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2017ko Iraileko txostena

GAKO EKONOMIKOAK

§ Irailaren ezaugarri nagusia lasaitasuna izan da. Ipar Korearen eta Estatu Batuen arteko tirabira politikoak hor egon arren, eta Alemaniako egoera pixka
bat okertu arren Merkelek gehiengo osorik gabe irabazi ostean, sentimendu positiboa nagusitu da datu makroekonomiko onek eta banku zentralak
normalizazio monetariorantz egiten ari diren urrats txikiek lagunduta.

§ Itxiera positiboak burtsan: maximoak berriro ere AEBn eta aurrerapen nabarmenak Europan eta Japonian.

§ Igoera orokorra tasetan.

§ Euroa ahuldu egin da pixka bat dolarrarekiko.

MAKROEKONOMIA ETA MERKATUAK

Irailaren ezaugarri nagusia ekonomiaren tonu positiboa izan da. Hilabetean zehar argitaratu diren datuek adierazten dute hazkundea pixka bat gora egiten ari
dela eurogunean eta AEBn, baina inflazioak maila berean jarraitzen duela. Eurogunean, iraileko inflazioari buruzko hasierako datuek %1,5eko igoera
urtekotua erakusten dute kontsumo-prezioetan, espero zena baino txikiagoa. Berdin gertatzen da AEBn ere, hango inflazioaren eta kontsumitzaileen gastuaren
hasierako datuak espektatiben azpitik geratu dira. Bestalde, euroguneko egoera geopolitikoa apur bat zapuztu da, batetik, Alemaniako hauteskundeen ostean,
Merkelek irabazi duen arren, aliatuak bilatu beharko dituelako gobernurako, partidu sozialistak uko egin ondoren koalizio handia errepikatzeari, eta, bestetik,
Kataluniako erreferenduma ere ate joka zegoelako. Baina, hala eta guztiz ere, ematen du sentimendu positiboa ari dela nagusitzen, Atlantikoaren beste
aldeko lasaitasunak lagunduta; izan ere, Ipar Korearen eta Estatu Batuen arteko tirabirei begira adi egon arren, "Trump trade" ideiak, pizgarri fiskalak martxan
jarriko direla eta interes-tasak pixkanaka igoz joango direla espero izateak, optimismoa ekarri dute merkatura. Ildo horretatik, oporretatik itzuli ondoren,
FEDek bere bideari berrekin dio eta beste urrats bat egin du ekonomiari pizgarriak kentzeko estrategian, iragarriz, krisi-urteetan balantzean metatuz joan den
bonuak kentzen joango dela pixkanaka. Aldi berean, EBZk errekonozitu du Europaren suspertzeak sendotasuna lortu duela eta azaldu du konfiantza duela
inflazioa lerrokatuko dela bankuaren epe luzerako helburuarekin, baina denbora pixka bat beharko dela horretarako. Hala ere, Draghik oraingo politika
monetarioari eutsi dio, aldaketarik gabe, eta merkatuei adierazi die urrian emango duela ezagutzera erosketa-programari buruz hartu duen erabakia.

ERRENTA ALDAKORRA
Merkatuen aldetik, benetan hilabete ona izan da iraila nazioarteko merkatuentzat: Estatu
Batuetan maximoak lortu dituzte eta Europan %5etik gorako igoerak izan dira. Europako
plaza nagusiek, ingurune makroekonomiko hobeak eta egoera politiko lasai samarrak
lagunduta, igoera aipagarriak izan dituzte, esaterako, %6ko igoera Alemaniako burtsan.
Ibex35a bakarrik geratu da %1etik beherako igoerarekin, Kataluniako erreferendumaren
inguruan sortutako tentsioak erasanda. Bestalde, Estatu Batuetan maximo historikoak
lortzen segitzen dute burtsa-indize nagusiek, eta %2 inguruko igoerekin itxi dute hilabetea.
Igoera horien bultzagarri izan dira Trumpen eta hartu nahi dituen neurri fiskalen inguruan
lasaitasun handiagoa egotea eta FED politika monetario hedakorretik erretiratuz joatea.
Bestalde, Japonian argitaratutako datu makroekonomikoen tonu onak eta yenaren
eboluzioak hilabetea %3tik gorako igoerarekin amaitzen lagundu diote Nikkei indizeari.

INDIZEA ESKUALDEA
ORAINGO

MAILA DIBISA
HILEKO
ALDAK.

2017ko
ALDAK.

Iturria: Bloomberg

IBEX-35 ESPAINIA 10.715,8 EUR %0,80 %11,01
EUROSTOXX-50 EUROPA 3.559,59 EUR %5,07 %9,25
S&P-500 AEB 2.384,2 USD %1,93 %12,53
DOW JONES AEB 20.940,51 USD %2,08 %13,37
NASDAQ 100 AEB 5.583,53 USD %-0,16 %22,94
NIKKEI-225 JAPONIA 19.196,74 JPY %3,61 %6,50
EMERG. MSCI EMERGENTEAK 977,96 USD %-0,55 %25,45
MUNDUKO MSCI GLOBALA 1.878,276 EUR %2,08 %14,24

ERRENTA FINKOA
Igoera orokorrak izan dira zorraren interesetan. Trumpen erreforma fiskalaren iragarpena
eta FEDek azken aldian zabaldutako mezuak, inflazioa ahula izan arren tasak pixkanaka
igotzen segitzeko asmoa duela esanez, lagungarriak izan dira Ipar Amerikako zorraren
errentagarritasuna igotzeko. Bestalde, Europako ekonomiaren tonu onak eta burtsen
optimismoak tasa-igoera ekarri dute Europan, eta tasak igo egin dira nola Alemanian hala
periferian, azken horietan neurri txikiagoan izan bada ere. Espainian, Alemaniarekiko
diferentzia 114 op-an geratu da, 6 op jaitsita, Kataluniako tentsio geopolitikoak hor izan
arren. Europako kreditu-merkatua apur bat zabaldu da.

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. -0,17 -0,01 -0,08
2 URTE -0,69 0,04 0,07

ALEMANIAKO ZOR PUBLIKOA 5 URTE -0,27 0,08 0,27
10 URTE 0,46 0,10 0,26
2 URTE -0,31 0,03 -0,03

ESPAINIAKO ZOR PUBLIKOA 5 URTE 0,26 0,05 -0,01
10 URTE 1,60 0,04 0,22

DIBISAK
Hilabete honetako gertaera nabarmenena euroaren zeinu-aldaketa izan da, azken
hilabeteetan behin eta berriz aipatzen baitzen euroaren etengabeko balio-irabaztea, baina
iraila euroak dolarrarekiko balioa galduta itxi da. Zeinu-aldaketa horren arrazoi nagusiak
izan dira Angela Merkelen garaipenak ekarri duen zuhurtzia (orain itunak egin beharko
baititu Alemanian gobernua osatzeko), FEDek pizgarriak erretiratzeko hasitako prozesua eta
Trumpen zerga-jaitsiera.

Euro/Dolar

Iturria: Bloomberg

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