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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: PMIak 

 

  Datuaren analisia  
Euroguneko PMI konposatuak 52,4 puntu lortu ditu azaroan, urriko 53,1 puntuen azpitik; emaitzarik 
txarrena 2014ko abendutik. Zerbitzuen sektorea moteldu egin bada ere, dezelerazioa manufakturen 
sektoreko enpresa-jardueraren hazkunde ahularen eskutik etorri da batez ere, esportazioetarako 
eta fabriketan jasotako eskarien elkarren segidako bigarren beherakadaren eraginez. Zerbitzuen 
sektoreko PMIa 53,1era jaitsi da, urriko 53,7 puntuen aldean; 25 hiletan izan duen daturik baxuena. 
Manufakturen PMIa, aldiz, 51,5era jaitsi da urriko 52,0 puntuetatik; 20 hiletan izan duen daturik 
baxuena. Alemanian, PMI konposatua ia lau urtetan izan duen mailarik baxuenera heldu da, eta 
Frantzian, sektore pribatuak gora egiten jarraitu du azaroan. 

 

  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  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

AEB: Michiganeko Unibertsitateko kontsumitzailearen sentimendua 

 

  Datuaren analisia  
 
 
Michiganeko Unibertsitateko kontsumitzailearen itxaropenen indizea 88,1era jaitsi da azaroan, 
aurreko hileko 88,7tik. Hortaz, merkatuak espero zituen 89,1 puntuen azpitik geratu da. Egungo 
baldintzen osagaia 112,3ra jaitsi da, aurreko hileko 113,2tik eta merkatuak espero zituen 114,4 
puntuetatik. Baterako datuaren amaierako irakurketa 97,5ekoa izan da, aurreko hileko eta 
esperotako 98,3aren aldean. Hala ere, maximoetatik hurbil geratu da. 

 
 
 
 
 
  Adierazlearen azalpena  
 
Kontsumitzailearen sentimenduaren indizea (ICC) kontsumitzailearen konfiantza neurtzen duen 
adierazle ekonomikoa da, eta, beraz, kontsumitzaileen gastua aurreratzen duen adierazlea da. 
Michiganeko Unibertsitateak argitaratzen du hilero. Amerikako 500 etxetan ekonomiaren egoera 
orokorraren eta gaur egungo zein etorkizuneko finantza-egoera pertsonalaren inguruan egindako 
inkestan jasotako datuak ditu oinarri. Kontsumitzailearen konfiantza altuak hedapen ekonomikoa 
sustatuko du, baina, baxua bada, hazkunde ekonomikoaren uzkurdura eragingo du. 
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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

JAPONIA: KPI 
 

 

  Datuaren analisia  
 
Kontsumoko prezioen indizea (IPC) urte arteko % 1,4 igo zen urrian, eta dagoeneko hogeita bigarren 
hilabetez jarraian egin du gora, kostu energetikoaren garestitzeagatik nagusiki. Adierazlearen 
hazkunde-erritmoa, elikagaien prezioak kanpo uzten dituena, haien hegazkortasun handiagatik, 
iraileko datuaren berdin-berdina izan zen, eta oraindik urrun dago Japoniako Bankuak (BoJ) 
ezarritako % 2ko jomugatik. Izan ere, enpresek prezioak igotzeari dioten mesfidantzak, familiek 
kontsumoan egingo duten gastuaren gaineko zalantzagatik batik bat, kalte egiten baitio 
hazkundeari. Aurreko hilarekin alderatuz, prezioak % 0,2 igo ziren. 

 
 

  Adierazlearen azalpena  
 
 
KPIa hilero prestatzen da. Etxeek kontsumitzen dituzten oinarrizko zerbitzu eta ondasun 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  
KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 

 
 
 
 

Data Eremua Adierazlea Aurreik. 
11/26 Japonia PMI Nikkei fab Japonia -- 
11/26 Alemania IFO enpresen egoera 102.3 
11/26 Alemania IFO aukerak 99.2 
11/26 Alemania IFOren gaur egungo ebaluazioa  105.3 
11/26 Estatu Batuak Chicagoko Fed-en indize nazionala 0.18 
11/26 Estatu Batuak Manuf. jarduera Fed Dallas 24.5 
11/27 Frantzia Kontsumitzailearen konfiantza 94 
11/27 Estatu Batuak Konf kontseiluaren kontsumitzailearen konfiantza  135.8 
11/28 Alemania Kontsumitzailearen konfiantza GfK 10.5 
11/28 Estatu Batuak Hiruhilekoko BPGd urtekotua % 3,6 
11/28 Estatu Batuak Etxebizitza berrien salmenta 575k 
11/28 Estatu Batuak Hileko etxebizitza berrien salmenta % 4.0 
11/28 Estatu Batuak Richmond manufakturen indizea 16 
11/29 Japonia Hileko xehekako salmentak  % 0.4 
11/29 Frantzia Urte arteko BPGd % 1,5 
11/29 Espainia Urte arteko xehekako salmentak -- 
11/29 Espainia Urte arteko KPIa % 2.0 
11/29 Eurogunea Konfiantza ekonomikoa 109.1 
11/29 Eurogunea Kontsumitzailearen konfiantza -3.9 
11/29 Alemania Urte arteko KPIa % 2,3 
11/29 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak 220k 
11/29 Estatu Batuak Egiteke dauden hileko etxebizitzen salmentak % 0,5 
11/29 Estatu Batuak Fed-en ordainsariak  -- 
11/30 Japonia Langabezia % 2,3 
11/30 Japonia Urte arteko industria-ekoizpena % 2.5 
11/30 Erresuma 

Batua 
Kontsumitzailearen konfiantza GfK -11 

11/30 Txina Ez fabrikazioaren PMIa 53.8 
11/30 Txina Fabrikazioaren PMIa 50.2 
11/30 Txina PMI Composite -- 
11/30 Alemania Urte arteko xehekako salmentak % 1,4 
11/30 Frantzia Urte arteko KPIa % 2.0 
11/30 Eurogunea Langabezia-tasa % 8.0 
11/30 Estatu Batuak Chicagoko manufakturen indizea  58.5 



 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
BURTSA: 
Burtsako indizeen balantzea negatiboa izan zen astearen 
bukaeran, jaitsiera handiekin AEBetan eta apalxeagoak 
Europan eta Asian. Izan ere, ohiko ziurgabetasun-iturriei 
(Brexita, Italiako aurrekontuak, Txinaren eta AEBen arteko 
egoera komertziala) honako hauek gehitu zitzaien: petrolioaren 
prezioaren beheraka handia, sektorea gogor zigortu zuena, eta 
sektore teknologikoaren inguruko ezinegona, teknologia-
enpresen bilakaera baldintzatzen ari dena. Zehatz-mehatz, 
iPhone gailuen eskari txikiagoak kalte egin zion Apple 
enpresaren kotizazioari. Eta horri guztiari, gainera, mundu-
mailako hazkunde motelagoa gehitu behar diogu. Brexitari 
dagokionez, Europako Batzordeak amaitutzat eman zuen EBren 
eta Erresuma Batuaren arteko etorkizuneko harremanari 
buruzko Adierazpen Politikoa. Agiri hori funtsezkoa da Brexita 
arautzen duen itunerako, eta igande honetan berretsi zuen 
Europako Kontseiluak. Bada, orain, parlamentu britainiarrak 
onartu behar du. Nolanahi ere, zaila izango da hori lortzea, 
alderdi laborista kontra dagoelako eta Theresa Mayren alderdi 
kontserbadorea banatuta dagoelako aspalditik. Bestalde, 
Italiako gobernuak egin dituen azken adierazpenen harira, 
Bruselarekin duen jarrera bateratzaileagoa da, eta defizitaren 
helburuak berrikusteko aukera ere azaldu du. Merkataritza-gaiei 
begira, AEBek gogor kritikatu zituen Txinaren jardunbide 
komertzialak. Azkenik, EBZren aktek argi utzi zutenez, kideak 
ekonomiaren hauskortasunaz jabetzen dira, baina baikor 
agertzeko arrazoiak ere badituzte. 

ERRENTA FINKOA: 
Mugimendu gutxi core zorraren errentagarritasunetan, bai 
Europan bai AEBetan. Bada, hamar urterako bonu 
amerikarraren errentagarritasunak 2 op egin zituen atzera, % 
3,04raino, eta bund alemana 3 op jaitsi zen, % 0,34raino.  
Europako periferikoen kasuan, hamar urterako bonu 
espainiarraren interes-tasa egonkor mantendu zen. Italian, 
bestalde, Alpeez bestaldeko herrialdeak Europako 
Batzordearekin hitz egiteko agertu zuen borondateak, 
aurrekontuak bigarrenez atzera bota ondoren, kurba subiranoa 
gorantz bultzatu zuen, eta arrisku-prima beherantz, ia 300 op 
mailaraino. Europako kredituak, bestalde, diferentzialak handitu 
zituen. 
DIBISAK/LEHENGAIAK:  
Euroak 1,14 dolarreko maila galdu zuen, Italiako egoeraren eta 
Brexitaren ondorioz. Libera, nahiz eta euroaren aldean balioa 
handitu, urteko minimoetatik hurbil dago dolarrarekiko. 
Europako dibisak ere balioa galdu zuen yenaren aldean. Izan 
ere, yena babes-aktibo izan baita ziurgabetasun ingurune 
honetan. Lehengaietan, petrolioaren prezioak % 11,69 egin 
zuen behera, eta upel bakoitzeko 60 dolarreko mailatik jaitsi zen 
lehen aldiz 2017ko urritik. Munduko hazkundearen moteltzearen 
inguruan dagoen beldurrak eta merkatuaren gehiegizko 
hornidurak bultzatu zuten beheranzko mugimendu hori. Errusian 
eta AEBetan, esate baterako, ponpatze-lanak inoiz baino 
gehiago igo ziren, petrolio gordinaren ekoizpena murrizteko 
LPEEren akordio baten aldeko albisteekin kontrajarriz. 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
 

 
 

ALEMANIA 2 URTE    
ESPAINIA 2 URTE    
AEB 2 URTE    
ALEMANIA 10 URTE    
ESPAINIA 10 URTE    
AEB 10 URTE    
ALEMANIA 30 URTE    
ESPAINIA 30 URTE    
AEB 30 URTE    

  

MARKIT ITRX EUROPE 12/23    
MARKIT ITRX EUR XOVER 12/23    
 
Dibisak Maila %Aldaketa % Ald 

Astean 2018 

Dolarra / Euroa 1,13 -0,69 -5,55 
Yena / Euroa 128,06 -0,57 -5,31 
Libera / Euroa 0,89 -0,54 -0,29 
 

Lehengaiak Maila   % Aldaketa  % Ald. 2018 
Astean 

 58,57 -11,69 -12,35 
  0,14 -6,13 

 



 
 
 
 
 
 
 

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.  


