
- -

048340 01 000001 02 20170612 01FN-F81114

Kutxabank, S.A. Gestión de Carteras IFK = CIF: A95653077, Gran Vía de Don Diego López de Haro, 30-32, Bilbao. Merk. Erreg. = Reg. Merc.: T: 5226, L: 0, F: 1, 0 = H:BI-58729, I: 1ª

2018ko Azaroko txostena

GAKO EKONOMIKOAK

§ Merkataritza gerrak, ziurgabetasun politikak eta banku zentralen jarduketak protagonistak izaten jarraitzen dute hazkunde global moderatuago baten
testuinguruan.

§ Itxiera mistoak errenta aldakorrean aurrerapenekin Estatu Batuetan eta zenbait herrialde emergentetan, baina zenbaki gorriak izan dira Europan, Ibex35
indizean izan ezik.

§ Kreditua errenta finkoko protagonista handia izan da, bere diferentzialak handitu baititu hazkunde eta agintarien laguntza txikiagoko egoera batean.
§ FEDek interes tasen igoera txikiagoa egiteko aukerak hilabetean zehar igotzen ari zen dolarraren kotizazioa herrestan eraman du.

MAKROEKONOMIA ETA MERKATUAK

Irailaren amaieratik merkatuek egindako zuzenketa handiek berriro azaleratu dute betiko zalantza: atzeraldi batean ote gaude? Testuinguru honetan AEB eta
Txinaren arteko merkataritza tentsioek eta interes tasa amerikarrak inbertitzaileen arreta jaso dute. Hilabetea G20 bileran arreta guztia jarrita hasi da, bilera
horretan merkataritza akordio bat itxi zezaketen aukera baitzegoen. Gainera, Estatu Batuetan agintaldi erdiko hauteskundeak izan dira eta horietan Senatuan
gehiengo errepublikarra mantendu da baina Kongresuan kontrola galdu du. Merkatuak uste izan du banaketa horrek pizgarri fiskal gutxiago, inflazio txikiagoa
ekarriko dituela eta, beraz, FEDek interes tasak igotzeko itxaropena txikiagoa izan da. Bien bitartean, Europan, zalantzak berriz ere EB, Italia eta Erresuma
Batuaren arteko tentsio politikoetan zentratu dira, hazkunde europarra moteldu den ingurune batean. Italiari dagokionez, herrialdeak aurkeztutako defizit
helburuak eta hori aldatzeari uko egiteak Bruselak diziplina espediente bat irekitzea ekarri du. Horren aurrean, gobernu italiarrak ezusteko aldaketa eman du
Europaren aurrean eta jakinarazi du hori murrizteko bideak bilatzeko asmoa duela. Brexitari dagokionez, May eta Europako Batzordea akordio batera iritsi
dira, baina hori britainiar parlamentuan onartu beharrak ziurgabetasuna areagotu du, zeren alderdi laboristak hitzarmenari uko egin diezaioke eta alderdi
kontserbadorearen barne zatiketa handia eragin dezake. Ziurgabetasun faktore horiei guztiei, azaroan petrolioaren prezioaren jaitsiera gehitu zaie. Brent upela
% 20 jaitsi da, eta merkatuak adierazi du hori munduko eskaera jaitsierak eta gehiegizko eskaintzak sortu dutela. Ziurgabetasun horren erdian, alderdi
positiboa hilabetean zehar argitaratutako enpresa emaitzen eskutik etorri da; izan ere, etekinak % 20tik gora igo dira Estatu Batuetan eta % 10 inguru
Europan.

ERRENTA ALDAKORRA
Azaroa hilabete nahasia izan da merkatuentzat. Izan ere, ziklo ekonomiko amerikarraren
inguruko zalantzek hilabetearen hasieran jaitsiera handiak sortu dituzte enpresa teknologiko
handietan; hori dela eta, inbertitzaileek balorazio erakargarriagoak dituzten sektoreetara
egin dute ihes. Halere, burtsa amerikarrek lortu dute hilabetea aurrerapenekin amaitzea (%
1,68 DJ; % 1,79 S&P500); izan ere, enpresa emaitzak onak izan dira eta FEDen mezua
leundu egin da interes tasak igotzeari buruz. Europako burtsak, bestalde, gehienek jaitsiera
txikiekin amaitu dute, hein batean, automobilgintzaren portaera txarrarengatik.
Nabarmendu behar da Ibex35 indizea, nahiz eta BBVAri biziki eragiten dioten Mexikoko
banku komisioei buruzko zalantzak egon, hilabetea % 2ko igoerarekin amaitu duela, zeren
auzitegi gorenak finantza erakundeen aldeko epaia eman zuen hipoteken zergari
dagokionez. Bestalde, merkatu emergenteak % 2,91 igo dira, nahiz eta herrialde
batzuetako portaera oso negatiboa izan den, esaterako, Mexikorena, % 5,03 jaitsi baita.

INDIZEA ESKUALDEA
ORAINGO

MAILA DIBISA
2018ko
ALDAK.

Iturria: Bloomberg

IBEX-35 ESPAINIA 9.077,2 EUR %-9,62
EUROSTOXX-50 EUROPA 3.173,13 EUR %-9,44
S&P-500 AEB 2.760,17 USD %3,24
DOW JONES AEB 25.538,46 USD %3,31
NASDAQ 100 AEB 6.949,01 USD %8,64
NIKKEI-225 JAPONIA 22.351,06 JPY %-1,82
EMERG. MSCI EMERGENTEAK 994,72 USD %-14,13
MUNDUKO MSCI GLOBALA 2.041,359 EUR %-2,95

ERRENTA FINKOA
Estatu Batuetan, FEDek interes tasak gutxiago igotzeko aukerak interes tasak jaisteko
mugimenduak sortu ditu. Bestalde, Europan, merkataritza tentsio eta/edo moteltze
globalaren ondorioz, EBZk politika normalizatzeko duen helburua frenarazteko aukerak,
arrisku politikoarekin batera, 10 urterako bono alemaniarrak %0,31 inguru kotizatzea
ekarri du. Periferikoei dagokienez, gobernu italiarrak defizita malgutzeko erakutsitako
jarreraren ondorioz, bere arrisku prima oinarrizko 300 puntutik behera jaitsi da, 339tik
urrun, zifra hori lortu baitzuen joan zen urriaren erdialdean. Bien bitartean, Espainian,
arrisku prima 114 eta 130 puntu artean ibili da, eta hilabetea 119 punturekin amaitu da.
Kredituari dagokionez, urrian izandako mugimendua nabarmendu behar da; izan ere,
diferentzialak handitu egin dira eta horiek ondoren ez dituzte zuzendu, orain arte ohikoa
zen bezala, errentagarritasuna bilatzen duten fluxu erosleek. Mugimendu hori hala kalitate
handiko kredituen nola kalitate txikikoan sortu da.

INDIZEA EPEA
ORAINGO

MAILA
2018ko
ALDAK.

Iturria: Bloomberg

3 HIL. -0,32 0,01
EURIBOR 6 HIL. -0,25 0,02

12 HIL. -0,15 0,02
2 URTE -0,60 0,03

ALEMANIAKO ZOR PUBLIKOA 5 URTE -0,27 -0,07
10 URTE 0,31 -0,11
2 URTE -0,17 0,18

ESPAINIAKO ZOR PUBLIKOA 5 URTE 0,45 0,06
10 URTE 1,50 -0,06

DIBISAK
Nahiz eta ziurgabetasun politikak eta Europako hazkunde moderatuagoak euroari kalte egin
dioten, FEDen presidentea, Jerome Powell, interes tasen igoeren inguruan askoz
zuhurragoa agertu zenez, dolarraren kotizazioa lastatu du dibisa nagusien aurrean. Horrela,
euro/dolar kanbioak ia aldaketarik gabe itxi du hilabetea. Bestalde, liberak balioa galdu du
euroaren aurrean, zalantzak mantendu egin baitira Mayk bere Brexit akordioaren inguruan
Parlamentuaren babesa lortzeko gaitasunei buruz.

Euro/Dolar

Iturria: Bloomberg

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


