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Espanya: entrada de turistes estrangers 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 

Zona euro: indicadors d'activitat 
Índex PMI compost 
 

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

01/96 01/99 01/02 01/05 01/08 01/11 01/14 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 

 

06/14 

Espanya: confiança del consumidor 
Saldo net, %, mitjana mòbil de 3 mesos 
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Espanya: IPC i preu del petroli 
Variació interanual, % Variació interanual, % 
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Espanya  

La demanda interna continua oferint senyals de 
recuperació, però la inflació es manté molt baixa  
 El consum de les llars conserva el bon to. La 

confiança del consumidor segueix una clara tendència 
alcista i ja se situa en nivells superiors als anteriors a la 
crisi. També les vendes minoristes reflecteixen la 
millora gradual del consum de les llars, amb un avanç 
al mes de maig del 0,5% interanual. El consum de les 
llars, que ja fa tres trimestres que avança amb força, no 
presenta símptomes d'esgotament.  

 La taxa d'inflació segueix en nivells pròxims a zero 
(0,1% el juny). De totes maneres, el repunt en els preus 
del petroli arran de les tensions geopolítiques a l'Iraq i a 
Ucraïna, i la gradual recuperació de la demanda interna 
propiciaran un canvi de tendència els pròxims mesos. 

 L'ajust del dèficit públic avança lentament. El dèficit 
de l'Estat va ascendir fins al 2,5% del PIB al maig, 1 
dècima per sota del saldo del 2013. Aquesta lleugera 
millora és deguda a la pujada de la recaptació 
impositiva recolzada pel progrés de l'activitat 
econòmica. El dèficit de les comunitats autònomes 
també presenta una evolució molt similar a la del 2013 
(0,4% l'abril 2014 davant 0,3% el 2013).  

 El sector turístic inaugura la temporada d'estiu a un 
ritme rècord. Al maig van arribar 6,1 milions de turistes 
estrangers (62,3 milions ac. 12 mesos), entre els quals 
va augmentar notablement el nombre de visitants 
europeus. Tot indica que aquesta tendència es 
reforçarà durant els mesos d'estiu, amb la qual cosa el 
2014 es tornarà a batre una nova marca. 

 
Unió Europea 
La recuperació en la zona de l’euro segueix el guió 
previst: gradual i amb diferències importants entre 
països 

 Els indicadors d'activitat del conjunt de la zona de 
l’euro es mantenen en nivells confortables. L'índex 
PMI compost de juny va retrocedir lleugerament, però 
es manté en terreny expansiu (per damunt dels 50 
punts). Per països, continua la divergència en el ritme 
d'expansió. A França els indicadors segueixen febles i 
fins i tot perden posicions. A Alemanya, en canvi, tot 
apunta que l'activitat continua creixent a bon ritme: 
l'índex PMI va retrocedir lleugerament al juny, però es 
manté a prop dels 55 punts.  
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EUA: PIB 
Variació intertrimestral anualitzada i interanual, %  

Previsió 

Dades previstes del 30 de juny al 6 de juliol 

30 Espanya Balança de pagaments (abr.), posició 
d’Inversió Internacional Neta (1T) 

 Zona euro Avanç IPC (jun.) 

 Itàlia Avanç IPC (jun.) 

 EUA ISM manufactures (jun.) 

01 Espanya PMI manuf. (jun.), enquesta anual de 
cost laboral (2013) 

 Zona euro PMI manufactures (jun.), atur (maig) 

 Regne Unit  PMI manufactures (jun.) 

 Xina PMI manufactures (jun.) 

02 Espanya Atur i afiliats a la Seg. Social (jun.), 
Comptes trimestrals no finan. (1T) 

03 Espanya PMI serveis (jun.) 

 Zona euro PMI serv. (jun.), vendes minor. (maig) 

 Regne Unit PMI serveis (jun.) 

 EUA ISM no manuf. (jun.), ocupació (jun.) 
 

 

 

27-6-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,21 -0,01 -0,08

EUA 0,23 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,49 0,00 -0,07
Tipus 10 anys Bund alemany 1,26 -0,08 -0,67

EUA 2,53 -0,07 -0,49
Espanya 2,64 -0,08 -1,51

$/€ 1,365 0,00 -0,01
Dow Jones 16.852 -0,6% 1,7%
Euro Stoxx 50 3.228 -2,3% 3,8%
IBEX 35 10.960 -1,7% 10,5%
Brent a un mes $/barril 113,3 -1,3% 2,3%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA mantenen el dinamisme malgrat la nefasta 
dada del 1T, i la inflació augmenta 

 La sotragada del 1T de l'economia nord-americana 
va ser molt profund. Segons la revisió de l'estadística 
oficial, el PIB va caure molt més del que es va calcular 
inicialment, concretament un 2,9% intertrimestral 
anualitzat. Es tracta d'un episodi puntual que no té 
indicis de continuïtat. Amb tot, el còmput anual no pot 
lliurar-se d'aquest enfonsament a l'arrencada de 
l'exercici i ens obliga a revisar previsions, a la baixa el 
2014 i a l'alça el 2015 per un efecte rebot. Així, el nostre 
escenari central preveu un creixement del 2,2% el 2014 
(abans 2,6%) i del 3,1% el 2015 (abans 3,0%). 

 Als EUA els indicadors d'activitat recent continuen 
recuperant el to. L'índex de confiança del consumidor 
del juny va escalar fins als 85,2 punts, des dels 82,2. El 
sector immobiliari prossegueix la millora: l'índex Case-
Shiller de preus va augmentar un 10,8% interanual al 
maig, mentre que les vendes d'habitatges usats i nous 
van créixer més del que s’esperava al juny (4,9% i 
18,6% intermensual). 

 Puja l'índex de preus de la despesa de consum 
personal (PCE). Aquesta variable, que segons la Fed 
mesura millor que l'IPC la pressió inflacionista, va 
avançar un 1,8% interanual al juny, per damunt de 
l'1,6% del maig.  

 Al Japó la inflació toca sostre. L'IPC del maig es va 
incrementar un 3,7% interanual (3,4% a l’abril), ajudat 
pels preus de l'energia i per l'efecte de la pujada de l'IVA 
l'abril. L'IPC subjacent, que exclou aliments i energia, va 
continuar sense variar, amb una pujada del 2,2%. 
Possiblement les taxes es moderin d’ara endavant. Així 
ho suggereix la davallada intermensual dels preus de 
Tòquio al juny (un indicador avançat). 

Mercats financers  
Els inversors es prenen una pausa per recalibrar les 
perspectives econòmiques i monetàries 

 Debat permanent sobre l'estratègia de sortida de la 
Fed. Sols uns dies després que el Comitè de Política 
Monetària fes públiques les seves opinions i decisions, i 
que la governadora J. Yellen les expliqués amb detall, 
els inversors tornen  a qüestionar-se l'escenari. Si Yellen 
va advocar que s’anés a poc a poc en la normalització, 
el governador de la Fed de St. Louis, J. Bullard, ha 
manifestat que cada vegada és més difícil justificar uns 
tipus tan baixos, i ha advertit que podrien començar a 
pujar a principis del 2015. Els mercats van reaccionar 
amb un conat d'inestabilitat que va acabar derivant en 
una dinàmica d'impasse. Les properes dades d'activitat i 
inflació dels EUA adquireixen especial rellevància. 

 La reforma fiscal aprovada pel Consell de Ministres   
ha passat inadvertida en els mercats de deute espanyol. 
La prima de risc sobirà es manté estable. El compliment 
dels objectius de dèficit públic serà clau per a l'evolució 
futura. 


