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Economia espanyola  

L’activitat manufacturera a Espanya va millorar lleugerament al setembre. L’índex de sentiment empresarial del 

sector manufacturer (PMI) va pujar 0,9 punts i es va emplaçar en els 50,8 punts, lleugerament per sobre del llindar que 

delimita la zona expansiva de l’indicador (50 punts). Per la seva banda, a l’agost, les vendes al detall van mantenir la 

tònica de recuperació i van créixer un 1,8% intermensual, de manera que la caiguda interanual es va situar en el –2,4%. 

Aquesta taxa, tot i que encara és en terreny negatiu, se situa per sobre del registre del mes anterior (–3,9% interanual) 

i dels mínims registrats durant l’estat d’alarma (–31,6% interanual a l’abril).  

Bona dada d’afiliats a la Seguretat Social espanyola. Al setembre, el nombre mitjà d’afiliats va augmentar en 84.000 

fins als 18,87 milions (+109.000 amb dades desestacionalitzades). Es tracta del cinquè mes de millora gradual. Amb tot, 

l’afiliació encara se situava un 2,3% per sota del mes de setembre de l’any passat. D’altra banda, l’atur registrat ha 

baixat en 26.000 persones, fet que va situar el nombre total d’aturats en els 3,78 milions (+22,6% interanual). Així 

mateix, a finals de setembre romanien en ERTO 729.000 afiliats, el que representa una millora de 84.000 persones 

respecte a la xifra de finals d’agost. D’aquesta manera, gairebé el 80% d’afiliats en situació d’ERTO al mes d’abril ja 

n’han sortit. En alguns sectors, però, la incidència dels ERTO encara és molt elevada (com en el turisme i el comerç). 

El Govern espanyol va aprovar una pròrroga dels ERTO fins a finals del gener del 2021. L’acord inclou un nou tipus 

d’ERTO específic per a aquells sectors particularment afectats per la crisi i estableix dos tipus d’ERTO sense restriccions 

de sector en cas d’impediment de l’activitat a causa de les condicions sanitàries. L’exoneració de quotes a la Seguretat 

Social oscil·la entre el 70% i el 100% en funció del tipus d’ERTO i de la dimensió de l’empresa, i serà la mateixa tant per 

als treballadors que es reincorporen com per a aquells que continuïn en ERTO. Finalment, aquest acord de pròrroga 

conserva la condicionalitat de manteniment de l’ocupació de sis mesos i la prohibició de l’acomiadament per causes 

objectives a causa de la COVID-19, entre d’altres restriccions per a aquelles empreses que s’hi acullin. 

L’estalvi a Espanya es va disparar en el 2T. La taxa d’estalvi de les llars (acumulat de quatre trimestres) es va situar en 

l’11,2% de la renda bruta disponible, +3,3 p. p. respecte al 1T i el seu valor màxim des del 1T 2010. Aquest augment de 

la taxa d’estalvi es va produir a causa d’una caiguda elevada del consum davant les mesures de confinament molt més 

gran que la caiguda de la renda bruta disponible (el descens es va veure esmorteït per les prestacions socials). 

Forta contracció del turisme internacional a Espanya. A l’agost, Espanya va rebre 2,4 milions de turistes internacionals, 

un 75,9% menys que fa un any. D’aquesta manera, en l’acumulat dels darrers 12 mesos, van arribar al nostre país 41,2 

milions de turistes estrangers, la qual cosa representa un 50,7% menys que a l’agost del 2019 (acumulat de 12 mesos). 

Així mateix, la despesa de turistes a l’agost també va caure de manera brusca i es va situar en els 2.500 milions d’euros 

(–75,9% respecte a l’agost del 2019). 
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Economia portuguesa  

Senyals mixtos per part dels indicadors més recents a Portugal. Al setembre, l’indicador de clima econòmic va tornar 

a millorar com a conseqüència de la millora de la confiança en el sector serveis i de la construcció. També en positiu, 

l’índex de producció industrial va continuar avançant a l’agost i va superar els nivells assolits al gener i febrer d’aquest 

any. Es tracta d’una recuperació fortament recolzada pels béns de consum durador, béns d’inversió i energètics. En 

sentit contrari, però, tant l’índex de sentiment del sector industrial com el de confiança dels consumidors van 

empitjorar lleugerament al setembre, reflectint molt probablement l’augment dels contagis. 

El sector turístic portuguès segueix molt afectat per la situació sanitària. A l’agost, el nombre de turistes (tant 

internacionals com nacionals) es va situar en els 1,9 milions, fet que representa una caiguda del 43,2% respecte al 

mateix període de l’any passat. Amb tot, pel que fa a la dada del juliol, la xifra va millorar substancialment gràcies a 

l’obertura del corredor amb el Regne Unit durant el mes d’agost. Desafortunadament, aquest corredor es va tancar 

novament al setembre davant dels nous rebrots de coronavirus a Europa. 

Economia internacional 

Els indicadors d’activitat europeus continuen apuntant a una recuperació gradual de l’economia. L’índex de 

sentiment econòmic elaborat per la Comissió Europea (ESI) va augmentar fins als 91,1 punts al setembre, des dels 87,5 

de l’agost. Es tracta del cinquè mes consecutiu d’avanços en l’índex, tot i que encara es va situar per sota dels nivells 

de febrer. Per la seva banda, els indicadors manufacturers dels principals països europeus indiquen una millora del 

sector. Així, per exemple, el PMI de manufactures es troba per sobre del llindar dels 50 punts a Alemanya (56,4), 
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Espanya (50,8), França (51,2) i Itàlia (53,2). Per contra, el mercat laboral europeu ha anat empitjorant gradualment, tot 

i els programes d’ajust temporal de l’ocupació erigits en els països principals, i a l’agost l’atur va augmentar fins al 8,1% 

a la zona de l’euro. Aquesta debilitat també es va reflectir en els preus, que van continuar caient al setembre: la inflació 

general va caure fins al –0,3%, mentre que la subjacent va baixar fins al 0,2%, bé per sota de l’objectiu del BCE. 

Els indicadors d’activitat continuen mostrant un rebot important de l’economia dels EUA en el 3T. L’índex de 

confiança del consumidor del mes de setembre va augmentar de forma sòlida (+15,5), fins a situar-se en els 101,8 

punts. Tot i que es tracta del major avanç mensual en gairebé 17 anys, l’índex encara es va situar per sota dels nivells 

pre-COVID (132,6 al febrer). Per la seva banda, l’índex de sentiment empresarial (ISM) de manufactures es va mantenir 

còmodament per sobre del límit dels 50 punts (55,4). En l’àmbit laboral, la taxa d’atur va descendir novament, fins al 

7,9% al setembre (–0,5 p. p. respecte a l’agost), i va allunyant-se del màxim d’abril (14,7%). Tot i les bones xifres, hi ha 

una elevada incertesa al voltant de quant pot haver crescut el PIB en el tercer trimestre: la Fed d’Atlanta apunta a un 

creixement intertrimestral del 8% (no anualitzat), mentre que la de Nova York ho rebaixa a menys d’un 3,5%. En aquest 

context, la setmana passada es va produir el primer debat electoral entre Trump i Biden en la cursa a la Casa Blanca. 

La recuperació xinesa va continuar sòlidament al setembre. L’índex de sentiment empresarial de manufactures (PMI) 

va avançar fins als 51,5 punts (51,0 punts a l’agost), i el de serveis fins als 55,9 punts (55,2 a l’agost). D’aquesta manera, 

tots dos indicadors van continuar en zona expansiva (per sobre dels 50 punts). Així mateix, els seus subcomponents 

suggereixen una recuperació més robusta si fos possible. A la força de la construcció s’hi afegeix la dels índexs de noves 

comandes i d’exportacions. 
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Mercats financers  

L’optimisme guanya terreny en els mercats financers. La setmana passada el to dels mercats financers va millorar 

gràcies a la publicació de dades macroeconòmiques més favorables del que s’esperava (vegeu l’apartat d’Economia 

internacional) i gràcies als avanços en les negociacions sobre un nou paquet d’estímul fiscal als EUA. No obstant això, 

aspectes com la intensificació dels rebrots de la pandèmia a Europa, les dificultats per aconseguir un acord sobre el 

brexit i la proximitat de les eleccions presidencials als EUA van aportar certes dosis de nerviosisme i volatilitat en 

aquests mercats. En aquest context, els principals índexs borsaris van concloure la setmana amb ascensos, tant en les 

economies desenvolupades (S&P 500 +1,5% i Eurostoxx 50 +1,7%) com en les emergents (MSCI Emerging Markets 

+2,1%). Als mercats de renda fixa, les declaracions de Christine Lagarde (BCE) sobre la possibilitat d’adoptar un objectiu 

d’inflació simètric gairebé no van tenir impacte en el tipus d’interès del deute alemany a 10 anys (en el –0,54%) i en les 

primes de risc de la perifèria. Per la seva banda, el preu del Brent va baixar per sota dels 40 dòlars per barril, davant 

dels dubtes sobre la demanda futura de combustible i l’augment gradual de l’oferta per part de l’OPEP i els seus aliats. 

Finalment, al mercat de divises el dòlar nord-americà es va enfortir enfront de la majoria de divises de les economies 

emergents i avançades (l’euro va fluctuar al voltant dels 1,17 dòlars). 

Els fluxos de capitals cap a les economies emergents incrementen lleugerament. Segons l’Institut Internacional de 

Finances, els fluxos de cartera nets cap a les economies emergents van ascendir fins als 2.100 milions de dòlars al 

setembre, xifra superior a la d’agost (700 milions). Per regions, Amèrica Llatina i Europa de l’Est van rebre entrades 

netes de capitals per valor de 1.600 i 1.100 milions de dòlars, respectivament, mentre que a Àsia emergent es van 

registrar descensos. 
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2-10-20 25-9-20 Var. setmanal Acumulat 2020 Var. interanual

Tipus
Zona euro (Euribor) -0,51 -0,50 -1 -12 -8

EUA (Libor) 0,23 0,22 +1 -168 -180

Zona euro (Euribor) -0,45 -0,43 -2 -20 -11

EUA (Libor) 0,36 0,37 -1 -164 -149

Alemanya -0,54 -0,53 -1 -35 5

EUA 0,70 0,65 5 -122 -83

Espanya 0,22 0,25 -3 -25 9

Portugal 0,22 0,27 -5 -22 8

Espanya 76 78 -2 10 4

Portugal 76 80 -4 13 3

Renda variable
S&P 500 3.348 3.298 1,5% 3,6% 13,4%

Euro Stoxx 50 3.191 3.137 1,7% -14,8% -7,4%

IBEX 35 6.755 6.628 1,9% -29,3% -24,6%

PSI 20 4.087 3.996 2,3% -21,6% -16,7%

MSCI emergents 1.082 1.059 2,1% -3,0% 8,5%

Divises
EUR/USD dòlars  per euro 1,172 1,163 0,7% 4,5% 6,7%

EUR/GBP l l iures  per euro 0,906 0,912 -0,8% 7,0% 1,7%

USD/CNY yuans  per dòlar 6,791 6,824 -0,5% -2,5% -5,0%

USD/MXN peso per dòlar 21,616 22,336 -3,2% 14,2% 10,8%

Matèries Primeres
Índex global 69,8 70,7 -1,3% -13,7% -10,4%

Brent a  un mes $/barri l 39,3 41,9 -6,3% -40,5% -32,7%

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