Principals indicadors de mercats i de context econòmic
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PIB – Producte Interior Brut – EEUU (i.coincident)

INDICADORS D'ACTIVITAT ECONÒMICA

GDP
PIB
CQOQ
– Producte
INDEX Interior Brut – EUROZONA (i.coincident)

EUGNEMUY
PIB – Producte
INDEX Interior Brut – ESPANYA (i.coincident)

El PIB mesura la totalitat de la generació de riquesa d'una economía en un període determinat. Si una economía presenta 2 trimestres consecutius del seu PIB en negatiu, es considera oficialment que ha entrat en recessió.

-1,6

5,4

6,3

PIB d'EEUU a 31/12/2020 (4,5)
PIB d'EEUU a 31/12/2019 (1,9)

PIB d'Eurozona a 31/12/2020 (-4,4)
PIB d'Eurozona a 31/12/2019 (1,2)

PIB d'Espanya a 31/12/2020 (-8,8)
PIB d'Espanya a 31/12/2019 (1,7)

UTILITZACIÓ DE CAPACITAT PRODUCTIVA – EEUU
(i.coincident > 83 plena capacitat i risc tensions)
La capacitat productiva és el màxim nivell d’activitat que es pot aconseguir amb una
estructura productiva determinada. L’estudi de la capacitat és fonamental per a la gestió
empresarial, ja que permet analitzar el grau d’ús que es realitza de cadascun dels recursos en
la organització per aconseguir d’optimitzar-los.

VIVENDES INICIADES – EEUU (en milers d'unitats)
CPTICHNG INDEX
És el número de vivendes iniciades a EEUU segons el Departament de Vivenda i
Desenvolupament Urbà del país.

VENDA DE VEHICLES - EEUU (en milions d'unitats)
NHSPSTOT INDEX
És el número de vehicles comercials/turismes matriculats i venuts a EEUU en milions
d'unitats.
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Utilització capacitat productiva d'EEUU a 31/12/2020 (74,1)
Utilització capacitat productiva d'EEUU a 31/12/2019 (76,5)

Vivendes iniciades d'EEUU a 31/12/2020 (1.661)
Vivendes iniciades d'EEUU a 31/12/2019 (1.547)

Venda vehicles d'EEUU a 31/12/2020 (16,27)
Venda vehicles d'EEUU a 31/12/2019 (16,7)

TAXA D'ATUR – EEUU (i.coincident)

USURTOTTAXA
INDEXD'ATUR – EUROZONA (i.coincident)

UMRTEMU TAXA
INDEXD'ATUR – ESPANYA (i.coincident)

L'indicador més usat per conèixer el nivell d'atur d'una economia o d'un sector de la població és la taxa d'atur, que es calcula dividint el nombre de persones a l'atur per la població activa. En economia, una persona està a l'atur si està sense feina, disponible per treballar i cerca ocupació.

3,6

6,6

13,1

Taxa d'Atur d'EEUU a 31/12/2020 (6,7)

Taxa d'Atur d'Eurozona a 31/12/2020 (8,1)

Taxa d'Atur d'Espanya a 31/12/2020 (16,2)

Taxa d'Atur d'EEUU a 31/12/2019 (3,6)

Taxa d'Atur d'Eurozona a 31/12/2019 (7,4)

Taxa d'Atur d'Espanya a 31/12/2019 (13,8)
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INDICADORS D'INFLACIÓ I DE SENTIMENT

IPC – Indicador de Preus del Consumidor – EEUU
(i.retardat)

IPC – Indicador de Preus del Consumidor – EUROZONA
(i.retardat)
CPI YOY INDEX

IPC – Indicador de Preus del Consumidor – ESPANYA
(i.retardat)
ECCPEST INDEX

El índex de preus al consum és una mesura estadística de la evolució dels preus d’una cistella “representativa” del conjunt de bens i serveis que consumeix la població resident en un país. En aquestes dades, el IPC de EEUU és el general i el d’Europa i Espanya és el armonitzat.
El índex de preus al consum Armonitzat (IPCA) és un indicador que té per objectiu proporcionar una mesura comú de la inflació i que permet realitzar comparacions entre els diferents països de la Unió Europea i amb d’altres.
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8,6
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IPC d'EEUU a 31/12/2020 (1,4)
IPC d'EEUU a 31/12/2019 (2,3)

IPC d'Eurozona a 31/12/2020 (-0,3)
IPC d'Eurozona a 31/12/2019 (1,3)

IPC d'Espanya a 31/12/2020 (-0,6)
IPC d'Espanya a 31/12/2019 (0,8)

ISM MANUFACTURER – EEUU (i.adelantat > 50 economía
expansió i < 42 anticipa entrada en recessió)
El Índex del Institut de Gestió de Subministraments (ISM) manufacturer és un índex que es
basa en una enquesta a més de 400 gestors de compres sobre l’activitat manufacturera,
sobre el nivell d’ocupació, preus que es paguen a la fàbrica, noves comandes, producció, etc.
Respecte el mes anterior i és una bona mesura respecte a la evolució de la economia i la
confiança.

IFO - EXPECTATIVES EMPRESARIALS – ALEMANYA
(i.adelantat)
NAPMPMI INDEX
El IFO (Institut fuer Wirtschaftsforschung) o índex de clima empresarial és una enquesta a
7.000 directius per mesurar el desenvolupament de la economia alemanya. Mensualment el
Institut IFO avalua la situació del negoci i els seus plans en el curt termini (situació actual i
expectatives).

ZEW - Sentiment Econòmic Alemany (i.adelantat)
GRIFPCA INDEX
És una enquesta realitzada per la firma alemanya (Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung) i serveix com indicador econòmic de la situació a mig termini de la
economia de Alemanya.
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97,7

-53,8

ISM Manufacturer d'EEUU a 31/12/2020 (60,5)
ISM Manufacturer d'EEUU a 31/12/2019 (47,7)

IFO Expectatives Empresarials d'Europa a 31/12/2020 (91,8)
IFO Expectatives Empresarials d'Europa a 31/12/2019 (99,1)

ZEW Sent.Econòmic Alemany a 31/12/2020 (55)
ZEW Sent.Econòmic Alemany a 31/12/2019 (10,7)

CONFIANÇA DEL CONSUMIDOR – EEUU (i.adelantat)

CONFIANÇA
DEL CONSUMIDOR – EUROPA (i.adelantat)
CONCCONF
INDEX

La confiança del consumidor és un indicador econòmic que mesura el grau d’optimisme que els consumidors tenen sobre el estat general de la economia i respecte la seva situació financera
personal. En essència, si la confiança del consumidor és major, els consumidors estan realitzant més compres, impulsant la expansió econòmica. Per altre banda, si la confiança és menor,
els consumidors tendeixen a estalviar més i gastar menys, i això provoca contraccions en la economia.

PMI (Purchasing
Managers' Index) - Espanya (i.adelantat)
ITPSSA
INDEX
L'índex PMI està basat en les respostes als qüestionaris que es remeten mensualment a dos
panells de professionals de compres i executius d'empresa del sector manufacturer i serveis
respectivament.

98,7

98,3

52,6

Confiança Consumidor d'EEUU a 31/12/2020 (87,1)

Confiança Consumidor d'Europa a 31/12/2020 (101,1)

PMI (Purchasing Managers' Index) - Espanya a 31/12/2020 (51,0)

Confiança Consumidor d'EEUU a 31/12/2019 (128,2)

Confiança Consumidor d'Europa a 31/12/2019 (109,3)

PMI (Purchasing Managers' Index) - Espanya a 31/12/2019 (47,4)

Taulell €conòmic (sectors i Pr)
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INDICADORS DE POLÍTICA MONETÀRIA

INDEX
Tipus d' Interès de la Reserva Federal – EEUU (i.coincident) FDTRTipus
d' Interès del BCE – EUROZONA (i.coincident)

EURR002W
INDEXdel BANK OF ENGLAND - UK (i.coincident)
Tipus d' Interès

1,75

0,50

1,25

Tipus d'interès d'EEUU a 31/12/2020 (0,25)
Tipus d'interès d'EEUU a 31/12/2019 (1,75)

Tipus d'interès del BCE a 31/12/2020 (0,00)
Tipus d'interès del BCE a 31/12/2019 (0,00)

Tipus d'interès del Bank of England a 31/12/2020 (0,10)
Tipus d'interès del Bank of England a 31/12/2019 (0,75)

DIVISES - TIPUS DE CANVI

Tipus de canvi DOLAR - YEN

EURGBP CURNCY

Tipus de canvi EURO - DOLAR

EURUSD CURNCY
Tipus

de canvi EURO - LLIURA ESTERLINA

136,62

1,0245

0,84868

Tipus de canvi $/¥ a 31/12/2020 (103,25)
Tipus de canvi $/¥ a 31/12/2019 (108,61)

Tipus de canvi €/$ a 31/12/2020 (1,2216)
Tipus de canvi €/$ a 31/12/2019 (1,1213)

Tipus de canvi €/£ a 31/12/2020 (0,89374)
Tipus de canvi €/£ a 31/12/2019 (0,84593)
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INDICADORS DE RENDA FIXA

EE0012M INDEX

LLETRES DEL TRESOR A 1 ANY - ESPANYA

EURIBOR A 12 MESOS

GTESP1Y CORP

EE0012M INDEX

EURIBOR A 3 MESOS

El Euribor és la taxa d'interès de referència a Europa per a dipòsits interbancaris denominats en euros realitzats entre els bancs més importants de la Zona Euro.
Concretament, és la taxa d'interès que, a uns terminis determinats (una setmana i des d'un mes, fins a un any), els bancs estan disposats a prestar fons a altres bancs.

0,63832

-0,48571

-0,58057

Lletres del Tresor 1yr Espanya a 31/12/2020 (-0,6280)
Lletres del Tresor 1yr Espanya a 31/12/2019 (-0,4640)

Euribor a 12 mesos a 31/12/2020 (-0,48986)
Euribor a 12 mesos a 31/12/2019 (-0,26929)

Euribor a 3 mesos a 31/12/2020 (-0,56629)
Euribor a 3 mesos a 31/12/2019 (-0,41429)

TIR - BO A 10 ANYS EUROPEU

TIR - BO A 10 ANYS ESPANYA

TIR - BO A 10 ANYS EEUU

GECU10YR INDEX

2,8306

1,07600
PRIMA DE RISC:

TIR BO 10yr EEUU a 31/12/2020 (0,9132)

TIR BO 10yr Europa a 31/12/2020 (-0,569)

TIR BO 10yr EEUU a 31/12/2019 (1,9175)

TIR BO 10yr Europa a 31/12/2019 (-0,185)

2,276
120,390

punts bàsics

TIR BO 10yr Espanya a 31/12/2020 (0,043)
TIR BO 10yr Espanya a 31/12/2019 (0,463)
Prima de Risc Espanya a 31/12/2019 (64,80)
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PRIMA DE RISC DE LA ZONA EURO

PRIMA_RI NETHERLANDS GOVERNMENT

PRIMA_RI REPUBLIC OF AUSTRIA

PRIMA_RI FRANCE (GOVT OF)

32,34664563

54,15787539

59,44968179

PRIMA_RI BELGIUM KINGDOM

PRIMA_RI IRISH TSY 2028

PRIMA_RI REPUBLIKA SLOVENIJA

62,83177464

62,84509501

106,6657145

PRIMA_RI OBRIGACOES DO TESOURO

PRIMA_RI REPUBLIC OF CYPRUS

PRIMA_RI BUONI POLIENNALI DEL TES

112,4055302

224,6871794

228,5571611

PRIMA_RI HELLENIC REPUBLIC

201,7585713

CO1 COMDTY PRIMA_RI

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

120,389686

Taulell €conòmic (sectors i Pr)

VIX INDEX

DEUTE D'ESPANYA COM A % SOBRE EL PIB

98,40%
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INDICADORS BORSARIS TÈCNICS

IBEX35 - INDEX ESPANYA

NIKKEI 225 - INDEX JAPÓ

MSCI EMERGING MARKETS

-7,19%

-3,79%

-19,61%

EUROSTOXX50 – INDEX EUROPA

STANDARD & POORS – EEUU

HANG SENG – INDEX XINA

-16,01%

-16,88%

-12,12%

FTSE-100 – INDEX REGNE UNIT

CAC-40 - INDEX FRANÇA

DAX – INDEX ALEMANYA

-1,26%

-12,70%

-16,29%

NASDAQ COMPOSITE - INDEX TECNOLÒGIC

FTSE MIB - INDEX ITALIA

BRAZIL IBOVESPA INDEX

-24,36%

-21,94%

-5,63%

PETROLI – Preu del Barril BRENT
El petroli brent, és el barril de referència a Europa, i el barril de referència en els mercats
americans és el West Texas.

CO1 COMDTY
VIX

– VOLATILITAT BORSES A NIVELL MUNDIAL

VIX és el índex del Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index “Índex de
volatilitat del mercat d’opcions de Chicago”. Representa els nivells de volatilitat dels principals
índex borsaris mundials.

OR

VIX INDEX

Cotització del or a 1 any (la unza d’or en dolar USD)

$104,76

23,91

$1.725,97

PETROLI a 31/12/2020 ($51,80)

VIX a 31/12/2020 (22,75)

OR a 31/12/2020 ($1.898,36)

PETROLI a 31/12/2019 ($66,00)

VIX a 31/12/2019 (13,78)

OR a 31/12/2019 ($1.517,27)
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EVOLUCIÓ PER SECTORS ECONÒMICS DEL MSCI WORLD (1 mes, Ytd i 12 mesos)

MSCI World Salud (Farmacéuticos, Servicios médicos)

MSCI World Tecnología & información (Software)

MSCI World Productos Básicos de Consumo (Alimentos)

4,85%
-8,41%
-2,33%

8,14%
-23,82%
-15,16%

4,52%
-7,41%
-0,42%

MSCI World Servicios de Comunicación (Publicidad)

MSCI World Servicios Públicos (Electricidad, Gas, Agua)

MSCI World Consumo Discrecional (Consumo no básico)

1,02%
-26,74%
-28,60%

3,60%
-5,73%
1,98%

9,37%
-24,42%
-19,93%

MSCI World Materiales (Químicos, Construcción, Metales)

MSCI World Bienes inmobiliarios (Real Estate, REIT's)

MSCI World Industrial (Conglomerados, Maquinaria)

-2,92%
-17,61%
-13,32%

4,60%
-16,68%
-10,46%

5,47%
-17,88%
-15,26%

MSCI World Sector Financiero (Bancos, Seguros)

1,87%
-15,28%
-8,91%

CO1
MSCI
COMDTY
World

Sector Energía (Petroleo, gas y combustibles)

-2,69%
22,60%
41,58%

Taulell €conòmic (sectors i Pr)

VIX INDEX
Llegenda

de la informació dels sectors econòmics

Rendibilitat de l'últim mes
Rendibilitat YTD (des d'inici d'any)
Rendibilitat dels últims 12 mesos
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ADVERTÈNCIA IMPORTANT:
La informació continguda en aquest document es publica per a la seva utilització general, i no té en consideració els objectius específics d'inversió, situació financera o
necessitats particulars de qualsevol persona que pugui tenir accés a aquest document. Abans de decidir respecte qualsevol inversió, s'ha d'obtenir l'assessorament professional
adequat i específic quan així ho determini la normativa que resulti d'aplicació.
Els continguts de la presentació tenen una finalitat merament il·lustrativa i d’orientació general, de forma esquemàtica. No són ni s'han de considerar en cap cas assessorament
financer, ni opinió legal sobre la matèria.
MUTUAVALORS EAF, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre un eventual us inadequat d’aquesta presentació, que no s’ajusti a la seva finalitat.
Cap dels continguts d’aquesta presentació pot ser copiat, fotocopiat, duplicat o reproduït en cap manera, forma o mitjà, i no és admissible la seva cita ni la seva transmissió o
redistribució a tercers sense el consentiment per escrit de MUTUAVALORS EAF, S.L.
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