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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: EBZren AKTAK 
 

 
		 Datuaren	analisia	 	
EBZren azken bilerako aktek agerian uzten dute, erakundearen arabera, euroguneko hazkunde 
ekonomikoa moteltzeko arriskuak daudela. EBZk bere bileran onartu du merkatuek espero dutela 
EBZren interes-tasen lehenengo igoera 2019ko amaierara arte atzeratzea, aurretik egindako 
aurreikuspenak uda amaierarako espero zuenean diruaren prezioaren igoera. Horren atzean azken 
datu ekonomikoak daude, espero zena baino ahulagoak izan direnak, kanpo-eskaera 
apalagoarengatik eta zenbait herrialde eta sektoretako (esate baterako, Alemaniako motorrarena) 
faktore zehatzengatik. Datu ekonomikoez gain, hainbeste desio den tasen igoeraren beste 
atzerapen honen errudunak ere badira merkatuetako hegazkortasuna eta oraindik espero den 
inflazio apala. EBZk euroguneko zor publiko eta pribatua erosteari utzi zion urtarrila hasieran, baina 
mugaeguneratzen diren eskuratutako bonuen printzipala inbertitzeari ez dio utziko. 

		 Adierazlearen	azalpena	 	
	

Europako Banku Zentrala Euroguneko 19 estatu kideen diru-politika kudeatzeaz arduratzen den 
erakundea da. 1998an eratu zen Amsterdameko Tratatuaren ondorioz, eta Alemanian dauka 
egoitza. Gaur egun Mario Draghi da haren buru, Italiako Bankuaren gobernadore ohia. EBZren eta 
bere diru-politikako batzordearen helburu nagusia euroguneko prezioen egonkortasunari eustea da. 
Euro-sistemak Erkidegoaren politika ekonomikoak ere bultzatu beharko ditu, haren helburuak bete 
ditzan laguntzeko. Horretarako, ezinbestekoa da enplegu-maila altu eta hazkunde iraunkor ez-
inflazionista bati eustea.  



  

 

INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA / ERRESUMA BATUA: INDUSTRIA-
EKOIZPENA 

 

 
 

		 Datuaren	analisia	 	
Oro har, industria-ekoizpenak okerrera egin du. Azaroan, Alemaniako industria-ekoizpenak % 1,9 
egin zuen behera, dagoeneko % 0,8 behera egin zuen aurreko hilarekin alderatuta. 2015eko udatik 
gertatu den hileko beherakadarik handiena da. Hirugarren hiruhilekoan ikusi zen jardueraren 
murrizketa (BPGd-ak % 0,2 egin zuen behera) 2018ko azken hiru hiletara ere luzatu izanaren 
beldurra elikatzera etorri da datu hori, eta Europako lehen ekonomia atzeraldi teknikora eraman du 
(jaitsiera bi hiruhilekoz jarraian). Frantzian, industria-ekoizpenak % 1,3 egin zuen behera, aurreko 
hileko maila berean mantentzea espero bazen ere. Espainian, % 1,55ekoa izan zen jaitsiera, bost 
urte luzetan izandako handiena. 
Erresuma Batuan, urte arteko jaitsiera % 1,5ekoa izan zen, espero zenaren bikoitza baino gehiago (-
% 0,7). 

		 Adierazlearen	azalpena	 	
	

Industria-ekoizpenaren indizeak (IPI) herrialde bateko industria-sektorearen adierazgarri den 
enpresa multzo baten ekoizpenean emandako aldaketak neurtzen ditu. Hilero enpresei industria-
sektorearen egoerari buruz egiten zaizkien galdetegien erantzunetatik lortzen dira datuak. Ekonomia 
baten ekoizpen-maila nola aldatzen den jakitea oso garrantzitsua da hazkundearen analisia egiteko.  



  

 

INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

AEB: KPI 
 

		 Datuaren	analisia	 	
Abenduan, KPIa % 1,9koa izan zen, hau da, hiru hamarreneko murrizketa aurreko hilean jasotako 
urte arteko tasaren aldean. Halaber, abenduko datua 2017ko abuztutik jasotako apalena da, garai 
hartan ere % 1,9koa izan baitzen. Urteko azken hilean eman zen prezioen igoeraren moteltzeak 
petrolioaren prezio apalagoekin bat egin zuen, urteko gainontzeko sasoietan inflazio-tasa gorantz 
bultzatzen ibili ondoren.  Hartara, urteko azken hilean, energiaren prezioek hiru hamarren egin zuten 
behera, 2017ko abenduarekin alderatuta. 2016ko irailetik eman den energiaren prezioen lehenengo 
jaitsiera izango litzateke. Horrenbestez, energiaren eta elikagai freskoen prezioaren eragina kontuan 
hartu gabe, azpiko inflazio-tasa % 2,2koa izan zen abenduan, azaroan bezala. 

 

		 Adierazlearen	azalpena	 	
	

KPIa hilero prestatzen du Lan sailak. Amerikako 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.  



  

 

INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

AEB: FEDen MINUTAK 
 

 
 

		 Datuaren	analisia	 	
	

2018ko azken bilerako minutetan, herrialdeko diru-politikaren etorkizunaren inguruko zuhurtzia da 
nagusi, eta, merkatuetako hegazkortasuna eta munduko ekonomiaren zenbait moteltze-zantzu 
aintzat hartuta, Batzordeko kideek «itxaron eta ikusi» estrategia erabiliko dutela esaten da. 
Abenduan interes-tasa % 2,25 eta % 2,5 inguruko tartera igo zuen Erreserba Federalak jarrera 
biguna izan du iazko laugarren hiruhilekotik aurrera, eta azken bileran, 2019rako interes-tasen 
igoeren aurreikuspenak jaitsi zituen. 

 
 
 

		 Adierazlearen	azalpena	 	
	

Fed-en aktak Erreserba Federalaren bilera egin eta bi aste geroago argitaratzen dira. Batzordearen 
diru-politikari buruzko bileraren erregistroak dira. Gainera, diru-politikaren inguruan FEDek duen 
jarrerari buruzko informazio zehatza eskaintzen dute. Informazio hori arretaz aztertzen da, intere-
tasen inguruko etorkizuneko erabakien emaitzari buruzko zantzuak aurkitzeko. 



 

 

INGURU MAKROA  
KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 

 
 
 
 
 

Data	 Eremua	 Adierazlea	 Aurreik	
01/14	 Eurogunea	 Urte	arteko	WDA	industria-ekoizpena	 %	-2.0	
01/14	 Txina	 Balantza	komertziala	 $51.60b	
01/14	 Txina	 Urte	arteko	esportazioak		 %	2.0	
01/14	 Txina	 Urte	arteko	inportazioak		 %	4.5	
01/14	 Estatu	Batuak	 Etxebizitza	berrien	salmenta	 566k	
01/14	 Estatu	Batuak	 Hileko	etxebizitza	berrien	salmenta	 %	4.0	
01/14	 Estatu	Batuak	 Ondasun	iraunkorren	aginduak		 --	
01/14	 Estatu	Batuak	 Balantza	komertziala	 -$54.0b	
01/15	 Frantzian	 Urte	arteko	KPIa	 %	1.6	
01/15	 Espainia	 Urte	arteko	KPIa	 %	1.2	
01/15	 Eurogunea	 Balantza	komertziala	SA	 --	
01/15	 Estatu	Batuak	 Manufakturen	inkesta	New	York	 11.5	
01/16	 Alemania	 Urte	arteko	KPIa	 %	1.7	
01/16	 Erresuma	Batua	 Urte	arteko	KPIa	 %	2.2	
01/16	 Estatu	Batuak	 Hileko	txikizkako	salmenta	aurreratuak	 %	0.3	
01/16	 Estatu	Batuak	 Liburu	Beixa	-	Erreserba	Federala	 0	
01/17	 Eurogunea	 Urte	arteko	KPIa	 %	1.6	
01/17	 Estatu	Batuak	 Hileko	etxebizitza	berriak	 %	-0.2	
01/17	 Estatu	Batuak	 Hasierako	langabezia-eskaerak	 --	
01/18	 Japonia	 Urte	arteko	KPIa	 %	0.3	
01/18	 Japonia	 Urte	arteko	industria-ekoizpena	 --	
01/18	 Estatu	Batuak	 Hileko	industria-ekoizpena	 %	0.3	
01/18	 Estatu	Batuak	 Sentimendua	Michiganeko	Unibertsitatea		 96.4	
01/18	 Estatu	Batuak	 Oraingo	egoera	Mich.	U.		 --	

   



 

 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
BURTSA: 
Burtsaren igoera orokorrak mundu osoan, apalagoak 
Europan. Aste honetan, gai komertzialek erakarri dute 
merkatuen arreta. Astelehena eta asteazkena bitarte, AEB 
eta Txinaren arteko gerra komertzialari amaiera emateko 
lehenengo hartu-emanak izan ziren, eta neurri zehatzik 
hitzartu ez bazen ere, bi aldeen jarrerak hurbildu egin ziren. 
Oraindik negoziazio-taldeak berriro biltzeko datarik 
ezagutzera eman ez bada ere, Washington eta Pekinen 
arteko elkarrizketa komertzialak goragoko mailetara igotzen 
egongo lirateke, eta horrek merkatuaren baikortasunari on 
egin dio. Ekonomia nazionala bultzatzearen alde Asiako 
erraldoiak erakutsi zuen jarrera ere ekarpen positiboa izan 
zen. Europan, Brexitari buruzko albisteek zuhurtziaz 
jokatzera bultzatu zituzten inbertsiogileak. Hilaren 15ean, 
parlamentuko bozketan neurria atzera botatzeko eta 
Erresuma Batua EBtik akordiorik gabe joateko aukerak gero 
eta handiagoak dira. Aste honetan, Fed-en eta EBZren azken 
bileraren aktak argitaratu ziren.  AEBetan, 2019rako tasen 
igoera gehigarrien inguruan erakundeak daukan jarrera 
zuhurra agerian geratzen ari da. Gainera, Powellek 
ostegunean esan zuen berriro, une honetako inflazio-maila 
apalagoei esker, ondoren abenduko KPIaren 
argitalpenarekin baieztatu zirenak, pazientziaz jokatzeko 
aukera dagoela normalizazioarekin aurrera jarraitzeko 
orduan. Europan, EBZren aktetan, hainbeste desio den tasen 
igoera berriro atzeratu dezaketen arrazoien inguruko 
eztabaida ikus daiteke. 

ERRENTA FINKOA: 
Europako gobernuen kurbak lasaitu egin ziren, errenta 
aldakorrera fluxuak sartu baziren ere, aktibo subiranoen 
erosketak ere puri-purian egon baitziren. 10 urterako 
erreferentziaren eguneratzeak bund-aren 
errentagarritasunaren suspertzea azaltzeko balio du. 
Mantendu izan balu, -3 op jaitsiko zen. Epe bereko tasa 
espainiarra ere lasaitu egin zen, -3 op. AEBetan, Fed-en 
tonu lasaia gorabehera, tasen kurbak gora egin zuen apur 
bat, nabarmenago bere tarte laburrean. Kredituaren 
diferentzialak, aldiz, estutu egin ziren. 

DIBISAK / LEHENGAIAK:  
Dolarrak indarra galdu zuen euroaren aurrean, Fed-en 
minuten eta Powellen diskurtso lasaiagoaren ondoren. 
Yenak, berriz, balioa galdu zuen euroaren aurrean, eta bere 
babesleku izaera ahuldu egin zen, posizioak arrisku 
handiagoko aktiboetara bideratu ondoren. 
 Liberak gora egin zuen apur bat euroaren aurrean, astearte 
honetako Brexitaren bozketaren atarian. Lehengaiei 
dagokienez, petrolioaren prezioak % 5,71 egin zuen gora, 
AEB eta Txinaren arteko negoziazio komertzialak ondo 
bukatuko direlakoan. Horrek atzeraldi ekonomikoaren 
mamua apur bat uxatu du. 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
 

 
Astean 

ALEMANIA 2 URTE   0,02 
ESPAINIA 2 URTE   0,04 
AEB 2 URTE   0,05 
ALEMANIA 10 URTE   0,00 
ESPAINIA 10 URTE   0,03 
AEB 10 URTE   0,02 
ALEMANIA 30 URTE   -0,03 
ESPAINIA 30 URTE   0,03 
AEB 30 URTE   0,02 
Kreditu-spreada (op)  

MARKIT ITRX EUROPE 12/23   -7,12 
   -17,08 

 Dibisak Maila %Aldaketa % Ald 
Astean 2019 

 1,15 0,68 0,27 
 124,49 0,65 -0,90 

 0,89 -0,37 -0,61 
 

Lehengaiak Maila %Aldaketa % Ald 2019 
Astean 

 59,81 5,71 12,49 
 1.287,50 0,18 0,39 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

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.	


