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2017ko Abuztuko txostena

GAKO EKONOMIKOAK

§ Negoziatutako bolumena eskasa izan da, baina hegakortasuna handitu da Estatu Batuetako ezegonkortasun politikoarekin batera, Trumpek erreforma
fiskalari buruz eta Ipar Korearekin dagoen tentsioari buruz egindako adierazpenak direla eta.

§ Itxiera mistoak burtsan: positiboa AEB eta emergeenteetan, negatiboa Europan eta Japonian.

§ Erosketak nagusitu dira errenta finkoan.

§ Euroa indartu da.

MAKROEKONOMIA ETA MERKATUAK

Negoziatutako bolumen eskasa izan da abuztuaren ezaugarria. Nahiz eta jarduerarik ez izan (udako berezko ezaugarria da), une batzuetan hegakortasunak
igoera handiak izan ditu. Hilabete honetan merkatuek beheranzko joera izatea eragin duten gertaerarik nabarmenen artean hauek daude: Ipar Korea eta
Estatu Batuen arteko tentsioa, Trumpen gobernuaren arazoak erreforma fiskala aurrera ateratzeko, Kataluniako eraso terroristak eta Houstongo uholdeak.
Gertaera horiek guztiek inbertsiogileen pesimismoa igo dute eta, horrela, merkatuak beherantz presionatu dituzte. Merkatuek erabateko itxaropena zuten
Jackson Holeko bankarien urteko bileran, katalizatzaile positiboa izan baitzitekeen. Erreserba Federaleko presidente Janet Yellenek eta bere Europako
homologo Mario Draghik dagozkien politika monetarioetako hurrengo mugimenduei buruzko pistaren bat aurreratu ahal izatea espero zen. Biek krisiaren
ondoren egindako erreformak defendatu zituzten, baina bietako inork ez zuen ezer aurreratu jarraitu beharreko politika monetarioari buruz. Pistarik ez zutenez
eman, errenta aldakorreko eta errenta finkoko merkatuei kale egin zien eta euroaren goranzko eboluzio azkartu zen. Bestalde, makroekonomiaren
ikuspuntutik, Estatu Batuen agenda ekonomikoak tasen hurrengo igoeraren inguruko itxaropena areagotu du. Datu positiboak baita Europan ere, EBZ
kezkatuta egon da euroaren sendotasunarengatik, horrek tasen igoera atzera baitzezakeen.

ERRENTA ALDAKORRA
Burtsek abuztua emaitza mistoekin amaitu dute. Batetik, zenbaki gorriekin Europan,
Eurostoxx indizeak % 0,81 behera eginez, Europako burtsa nagusien ildoan; hala, Ibex35
indizeak, % 1,93ko jaitsierarekin, izan du portaerarik okerrena hilabete horretan. Euroaren
balio-handitzea eta sektore finantzarioaren portaera txarra (Europan tasen igoerek izan
zezaketen atzerapenak lastatuta) Europako plaza nagusiek hilabetea negatiboan amaitzeko
arrazoi nagusiak izan dira. Atlantikoaren beste aldean, argitaratutako makroekonomiaren
datuen tonu onak eta dolarraren ahultasunak badirudi Trumpen inguruan sortutako
ezegonkortasuna ezkutatu dutela. Trumpek erreforma fiskalari eta Ipar Korearekin duen
gatazkari buruzko mehatxuak egin baititu. Gainerako merkatuei dagokienez, Japoniak
negatiboan itxi du; aldiz, emergenteek, oro har, aurrerapen handiak egin dituzte, gehienbat,
onura egin dielako dolarraren ahultasunak.

INDIZEA ESKUALDEA
ORAINGO

MAILA DIBISA
HILEKO
ALDAK.

2017ko
ALDAK.

Iturria: Bloomberg

IBEX-35 ESPAINIA 10.299,5 EUR %-1,93 %10,13
EUROSTOXX-50 EUROPA 3.421,47 EUR %-0,81 %3,98
S&P-500 AEB 2.471,65 USD %0,05 %10,40
DOW JONES AEB 21.948,1 USD %0,26 %11,06
NASDAQ 100 AEB 5.988,6 USD %1,84 %23,13
NIKKEI-225 JAPONIA 19.646,24 JPY %-1,40 %2,78
EMERG. MSCI EMERGENTEAK 1.087,7 USD %2,01 %26,14
MUNDUKO MSCI GLOBALA 1.959,743 EUR %-0,07 %11,91

ERRENTA FINKOA
Errenta aldakorreko merkatuetan bizitako hegakortasuna eta Jackson Holeko bilera oso
presente egon dira errenta finkoko merkatuan. Interes-tasak berriz jaitsi dira eta hamar
urterako bonu alemaniarra (uztailean % 0,6tik gora ordaindu da) gunera itzuli da %
0,40tik beherako zifrarekin; aldiz, amerikarrak hilabetea % 2tik hurbil itxi du. Bestetik,
periferikoei dagokienez, Espainiako hamar urterako errentagarritasuna % 1,56ekoa izan da
eta arrisku-prima 120 op-raino igoz.

INDIZEA EPEA
ORAINGO

MAILA
HILEKO
ALDAK.

2017ko
ALDAK.

Iturria: Bloomberg

3 HIL. -0,33 0,00 -0,01
EURIBOR 6 HIL. -0,27 0,00 -0,05

12 HIL. -0,16 -0,01 -0,07
2 URTE -0,73 -0,05 0,04

ALEMANIAKO ZOR PUBLIKOA 5 URTE -0,34 -0,16 0,19
10 URTE 0,36 -0,18 0,15
2 URTE -0,34 -0,03 -0,07

ESPAINIAKO ZOR PUBLIKOA 5 URTE 0,21 -0,06 -0,06
10 URTE 1,56 0,06 0,18

DIBISAK
Euroak balioa handitzen jarraitu du dolarraren aurka. Egonkortasun politiko handiagoak eta
hazkundearen azelerazio-seinaleek euroaren balio-handitzearen prozesu azkarra areagotu
dute; izan ere, abuztuan 1,20 dolarreko barrera hautsi du.

Euro/Dolar

Iturria: Bloomberg

Dokumentu honen helburua informatzea da, ez da eskaintza komertziala, ezta finantza aktiboen
salerosketa egiteko eskaera bat.
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