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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: INDUSTRIA-EKOIZPENA 
 

 

  Datuaren analisia  
 
Euroguneko industria-ekoizpenaren urteko jaitsiera % 1,1ekoa izan zen urtarrilean, Alemanian (-% 
3,4) eta Italian (-% 0,8) izandako beheraldiek eraginda, abenduan % 4,2 behera egin ostean. 
Espainiak (+% 2,9) eta Frantziak (% 2,2), berriz, bilakaerarik onenak izan zituzten Euroguneko 
ekonomia nagusien artean. Abenduarekin alderatuta, eta Alemaniako datuak % 0,9 atzera egin 
bazuen ere, Euroguneko industria-ekoizpena % 1,4 hazi zen hilean, aurreko hilabetean % 0,9 jaitsi 
ondoren. Espainian (% 3,6), Italian (% 1,7) eta Frantzian (% 1,3), aldiz, industria-ekoizpenak gora 
egin zuen. 

 
 
 
  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 

EUROGUNEA: KPI 
 

 
  Datuaren analisia  
 
 

Euroguneko KPIak pixka bat gora egin du otsailean, nahiz eta oraindik Europako Banku Zentralak 
epe ertainerako zehazturiko helburuaren azpitik dagoen. Zehatz-mehatz, % 1,5 igo da iazko hil 
beraren aldean, eta urtarrileko % 1,4aren gainetik, atariko irakurketarekin bat etorriz. Hileko datuei 
begira, prezioak % 0,3 igo dira, urtarrilean % 1,0 jaitsi ondoren. Bestalde, azpiko inflazioaren urteko 
tasa (energia, elikagaiak, alkohola eta tabakoa kanpo uzten dituena) % 1era jaitsi zen urtarrileko % 
1,1eko irakurketa berrikusitik. 

 
 
 

  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.  



  

 

INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

AEB: INDUSTRIA-EKOIZPENA 
 

  Datuaren analisia  
 
 

AEBetako industria-ekoizpena % 0,1 hazi zen otsailean, analistek espero zuten % 0,4ko 
hazkundearen oso azpitik. Nolanahi ere, datua urtarrilekoa baino hobea izan zen, industria-
ekoizpenak -% 0,4ko uzkurdura izan zuenean, berrikusitako datuaren arabera. Otsailean, irabazi 
gehienak zerbitzu publikoen ekoizpenetik eta meatzaritzatik etorri ziren. Manufaktura, berriz, % 0,4 
jaitsi zen; elkarren segidako bigarren beherakada. 

 
 
 
 
 

  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: MICHIGANEKO KONFIANTZA 

 
  Datuaren analisia  
 
 

Michiganeko Unibertsitateko kontsumitzailearen konfiantzaren martxoko atariko irakurketa 
harrigarria da, 93.8tik 97.8 puntuetara igo baita. Indizearen osagaiak xehatuz gero, aurreikuspenen 
saila gailentzen da, hobekuntza nabarmena izan baitu: 84.4tik 89.2ra igo da, esperotako 86 puntuen 
oso gaienetik. Egungo baldintzak ere bi hamarren igo dira. Datu horiei begira, barne-kontsumoaren 
inguruan baikortasun handiagoa piztu dela ondoriozta daiteke, ekonomiari eusteko ezinbestekoa 
dena. 

 
 
 

  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. 



  

 

INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

TXINA: INDUSTRIA-EKOIZPENA 
 

 

  Datuaren analisia  
 

Industria-ekoizpena duela 17 urteko minimoetara jaitsi zen urteko lehen bi hilabeteetan. Urtarrila eta 
otsaila bitartean, datuaren hazkundea % 5,3an gelditu zen, aurreko datuaren (% 6,2) eta analistek 
aurreikusitakoaren (% 5,6) azpitik. Datuek "ahultasuna" erakusten dute, baina albiste ona da 
«higiezinen-inbertsioak gora egin duela, manufaktura eta azpiegituren inbertsioaren motelaldia 
nolabait orekatuz». Gainera, kontuan izan behar da Txinako gobernuak zerga-sistema malgutzeko 
ezarri dituen politika berriek oraindik ez dutela esperotako eraginik izan, eta, beraz, etorkizuneko 
datuak hobera egingo dutela espero da. 

 

  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  
KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 

 
 
 

Data Eremua Adierazlea Aurreik. 
03/18 Japonia Balantza komertziala Â¥305.1b 
03/18 Japonia Hileko industria-ekoizpena -- 
03/18 Eurogunea Balantza komertziala SA 15.0b 
03/19 Erresuma Batua Erregistratutako langabezia  -- 
03/19 Eurogunea Hileko eraikuntzaren ekoizpena  -- 
03/19 Alemania ZEW oraingo egoerari buruzko inkesta 13.0 
03/19 Alemania ZEW inkestaren aukerak -11.0 
03/19 Eurogunea ZEW inkestaren aukerak -- 
03/19 Estatu Batuak Fabrika-eskariak  % 0.3 
03/19 Estatu Batuak Ondasun iraunkorren aginduak  % 0.4 
03/20 Alemania Hileko ekoizpenaren prezioen indizea  % 0.2 
03/20 Erresuma Batua Hileko KPIa % 0.4 
03/20 Estatu Batuak FOMC tasen erabakia (sabaia)  % 2.50 
03/21 Espainia Balantza komertziala -- 
03/21 Eurogunea EBZren hileko buletina  0 
03/21 Erresuma Batua MoM txik. salmentak autoen erregairik gabe -% 0.4 
03/21 Erresuma Batua Banku-tasa Ingalaterrako Bankua  % 0.750 
03/21 Estatu Batuak Negozioen egoera Philadelphiako Fed 5.0 
03/21 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak 225k 
03/21 Eurogunea Kontsumitzailearen konfiantza -7.1 
03/22 Japonia Urte arteko KPIa % 0.3 
03/22 Japonia PMI Nikkei fab Japonia -- 
03/22 Frantzia Frantziako Markit fabrikazioaren PMIa 51.4 
03/22 Frantzia Markit Frantzia Zerbitzuak PMI 50.6 
03/22 Frantzia Markit PMI Composite Frantzia 50.7 
03/22 Alemania Alemaniako Markit/BME fabrikazioaren PMIa 48.0 
03/22 Alemania Markit Alemania Zerbitzuak PMI 54.8 
03/22 Alemania Markit/BME Alemania Composite PMI 52.7 
03/22 Eurogunea Euroguneko Markit fabrikazioaren PMIa 49.5 
03/22 Eurogunea Markit Eurogunea Zerbitzuak PMI 52.7 
03/22 Eurogunea Markit PMI Composite Eurogunea 52.0 
03/22 Estatu Batuak Markit AEB fabrikazioa PMI 53.6 
03/22 Estatu Batuak Markit AEB Zerbitzuak PMI 55.8 
03/22 Estatu Batuak Markit PMI Composite AEB -- 
03/22 Estatu Batuak MoM handizkako inbentarioak % 0.1 
03/22 Estatu Batuak Hileko etxebizitzen salmenta % 3.2 



 

 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
BURTSA: 
Irabazien astea munduko burtsetan. Europan, Komunen 
Ganbera britainiarrean Brexitaren inguruan egindako 
bozketek erakarri zuten inbertitzaileen arreta. Gainera, 
merkatuak gai komertzialei begira egon ziren, argitaratzen 
ziren makro datuak begien bistatik galdu gabe. Brexitari 
dagokionez, Theresa Mayk eta Jean Claude Junckerrek 
Irlandarekin loturiko zenbait aldaketa barne hartzen dituen 
akordio bat iragarri zuten joan den astelehenean, Brexitaren 
ostean Erresuma Batua aduana batasunari modu 
mugagabean lotuta gera ez dadin. Hala eta guztiz ere, 
Parlamentu Britainiarrak atzera bota zuen proposamena. 
Aitzitik, akordio adiskidetsurik gabe Europar Batasuna ez 
uzteko erabakia hartu zuten, marjina txikiagatik bada ere. 
Organo publiko horrek, gainera, EBri Brexitaren luzapen bat 
eskatzeari baietz esan zion, ofizialki hurrengo martxoaren 
29rako ezarrita dagoena. Amaitzeko, bigarren erreferendum 
bat deitzeko aukera baztertu zuen. Txina eta AEBen arteko 
negoziazio komertzialei dagokienez, martxoaren amaierara 
arte atzeratuko da Trump eta Xi Jinping presidenteen arteko 
goi-bilera, zaila baita zintzilik geratzen den guztia egun hori 
baino lehen ebaztea. Hala ere, negoziazioetan aurrerapen 
handiak egin direla azpimarratu zuen Txinak. Azkenik, inguru 
makroan, zenbait erreferentziek ezusteko ederra eman zuten, 
hala nola Euroguneko industria-ekoizpenaren datuak eta 
AEBetako ondasun iraunkorren eskariek. 

 
ERRENTA FINKOA: 
Tasek pixka bat gora egin zuten Alemaniako kurban, aurreko 
astean, EBZren bilerarekin, 2016ko minimoetara jaitsi 
ondoren. Periferikoen kasuan, Espainiako 10 urterako tasa % 
1,19an kokatu zen (+4 op). Italian, Moody´s agentziak zor 
italiarraren rating-a bere horretan utzi zuenez, jarrera baikorra 
piztu zen inbertitzaileen artean, eta 10 urterako tasaren 
errentagarritasuna -4 op jaisten lagundu zuen. AEBetan, 
tasak lasaitu egin ziren. Kredituak, aldiz, diferentzialak 
murriztu zituen. 

 
DIBISAK / LEHENGAIAK: 
Libera izan zen dibisen merkatuko protagonista, bere 
trukeetan izandako hegazkortasunagatik, Brexitaren inguruko 
bozketek eraginda. Hala ere, Europar Batasunetik akordiorik 
gabe ateratzeko arriskua uxatu bezain laster, indarra irabazi 
zuen. Euroa % 0,71ko balioa irabazi zuen dolarraren aurrean, 
aurreko astean jasotako zigorra hein batean zuzentzeko balio 
izan zuena. Lehengaietan, petrolioaren prezioa % 2,06 igo 
zen, Saudi Arabiak iragarritako ekoizpenaren murrizketagatik, 
AEBek Venezuela eta Irani jarritako zigorrengatik eta AEBen 
petrolio gordinaren inbentarioen beherakadarengatik 
(aurreikusitakoaren gainetik).

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
 
Gobernuen tasak Maila Aldaketa Ald. 2019 

Astean 
ALEMANIA 2 URTE -0,54   
ESPAINIA 2 URTE -0,30   
AEB 2 URTE 2,44   
ALEMANIA 10 URTE 0,08   
ESPAINIA 10 URTE 1,19   
AEB 10 URTE 2,59   
ALEMANIA 30 URTE 0,75   
ESPAINIA 30 URTE 2,36   
AEB 30 URTE 3,01   
Kreditu-spreada (op)  

MARKIT ITRX EUROPE 12/23 59,95   
MARKIT ITRX EUR XOVER 12/23* 269,39   
 
Dibisak Maila %Aldaketa % Ald 

Astean 2019 

 1,13 0,71 -1,15 
 126,22 1,13 0,48 

 0,85 -1,38 -5,15 
 

Lehengaiak Maila %Aldaketa    % Ald 2019 
Astean 

Petrolioa (Brendt) 66,50 2,06 25,07 
Urrea 1.302,48 0,31 1,56 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


