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Manufactures Serveis 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 

 
 

Espanya: índex PMI  
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Espanya: evolució de l'ocupació* 
Variació intermensual, milers 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del MEiSS. 
Nota: *Sèrie desestacionalitzada. 
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Espanya: dèficit públic per administracions 
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Nota:   *Agost 2014 (Administració central);  juliol 2014 (Seguretat Social 
iCC. AA.); juny 2014 (CC. LL.) 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'IGAE. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de la Comissió Europea. 

Zona de l'euro: indicadors d'activitat 
Índex de sentiment econòmic 
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Espanya  
L’economia espanyola manté el pols en el 3T malgrat la 
debilitat europea 

 La recuperació continua, però a un ritme més lent. 
Tant els indicadors d’oferta com els de demanda 
suggereixen que l’economia ha mantingut el bon pols en 
el 3T, tot i que el ritme de creixement s’ha alentit. Així, 
els índexs PMI de setembre perden una mica de força 
però segueixen clarament en territori expansiu. Les 
vendes minoristes assenyalen una certa desacceleració 
del consum privat després del fort impuls del 2T, però la 
seva aportació al creixement del PIB continuarà sent 
valuosa.  

 L’ocupació resisteix el final de la temporada 
turística. Després de tres mesos de creació d’ocupació 
més moderada, la xifra d’afiliats a la Seguretat Social va 
augmentar notablement al setembre, per sobre del que 
s’esperava (46.961 en termes desestacionalitzats). 
Aquesta bona dada es deu a una millora generalitzada 
en la major part dels sectors i a la menor destrucció de 
l’ocupació estival.  

 La caiguda de la inflació es modera en 3 dècimes i  se 
situa en el -0,2% interanual al setembre. Això es deu, en 
part, a l’estabilitat del preu dels aliments respecte a la 
caiguda observada l’any passat. Esperem que la inflació 
subjacent (sense aliments ni energia), se situï entre 0-
0,1% en la dada de setembre, amb una tendència de 
fons dèbil però que hauria de guanyar tracció cap al final 
d’any.  

 La millora de l’activitat contribueix a la consolidació 
fiscal. La major recaptació impositiva va permetre a 
l’Estat reduir el dèficit de l’agost fins al 3,3% del PIB 
(3,8% el 2013), en línia amb l’objectiu de dèficit de 2014. 
El saldo fiscal de la resta d’administracions segueix la 
mateixa tònica, amb l’excepció de les comunitats 
autònomes, que al juliol ja van assolir l’objectiu de dèficit 
per al conjunt de 2014 (1,0%).  

Unió Europea 
El creixement de la zona de l’euro minora a mesura que 
la desacceleració continua a França i a Itàlia  

 La zona de l’euro segueix mostrant senyals de 
debilitat. Tant l’índex PMI com el de sentiment 
econòmic de setembre continuen deteriorant-se. Els 
indicadors alemanys i italians retrocedeixen fins a nivells 
de l’any passat, mentre que els francesos continuen en 
nivells baixos. El dèbil pols econòmic es reflecteix en la 
taxa d’inflació de setembre, que va baixar fins al 0,3% a 
causa sobretot de la disminució de la inflació subjacent, 
del 0,9% al 0,7%. A mitjà termini, amb la gradual però 
desigual recuperació de l’activitat, hauríem de començar 
a presenciar un canvi de tendència.  
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                     Pulso Económico – del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2014 

Dades previstes del 6 al 12 d’octubre 

7 Alemanya Producció industrial (ago.) 

 Regne Unit Producció industrial (ago.) 

8 Espanya Compravenda d’habitatges (ago.), 
Producció industrial (ago.) 

 EUA Minutes del FOMC 

 Brasil IPC (set.) 

9 Espanya Habitatges iniciats i acabats (2T) 

 Mèxic IPC (set.) 

10 Espanya Confiança empresarial (3T) 

 Itàlia Producció industrial (ago.) 

 França Producció industrial (ago.) 

 EUA Pressupost federal (set.) 
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ISM manufactures ISM serveis 

EUA: indicadors d'activitat 
Índex 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'ISM. 
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Taxa d'ocupació (esc. esq.) 

Taxa d'atur (esc. dreta) 

EUA: mercat laboral 
         % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Treball. 
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www.laCaixaResearch.com  

3-10-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,08 0,00 -0,21

EUA 0,23 -0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,34 -0,01 -0,22
Tipus 10 anys Bund alemany 0,93 -0,05 -1,00

EUA 2,43 -0,09 -0,59
Espanya 2,10 -0,09 -2,05

$/€ 1,252 -0,02 -0,12
Dow Jones 17.010 -0,6% 2,6%
Euro Stoxx 50 3.133 -2,7% 0,8%
IBEX 35 10.568 -2,6% 6,6%
Brent a un mes $/barril 92,3 -4,8% -16,7%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
L’economia dels EUA continua millorant mentre que en 
els emergents destaquen els riscos geopolítics 

 La millora del mercat laboral als EUA prossegueix. Al 
setembre es van crear 248.000 llocs de t reball, 
novament per sobre del llindar dels 200.000, indicatiu 
d’un mercat fort. La taxa d’atur va baixar 2 dècimes fins 
al 5,9% i la taxa d’ocupació es va mantenir plana en el 
59,0%. D’altra banda, les dades d’activitat continuen en 
zona expansiva.  L’índex de sentiment empresarial (ISM) 
de manufactures de setembre es va situar en els 56,6 
punts, una mica per sota del registre de l’agost, encara 
que clarament per sobre de la frontera dels 50 punts 
(expansió). L’ISM de serveis també va descendir 
moderadament fins als 58,6 punts, però segueix en una 
franja que marca un avanç econòmic significatiu.  

 Brasil i Hong Kong són focus de risc polític. Ahir, dia 
5, es van celebrar les eleccions presidencials i 
legislatives al Brasil. La incertesa sobre els resultats (hi 
haurà una segona ronda el 26 d’octubre) i sobre el rumb 
de la política del nou Govern fa setmanes que genera 
una notable volatilitat financera (amb càstigs a la borsa i 
al real). A Hong Kong, les protestes ciutadanes 
reclamant apertura democràtica incideixen sobre 
l’estabilitat d’una regió vital per a l’economia global. De 
moment, l’abast és limitat.  

Mercats financers i primeres matèries 
Els mercats, i les borses en particular, oscil·len amb 
més volatilitat i sense una direcció definida 

 El BCE informa sobre els seus plans de compra 
d’actius. A banda de mantenir els tipus d’interès oficials 
sense canvis, el Consell de Govern va comunicar alguns 
detalls operatius dels programes de compra de 
titulitzacions (ABSPP) i de cèdules hipotecàries 
(CBPP3). El punt en què va ser més precís van ser les 
dates d’inici (aquest més d’octubre) i la durada (dos 
anys). No obstant això, no va concretar ni el ritme de les 
compres ni la quantitat final. Sobre aquest darrer 
aspecte, Draghi va mencionar que la suma de tots dos 
programes, juntament amb els préstecs per als bancs a 
molt llarg termini (TLTRO), tindran un “impacte 
significatiu” sobre el balanç de l’entitat. També va 
esmentar, però no com a compromís, que el BCE 
considera que el balanç augmenti fins a nivells propers 
als 3 bilions d’euros, des dels 2 bilions de l’actualitat, per 
donar suport a la recuperació econòmica i elevar la 
inflació. Si no s’observessin millores, el Consell de 
Govern del BCE recolzaria de manera unànime l’adopció 
de mesures no convencionals addicionals, segons va 
revelar Draghi. Tanmateix, no va especificar quines 
serien. Aquesta falta de concreció en aspectes clau va 
provocar una certa decepció entre els inversors.  

 El preu del petroli s’apropa als 90$/barril. L’alça 
generalitzada dels inventaris condueix el preu del cru al 
mínim dels últims dos anys.   

http://www.lacaixaresearch.com/

