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Espanya: comandes industrials 
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Espanya  

La recuperació de l'eurozona permet que les 

exportacions a Europa prenguin el relleu a les dels 

països emergents 

 Les comandes a la indústria augmenten a l'agost, 

amb un increment del 3,2% intermensual. Destaca el 

repunt de les comandes procedents de la zona de l'euro, 

que augura un bon ritme de creixement de les 

exportacions en els pròxims mesos. En termes 

interanuals, no obstant això, les comandes industrials es 

van reduir un 3,1% (-0,7% el juliol) degut a l’augment de 

la demanda que es va produir l'agost de 2012 per la 

pujada de l'IVA. 

 La compravenda d'habitatges disminueix a l'agost, 
encara que no posa en risc l'estabilització. Després 
de l'augment registrat en els primers set mesos de l'any 
(del 5,4% interanual), les compravendes d'habitatges 
lliures van caure un 15,3% interanual l'agost. El motiu és 
el repunt de la demanda de l’any anterior, abans de la 
pujada de l'IVA. L'incipient recuperació de l'economia en 
els pròxims mesos ajudarà a consolidar l'estabilització 
de les compravendes.  

 El sector bancari presenta signes d'estabilització. El 

ritme de contracció del crèdit bancari es va reduir a 

l'agost (-12,3% interanual). La morositat també es va 

estabilitzar (12,1%) després del repunt de juliol per la 

reclassificació de crèdits refinançats. A poc a poc, el 

sanejament del sector bancari hauria de reflectir-se en 

un major flux de crèdit en l'economia real. 

 El Govern eleva les previsions de creixement a mitjà 

termini. La recuperació econòmica serà més sòlida del 

previst a inicis d'any. El PIB creixerà un 1,3% i un 1,7% 

el 2015 i 2016, respectivament (0,9% i 1,5% en la 

previsió anterior). Aquest major creixement recolzarà el 

procés de consolidació fiscal. 

Unió Europea 

El sector exterior dóna suport a l'avanç de l'activitat de 

l'eurozona 

 La producció industrial de l'eurozona va repuntar 

l'agost (1,0% intermensual), la qual cosa va reduir la 

caiguda en termes interanuals (-1,4% vs. -2,0% el juliol). 

Amb tot, el valor promig de l'índex el 3T se situa per sota 

del trimestre anterior, la qual cosa indica que el 

creixement intertrimestral del PIB podria ser un xic 

inferior al 0,3% registrat el 2T. 

 El superàvit corrent de la zona de l'euro continua 

millorant. El saldo el 2T 2013 va assolir l'1,2% del PIB 

(0,1% el 2T 2012). El compte de béns ha estat el gran 

responsable d'aquest augment degut sobretot a la 

disminució de les importacions, del -5,2% interanual. 

Esperem que aquest efecte disminueixi a mesura que 

millori l'economia de l'eurozona. 
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EUA: previsió "la Caixa" del PIB 
      %  
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Dades previstes del 21 al 27 d’octubre 

21 Espanya Comptes financeres (2T) 

 EUA Vendes habitatges 2a mà (set) 

 Japó Balança comercial (set) 

22 Espanya 
Entrada turistes (set), preu habitatge 
(3T) 

23 Espanya Comerç exterior (ago) 

 Eurozona Deute públic (2T) 

24 Espanya Enquesta de la Població Activa (3T) 

 Eurozona PMI manufactures (oct) 

25 R. Unit PIB (3T) 

 Japó IPC (set) 
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18-10-13 var. setm. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0,22 0,00 0,04

EUA 0,24 0,00 -0,07

Tipus 1 any Zona euro 0,54 0,00 -0,01

Tipus 10 anys Bund alemany 1,83 -0,04 0,65

EUA 2,59 -0,09 0,84

Espanya 4,28 -0,04 -0,99

$/€ 1,37 0,01 0,05

Dow Jones 15.400 1,1% 17,5%

Euro Stoxx 50 3.033 2,0% 15,1%

IBEX 35 10.002 3,4% 22,5%

Brent a un mes $/barril 109,7 -0,1% 0,1%

Font: Thomson Reuters Datastream.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 

Els EUA sortegen in extremis la crisi fiscal i Xina 
confirma que el creixement recobra vigor 

 El Congrés dels EUA arriba a un acord temporal i 

parcial en matèria pressupostària. El límit de deute es 

deixa en suspens fins al 7 de febrer de 2014 (de fet, la 

provisió d'un fons per a mesures extraordinàries pot 

allargar el marge de maniobra fins a mitjan març). Així 

mateix, s’aproven desemborsaments per garantir el 

funcionament de l'Administració fins al 15 de gener de 

2014. Per ara el Obamacare no es veu afectat, i es 

constitueix un comitè bipartit per buscar acords de llarg 

abast respecte a les prioritats de despesa i el control del 

dèficit públic. Després d'aquest desenllaç, estimem que 

el shock fiscal de les últimes setmanes no és molt 

important: la nostra previsió de creixement del PIB el 4T 

2013 es redueix des del 2,6% fins a l'1,9% intertrimestral 

anualitzat que, en gran mesura, es compensa amb una 

taxa més elevada en 1T 2014 (del 2,9% al 3,4%) 

 L'economia xinesa accelera respecte a la primera 

meitat de l'any amb un avanç del 7,8% interanual el 

3T 2013. Després d'una preocupant bateria de dades 

negatives a principis d’estiu, els indicadors d'activitat 

d'agost i setembre ja van sorprendre a l'alça, 

circumstància que ara s'ha vist confirmada amb la dada 

del PIB. S'allunya el temor a un ”aterratge brusc”. Així 

mateix, la contenció de preus deixa marge per aplicar 

més estímuls si els dubtes sobre el creixement 

reapareguessin.  

Mercats financers i primeres matèries 

Els inversors donen una interpretació positiva als 
esdeveniments als EUA mentre els mercats espanyols 
continuen destacant favorablement. 

 L'S&P500 assoleix un nou màxim de la mà del 

compromís fiscal als EUA i les expectatives sobre la 

Fed. En primer lloc, el desbloqueig als EUA és positiu 

perquè allunya la probabilitat d'impagament del deute 

públic del país. A més, el fet que s'hagi ajornat la 

consecució d'un acord més durador  s'ha interpretat pels 

inversors com un motiu perquè la Reserva Federal 

endarrereixi fins a 2014 la reducció d'estímuls monetaris. 

Això ajuda a explicar el descens de les yields, la 

depreciació del dòlar i els nous rècords de la borsa de 

Nova York. 

 El sentiment dels inversors respecte a Espanya 

millora. A la reunió dels ministres d'Economia i Finances 

europeus van proliferar els pronunciaments constructius 

sobre Espanya, en especial els que apunten que no 

caldrà prorrogar el programa d'assistència financera. En 

aquest context,  el Tresor ha tornat a col·locar lletres a 12 

mesos pagant un interès per sota de l'emblemàtica cota 

de l’1%. D’altra banda, l'ÍBEX 35 s'ha impulsat fins a 

màxims des de juliol de 2011.  

 


