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INGURU MAKROA 

ASTEKO DATUEN PODIUMA  
 

EUROPA: EUROGUNEKO MANUFAKTURA-SEKTOREKO AZKEN PMI INDIZEA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Datuaren analisia  

Markiten Euroguneko Manufaktura-sektoreko azken PMI indizea azaroko 53,7tik abenduko 

54,9ra igo zen, emaitzarik onena 2011ko apiriletik, eta aurretik egindako kalkuluarekin bat etorri 

zen. Eurogunearen susperraldia ekoizpen-osagaien eta eskari berrien hazkunde azkarrari zor 

zaio nagusiki. Bi aldagaion hazkunde-erritmoa handiena izan baita 2011tik. 

PMI indizea ia hiru urtetako maximora iritsi zen Alemanian, 11 hiletako maximora Espainian, eta 

67 hiletako maximora Frantzian. Italiak ere (seigarren postuan) bere hazkunde erritmoa hobetu 

zuen oro har. 
 

 

  Adierazlearen azalpena  

PMI Manufaktura-indizeak hilero erosketen profesionalei eta enpresetako exekutiboei 

euroguneko manufaktura-sektorearen egoerari buruz egiten zaien inkesta bat du oinarri. 

Fabrikazioaren sektorearen aldean ekonomiaren egoera zein den neurtzeko balio du. Adierazle 

ekonomiko aurreratu bat da, hau da, beste adierazle batzuek etorkizunean izango duten 

bilakaera aurreratzeko balio digu; kasu honetan, esate baterako, BPGd-arena. Emandako 

datua 50etik gorakoa bada, ekonomia hazten ari dela esan nahi du; hortik beherakoa bada, 

ordea, ekonomia uzkurtzen ari den seinale.        
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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA  

EUROPA: EUROGUNEKO ATARIKO KPIa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Datuaren analisia  
 

Euroguneko kontsumitzaileentzako prezioak uste baino azkarrago igo ziren abenduan, 

energiaren, elikagaien, alkoholaren, tabakoaren eta zerbitzuen kostuen igoeraren ondorioz 

nagusiki. Prezioak urte arteko % 1,1 igo ziren joan den hilean, azaroko % 0,6aren eta urriko % 

0,5aren aurrean. Eurostat erakundearen kalkuluen arabera, energiaren prezioak urte arteko % 

2,5 igo ziren abenduan, lehen igoera duela urtebetetik. Elikagaien, tabakoaren eta zerbitzuen 

prezioak, halaber, iaz baino % 1,2 gehiago igo ziren. Herrialdez herrialde: Alemaniak urte 

arteko % 1,7ko tasa eskuratu zuen abenduan, aurreko hileko % 0,8aren aldean, eta 2013ko 

uztailetik lortzen ez zituen maximoetara iritsi zen. Frantzian, berriz, % 0,6koa izan zen urte 

arteko tasa, azaroko datua baino dezima bat gehiago, eta 2014ko maiatzetik ezartzen ez zen 

mailara iritsi zen.  
 

  Adierazlearen azalpena  

KPIa hilero prestatzen du Eurostat/Europako Banku Zentralak. Europako etxeek kontsumitzen 

dituzten oinarrizko zerbitzu eta ondasunen multzoaren prezioen mailaren bilakaera erakusten 

du, “erosketa-saskia" izenarekin ezagutzen dena. Ez du produktuen prezioa adierazten, baizik 

eta batez beste haien balioa zenbat handitu edo txikitu den, ehunekotan adierazita. Balioaren 

aldaketak herrialdearen inflazioa zehaztuko du.  
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INGURU MAKROA 

ASTEKO DATUEN PODIUMA  
 

AEB: MANUFAKTUREN ETA ZERBITZUEN ISM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
 

ISM manufaktura indizea 54,7 puntuetaraino iritsi zen abenduan, 2014ko azaroko 

maximoetaraino. Analistek aurreko hileko 53,2 puntuetatik 53,7 puntuetaraino igotzea espero 

zuten. Bada, datuak hobera egin du, ekoizpen-osagaien (60,3), aginduen (60,2), kanpoko 

eskarien (56,0) eta ordaindutako prezioen (65,5) igoerari esker. Azken bi hilabeteetako datuen 

argitara, manufaktura-jarduera berriro azkartu dela eta eremu negatibotik atera dela ematen du. 

ISM zerbitzuen indizea, bestalde, 57,2 puntuetaraino igo zen abenduan, azken hamabi hiletako 

daturik altuena. Merkatuak espero zituen 56,8 puntuak baino lau dezima gehiago. 
 
 

  Adierazlearen azalpena  

ISM zerbitzuen/manufaktura-indizeak konpainia amerikar nagusietako erosketen arduradunei 

hilero egiten zaien inkesta bat du oinarri. Bertan, manufaktura-sektorearen egoeren inguruan 

galdetzen zaie. Fabrikazioaren/zerbitzuen sektorearen aldean ekonomiaren egoera zein den 

neurtzeko balio du. Adierazle ekonomiko aurreratu bat da, hau da, beste adierazle batzuek 

etorkizunean izango duten bilakaera aurreratzeko balio digu; kasu honetan, esate baterako, 

BPGd-arena. Emandako datua 50etik gorakoa bada, ekonomia hazten ari dela esan nahi du; 

hortik beherakoa bada, ordea, ekonomia uzkurtzen ari den seinale.  4 



 

INGURU MAKROA 

ASTEKO DATUEN PODIUMA  
 

AEB: ENPLEGUAREN TXOSTENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
 

Lan Sailak prestatutako txostenaren arabera, 156.000 lanpostu berri sortu ziren abenduan, 

esperotako 178.000 lanpostuen aldean, eta langabezia tasa % 4,7ra igo zen, azaroko % 4,6aren 

gainetik. Lanpostu horietatik, sektore pribatuak 144.000 sortu zituen, eta publikoak, berriz, 

12.000. 2016. urtean 2,16 milioi lanpostu sortu ziren arren (2015eko 2,7 milioiren aldean), 2 

miliotik gorako joera irmoa mantendu zen seigarren urtez jarraian, 1999tik gertatzen ez zena. 

Gainera, soldaten igoerarik handiena eman zen 2009. urtetik, % 2,9 lanordu bakoitzeko. 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
 

Enplegu-txostena hilero argitaratzen du Estatu Batuetako Lan Sailak. Estatu Batuetako lan-

merkatuaren egoerari buruzko txosten osatu bat da, eta hainbat datu aurki daitezke bertan; horien 

artean nabarmenenak: enpleguaren sorrera (nekazaritza-sektorea kanpo utzita), langabezia-tasa 

eta soldaten bilakaera. Txosten honi esker, Estatu Batuetako ekonomiaren bilakaeraren gaineko 

pronostiko bat egin daiteke. Lan-merkatua hazten ari bada, herritarren errenta erabilgarria handitu 

egiten da. Beraz, kontsumitzailearen gastua igo daiteke, BPGd-aren igoera bat eragingo lukeena, 

eta, ondorioz, herrialdearen ekonomiaren hobekuntza.  
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TXINA: CAIXIN PMI ZERBITZUAK / KONPOSATUA 

 

INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
 

Zerbitzuen sektorearen hazkundea 17 hiletaraino bizkortu zen abenduan, munduko bigarren 

botere ekonomikoak 2017. urtea indar handiarekin hasi duelako iritziak berretsiz. Zerbitzuen 

sektoreko Erosketen Kudeatzaileen Indizea (PMI), Markit/Caixinek egindakoa, 53,4ra igo zen 

abenduan, azaroko 53,1etik. Bestalde, zerbitzuen sektorea eta manufaktura-sektorea aintzat 

hartzen dituen Caixin PMI indize konposatua 53,5 puntuetaraino iritsi zen abenduan, duela lau 

urteko maximoa berdinduz eta aurreko hileko 52,9 puntuak gaindituz; ekonomiaren hazkunde 

orekatuaren seinale. 
 
 

  Adierazlearen azalpena  

PMI Manufaktura/Zerbitzuak indizeak hilero erosketen profesionalei eta enpresetako exekutiboei 
manufaktura-sektorearen egoerari buruz egiten zaien inkesta bat du oinarri. 
Fabrikazioaren/zerbitzuen sektorearen aldean ekonomiaren egoera zein den neurtzeko balio du. 
Adierazle ekonomiko aurreratu bat da, hau da, beste adierazle batzuek etorkizunean izango 
duten bilakaera aurreratzeko balio digu; kasu honetan, esate baterako, BPGd-arena. Emandako 
datua 50etik gorakoa bada, ekonomia hazten ari dela esan nahi du; hortik beherakoa bada, 



ordea, ekonomia uzkurtzen ari den seinale.  
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INGURU MAKROA 

KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 
 
 
 
 
 

 

Data Erem
ua 

Adierazle
a  

Aurreiku
s 09/01 Alemania Urte arteko WDA industria-ekoizpena -- 

09/01 Alemania Balantza komertziala -- 

09/01 Italia Langabezia tasa -- 

09/01 Eurogunea Sentix inbertsiogilearen konfiantza -- 

09/01 Eurogunea Langabezia tasa -- 

10/01 Txina Urte arteko KPIa % 2.2 

10/01 Txina Urte arteko ekoizpenaren prezioen indizea % 4.6 

10/01 Frantzia Urte arteko industria-ekoizpena -- 

10/01 Frantzia Urte arteko manufaktura-ekoizpena -- 

10/01 Estatu Batuak MoM handizkako inbentarioak % 0.9 

11/01 Espainia Urte arteko SA industria-ekoizpena -- 

11/01 Erresuma Batua Balantza komertziala -- 

11/01 Erresuma Batua Urte arteko industria-ekoizpena -- 

11/01 Erresuma Batua Urte arteko manufaktura-ekoizpena -- 

11/01 Estatu Batuak MBA Hipoteken eskaria -- 

12/01 Japonia BoP oinarrizko merkataritza balantza ¥246.6b 

12/01 Frantzia Urte arteko KPIa -- 

12/01 Italia Urte arteko WDA industria-ekoizpena -- 

12/01 Alemania Urte arteko BPGd NSA -- 

12/01 Eurogunea Urte arteko WDA industria-ekoizpena -- 

12/01 Estatu Batuak Inportazio-prezioen hileko indizea  % 0.8 

12/01 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak -- 

13/01 Espainia Urte arteko KPIa -- 

13/01 Estatu Batuak Azken eskaria PPI MoM % 0.3 

13/01 Estatu Batuak IPP elikagaiak, energia eta merkataritza salbuetsita 
YoY 

-- 

13/01 Estatu Batuak Hileko txikizkako salmenta aurreratuak % 0.4 

13/01 Estatu Batuak Sentimendua Michigango Unibertsitatea  -- 

13/01 Txina Balantza komertziala $48.10b 



 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 

BURTSAK 

Munduko burtsa nagusiek balantza positiboarekin hasi 

zuten urte berria. Mundu osoan halako baikortasun giroa 

sumatzen den urte hasiera honetan, kontsumo sektoreak 

behera eta bankuek gora egin zuten. Asteko itxiera 

positiboa izan zen; besteak beste, Euroguneko KPIa 

espero baino azkarrago hazi zelako abenduan eta 

abenduko PMI manufaktura indizeen datua uste baino 

hobea izan zelako Europan, Txinan eta Japonian eta 

ISMa AEBetan. Eurostoxx 50 indizea % 0,93 igo zen, eta 

Ibex indizeak, berriz, % 1,75eko balio handitzea izan 

zuen, 9.515,90 puntuetaraino iritsiz. Londreseko burtsak 

zailtasunak izan zituen bere errekor historikoak 

errepikatzeko, baina azkenean 7.200 punturekin baino 

gehiagorekin ixtea lortu zuen. Burtsa amerikarrek ere 

itxiera positiboa izan zuten. S&P 500 indizeak, gainera, 

bere errekor historikoa hautsi zuen. Aitzitik, Dow Jones 

indizea 20.000 puntuen atarian geratu zen, historian lehen 

aldiz. Asian, Yenak dolarraren aurrean balioa galtzeak 

Japoniako burtsari bultzada eman zion, eta % 1,78ra iritsi 

da aste honetan. Burtsa gorakorrek ere portaera ona izan 

zuten.  

 
ERRENTA FINKOA: 

Makro datu onek eta inflazioaren bilakaerak gorakada 

orokorrak eragin zituzten zorraren interesetan. 10 urterako 

bonu alemanaren errentagarritasuna 9 op igo zen, % 

0,30eraino. Bonu espainiarraren mugimenduak, aldiz, 

nabarmenagoak izan ziren; 10 urterako bonua, esaterako, 

16 op igo zen (% 1,54raino). Hori dela eta, arrisku-saria 6 

op igo zen, 124 puntutaraino. Estatu Batuetan, berriz, 

interes-tasek behera egin zuten; 10 urterako bonu 

amerikarrak % 2,42an itxi zuen, 3 op jaitsi ondoren. 

Kredituak, bestalde, bere diferentzialak estutu zituen. 
 
 
 

DIBISAK/LEHENGAIAK:  

Euroaren balioa apenas aldatu zen dolarraren aldean, eta 

truke-tasa 1,05$/€-an geratu zen. Liberak eta Yenak 

balioa galtzen jarraitzen dute euroaren aurrean. 

Lehengaiei dagokienez, petrolioaren prezioak gorantz 

egiten jarraitzen du. Petrolio gordinaren inbentarioen 

beherakadak, aurreikusitakoa baino handiagoa, eta 

ekoizpena murrizteko LPEEren hitzarmenak merkatua 

egonkortzen lagunduko duenaren itxaropenak kotizazioa 

babestu dute. Urrearen balioa, bestalde, gehiago igo da, 

eta ontza 1.173 dolarretan dago ia-ia. 

Lehengaiak Maila 
%Aldaketa 

astean 
2016ko % 

Ald 
Petrolioa (Brendt) 56,33 1,66 1,66 

Urrea 1.172,85 1,79 1,79 

INDIZEAK PREZIOA 
% Aldaketa % Ald 
astean  2016 

MSCI WORLD (Local) 1.387,28 1,69 1,69 

IBEX 35 9.515,90 1,75 1,75 

DJ EURO STOXX 50 3.321,17 0,93 0,93 

DJ STOXX 50 3.050,69 1,33 1,33 

FTSE 7.210,05 0,94 0,94 

S&P 500 2.276,98 1,70 1,70 

Dow Jones 19.963,80 1,02 1,02 

NASDAQ 5.521,06 2,56 2,56 

NIKKEI 225 19.454,33 1,78 1,78 

MSCI EMERGENTES (Lo 48.521,68 1,83 1,83 

MEXBOL 46.071,57 0,94 0,94 

BOVESPA 61.665,37 2,39 2,39 

SHANGHAI 3.302,79 1,64 1,64 

Rusia Rts Moscú 1.172,59 1,76 1,76 

 

Gobernuen tasak Maila 
Aldaketa 

2016 ald 
Astean 

ALEMANIA 2 URTE -0,72 0,04 0,04 

ESPAINIA 2 URTE -0,25 0,03 0,03 

AEB 2 URTE 1,21 0,02 0,02 

ALEMANIA 10 URTE 0,30 0,09 0,09 

ESPAINIA 10 URTE 1,54 0,16 0,16 

AEB 10 URTE 2,42 -0,03 -0,03 

ALEMANIA 30 URTE 1,06 0,12 0,12 

ESPAINIA 30 URTE 2,84 0,22 0,22 

AEB 30 URTE 3,01 -0,06 -0,06 

Kreditu-spreada (op)  
MARKIT ITRX EUROPE 12/21 68,31 -3,73 -3,73 

MARKIT ITRX EUR XOVER 12/21 286,42 -2,28 -2,28 

 

 

% Aldaketa % Ald 

Dibisak Maila 
Astean 2016

 

Dolarra / Euroa 1,05 0,14 0,14 

Yena / Euroa 123,23 0,11 0,11 

Libera / Euroa 0,86 0,67 0,67 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kutxabank Gestión SGIIC SAUk prestatu du agiri hau, eta horretarako, fidagarriak diren 
informazio-iturriak erabili ditu. Hala ere, ezin du ziurtatu bertan jasotako informazioa eta 
iritziak erabat zehatzak, zuzenak eta osoak direnik, eta ez du bere gain hartzen horren 
gaineko inolako erantzukizunik. Agiri honetan agertzen diren informazio eta iritziak edonoiz 
aldatu daitezke, aurretik horren berri eman beharrik gabe. Kutxabank Gestión SGIIC SAUk ez 
du agiri honen eta bere edukien erabilerak sortu ditzakeen kalteen gaineko erantzukizunik 
hartzen. Finantza-merkatuetan eragiketak egiteak arrisku handiak sortu ditzake, eta 
posizioa etengabe zaindu behar da. Txosten hau ez da eskaintza bat ez eta finantza-
aktiboak erosi edo saltzeko eskaera bat ere. Agiri hau zu informatzeko besterik ez da, eta 
hirugarrenek ezin dute berregin edo banatu. Era berean, ezin da, inolako aitzakiapean, 
osorik edo zati bat argitaratu.  


