
molt fràgil i assenyala que alguns vents de cua comencen a 

perdre força (el preu del petroli s’està recuperant i el tipus de 

canvi efectiu de l’euro s’està apreciant). Finalment, la Comissió 

recorda que la recuperació continuarà recolzant-se sobre la 

demanda interna, en particular en el consum de les llars i en la 

inversió, tots dos afavorits per la política monetària 
acomodatícia del BCE.  

 El consum de les llars continua sent el motor de la recuperació 

econòmica. Les vendes al detall van augmentar el 2,0% al març 

(variació interanual) i van tancar el 1T 2016 amb un creixement 

del 2,2% de mitjana, un registre una mica menys expansiu que el 

del 2015, però clarament per damunt de la mitjana històrica, del  

0,7%. A més, tot indica que el consum de les llars continuarà 
avançant a un ritme similar els pròxims trimestres, motiu pel 

qual és molt probable que continuï sent el pilar principal del 

creixement de la zona de l’euro.  
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Dades previstes del 9 al 15 de maig 

10 Espanya Compravenda d’habitatges (mar.) 

 Alemanya Producció industrial (mar.) 

 França Producció industrial (mar.) 

 Itàlia Producció industrial (mar.) 

 Xina IPC (abr.) 

12 Zona euro Producció industrial (mar.) 

 França IPC (abr.) 

13 Espanya IPC (abr.) 

 Zona euro Avanç del PIB (1T) 

 Alemanya 
IPC (abr.) 
Avanç del PIB (1T) 

 Itàlia 
IPC (abr.) 
Avanç del PIB (1T) 

 Polònia Avanç del PIB (1T) 

 EUA Vendes al detall (abr.) 
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Expansió

Contracció

6-5-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,26 -0,01 -0,13

EUA 0,63 -0,01 +0,02

Tipus 1 any Zona euro -0,01 0,00 -0,07

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,14 -0,13 -0,49

EUA 1,78 -0,05 -0,49

Espanya 1,59 0,00 -0,18

$/€ 1,140 0,00 +0,05

Dow Jones 17.741 -0,2% 1,8%

Euro Stoxx 50 2.937 -3,0% -10,1%

IBEX 35 8.702 -3,6% -8,8%

Brent a un mes $/barri l 45,4 -5,7% 21,7%

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

Monitor de mercats

 Dades mixtes al mercat laboral dels EUA. A l’abril es van crear 

160.000 llocs de treball, una xifra que va decebre, atès que se 
situa per sota del llindar dels 200.000, però que no s’ha de 

considerar un símptoma d’alarma després de la sòlida 

recuperació que registra el mercat de treball des del 2009. En 

canvi, va sorprendre de manera positiva el ritme d’avanç dels 

salaris, del 2,5% interanual, un registre especialment significatiu 

si es tenen en compte les baixes taxes d’inflació. La taxa d’atur 

es va mantenir sense canvis en el 5,0%. D’altra banda, l’índex de 
sentiment empresarial de manufactures (ISM) de l’abril va baixar 

lleugerament fins als 50,8 punts. En aquest cas, la decepció 

inicial va quedar àmpliament compensada pel sòlid registre de 

l’ISM de serveis (55,7 punts). 

 A la Xina, els indicadors d’activitat no dibuixen un rumb clar, de 

manera que els temors d’un hard landing ni s’intensifiquen ni es 
dissipen. L’índex de sentiment empresarial de manufactures 

(PMI) elaborat per l’Oficina Nacional d’Estadística es va mantenir 

pràcticament pla en els 50,1 punts a l’abril, marginalment per 

damunt del límit dels 50 punts. El mateix índex elaborat per 

Caixin/Markit va baixar fins als 49,4 punts. En canvi, segons tots 

dos organismes, el PMI de serveis es va mantenir en una zona 

més còmoda: en els 53,5 punts segons dades oficials i en els 51,8 
punts segons Caixin/Markit. 

 La renda variable trontolla i baixen els tipus d’interès del deute 

públic nord-americà i alemany. La setmana va estar dominada 
per la dèbil apetència pel risc global, la qual cosa va suposar 

caigudes generalitzades a les borses internacionals i davallades 

moderades de les rendibilitats dels bons americans i alemanys. 

Al pla borsari, les pèrdues van superar el 2% a Europa, al Japó i 

al bloc emergent. L’apreciació de l’euro respecte del dòlar, que 

va arribar a superar la barrera dels 1,16$ per primera vegada des 
de l’agost del 2015, va contribuir a intensificar el correctiu a les 

places europees. D’altra banda, els índexs de Wall Street van 

mostrar més fermesa i les pèrdues setmanals es van situar en el 

0,5%. Bona part de la debilitat que mostren els actius de risc 

respon a la moderació o a la pausa dels factors de suport de les 

últimes setmana, com ara el repunt dels preus del cru. Les fluixes 

dades dels beneficis corporatius dels EUA, Europa i l’àrea 
emergent han perllongat el desànim inversor.  

 Els mercats financers responen a l’empitjorament polític del 

Brasil, Turquia i Sud-Àfrica. El flanc polític continua sent un 

focus de risc important als emergents fràgils. Al Brasil, el Tribunal 

Suprem va destituir el President del Congrés i Fitch va rebaixar 

novament el ràting a causa de la incertesa política. A Turquia, el 
primer ministre va dimitir, disconforme amb l’orientació política 

del país. A Sud-Àfrica, s’han agreujat els dubtes sobre la 

supervivència política del president Zuma, a qui s’ha vinculat a 

l’ús irregular de fons públics. Com a resultat, les divises 

respectives es van depreciar i, en el cas de Turquia, la yield del 

bo sobirà va repuntar.  


