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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: INDUSTRIA-EKOIZPENA 

   Datuaren analisia  
Otsailean, euroguneko industria-ekoizpenak -% 0,2 egin zuen behera urtarrilarekin alderatuta; 
adostasunez egindako aurreikuspenek, baina, jaitsiera -% 0,5ekoa izango zela esaten zuten. Urte 
artekoari begiratuta, industria-ekoizpena -% 1,1etik -% 0,3ra pasatu zen, oraindik maila 
negatiboan, baina aurreikusi baino hobeto (-% 1). 

 

Italian eta Frantzian ere argitaratu zen datua, biak espero baino hobeak. Italian, industria-
ekoizpena +% 1,7tik +% 0,8ra pasatu zen, baina aurreikusitako -% 0.8a hobetu zuen; eta urte 
artekoan, maila positiboan kokatu zen (+% 0,9 vs aurreikusitako -% 0,9). Frantzian, % 0,4 igo zen 
otsailean, -% 0,5eko atzerapena espero zenean, baina aurreko hileko datua +% 1,2ra jaitsi zen. 

 

  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.  
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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: EBZ-REN BILERA 
 
 

 

   Datuaren analisia  
 
Hileko bileran, interes-tasak % 0an mantentzeko erabakia berretsi zuen EBZk, gutxienez 2019ko 
otsailera arte. Ez zituen etorriko diren likidezia-enkanteen xehetasunak zehaztu, erakundearen 
iritziz, aurreikuspen ekonomikoek irailera arte, indarrean sartuko liratekeen egunera arte, daukaten 
bilakaera kontuan hartu behar delako. Gordailuaren erraztasunaren tasa negatiboen aldaketei 
buruzko erabakirik ere ez zen hartu, baina Draghik adierazi zuen aztertuko dutela. Bestalde, 
erakundeak onartu zuen azken datu makroak «ahulak direla oraindik, batez ere manufakturen 
sektorean», baina atzeraldia gertatzeko aukerak «oso urriak» direla esan zuen. 

 

  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.  
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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

AEB: KPI ETA FEDen MINUTAK 

 

   Datuaren analisia  
Martxoan, KPIa % 0,4 igo zen, eta urte arteko tasak % 1,9raino egin zuen gora, erritmoa 
nabarmen handitu ondoren, otsailean %1,5ean kokatu baitzen. Erregaiaren prezioa % 6,5 hazi 
zen, 2017ko irailetik izan den hileko igoerarik handiena, eta, horrela, KPIa gorantz bultzatu zuen. 
Azpiko inflazioa, energiaren eta elikagaien prezioak kanpo uzten dituena, oso hegazkorrak 
direlako, % 0,1 egin zuen gora martxoan. Urte arteko zenbakiei begiratuta, hazkundearen erritmoa 
apaldu dela ikus dezakegu, otsaileko % 2,1etik martxoko % 2ra jaitsi baita. 
Fed-en aktak ere argitaratu ziren, interes-tasen etorkizuneko bilakaeraren inguruan erakundeak 
daukan jarrera malgua baieztatzera etorri direnak. 

 
 
 

  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.  
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. 4 



INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

AEB: MICHIGANEKO SENTIMENDUA 

   Datuaren analisia  
 
 

Michiganeko Unibertsitateak neurtzen duen AEBetako kontsumitzailearen konfiantzak behera egin 
zuen, aurreikuspenek bultzatuta. Apirilean, kontsumitzailearen aurreikuspenen indizea aurreko 
88,8tik 85,8ra jaitsi zen, merkatuak 88,5 espero zuenean. Gaur egungo baldintzak, hala ere, 
hobetu egin ziren, 113,3tik 114,2ra, eta 112,5eko aurreikuspenak gainditu zituzten.  Urtebeterako 
inflazioaren aurreikuspenek behera egin zuten, aurreko % 2,5etik % 2,4ra, eta hiru urterakoak % 
2,5etik % 2,3ra jaitsi ziren. 

 
 
 

  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 

OROKORRA: NDFren HAZKUNDE AURREIKUSPENAK 
 

 

   Datuaren analisia  
 

Munduko ekonomiaren inguruko aurreikuspenei buruzko seihileko txostenari begira, Nazioarteko 
Diru Funtsaren (NDFren) ustez, munduko ekonomiaren portaera apala izango da aurten, % 3,3ko 
hazkundearekin, baina datorren urtean gora egingo du apur bat, % 3,6raino. Txostenak horrela 
dio: «jarduera ahuldu egin zen, Estatu Batuen eta Txinaren arteko tentsio komertzialek okerrera 
egin eta mugasariak handitzearen, enpresen konfiantza urritzearen, finantza-baldintzak 
uzkurtzearen eta ekonomia askotako politiken gaineko zalantzak biderkatzearen ondorioz». 

 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
 
NDF 188 herrialdek osatutako erakunde bat da, honako lan hauek egiten dituena: mundu osoan 
diru-politiken arloan elkarlana sustatzea, finantza-egonkortasuna ziurtatzea, nazioarteko 
merkataritza erraztea, enplegu maila handia eta hazkunde ekonomiko iraunkorra bultzatzea eta 
pobrezia murriztea. 
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INGURU MAKROA  
KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 

 
 

Data Eremua Adierazle
a 

Aurreik. 

04/15 Estatu Batuak Manufakturen inkesta New York 8.0 
04/16 Erresuma Batua ILO langabezia-tasa 3 hilabete % 3.9 
04/16 Eurogunea Hileko eraikuntzaren ekoizpena  -- 
04/16 Alemania ZEW oraingo egoerari buruzko inkesta 8.5 
04/16 Alemania ZEW inkestaren aukerak 0.5 
04/16 Eurogunea ZEW inkestaren aukerak -- 
04/16 Estatu Batuak Hileko industria-ekoizpena % 0.2 
04/17 Japonia Balantza komertziala Â¥363.2b 
04/17 Txina Urte arteko industria-ekoizpena % 5.9 
04/17 Txina Urte arteko xehekako salmentak % 8.4 
04/17 Txina Hiruhileko BPGd SA % 1.4 
04/17 Txina Urte arteko BPGd % 6.3 
04/17 Japonia Hileko industria-ekoizpena -- 
04/17 Italia Urte arteko EBko KPI harmonizatua  % 1.1 
04/17 Erresuma Batua Hileko KPIa % 0.2 
04/17 Eurogunea Balantza komertziala SA -- 
04/17 Eurogunea YoY azpiko KPIa % 0.8 
04/17 Eurogunea Hileko KPIa % 1.0 
04/17 Italia Balantza komertziala guztira -- 
04/17 Estatu Batuak Balantza komertziala -$53.5b 
04/17 Estatu Batuak Hileko handizkako merkataritza-salmentak -- 
04/17 Estatu Batuak Liburu Beixa - Erreserba Federala 0 
04/18 Alemania Hileko ekoizpenaren prezioen indizea  % 0.2 
04/18 Frantzian Frantziako Markit fabrikazioaren PMIa 50.0 
04/18 Frantzian Markit Frantzia Zerbitzuak PMI 49.8 
04/18 Frantzian Markit PMI Composite Frantzia 49.7 
04/18 Alemania Alemaniako Markit/BME fabrikazioaren PMIa 45.0 
04/18 Alemania Markit Alemania Zerbitzuak PMI 55.0 
04/18 Alemania Markit/BME Alemania Composite PMI 51.7 
04/18 Eurogunea Euroguneko Markit fabrikazioaren PMIa 48.0 
04/18 Eurogunea Markit Eurogunea Zerbitzuak PMI 53.1 
04/18 Eurogunea Markit PMI Composite Eurogunea 51.8 
04/18 Estatu Batuak Hileko txikizkako salmenta aurreratuak % 1.0 
04/18 Estatu Batuak Negozioen egoera Philadelphiako Fed 10.5 
04/18 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak 205k 
04/18 Estatu Batuak Markit AEB fabrikazioa PMI 52.8 
04/18 Estatu Batuak Markit AEB Zerbitzuak PMI 55.0 
04/18 Estatu Batuak Markit PMI Composite AEB -- 
04/19 Japonia Urte arteko KPIa % 0.5 
04/19 Italia Sentimendu ekonomikoa -- 
04/19 Estatu Batuak Hasierako eraikuntzak 1230k 
04/19 Estatu Batuak Hileko etxebizitza berriak % 5.9 



 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
 

BURTSA: 
Itxiera mistoak aste honetan burtsa-indizeetan. Aldaketa 
nabarmenik eman ez bada ere, merkatuek arretaz jokatu 
zuten. NDFk hazkunde-aurreikuspenak apaldu ondoren 
ekonomia gehiago moteltzeko aukerek piztutako beldurrek, 
arlo komertzialean eman ziren albisteek eta enpresen 
emaitzen beste argitalpen-saio baten hasierak baldintzatu 
zuten merkatuen bilakaera. Gerra komertzialari dagokionez, 
AEB eta Txinaren arteko negoziazioei buruzko albisteak 
positiboak dira oraindik, eta laster ados jarriko direla 
aurreikusten da. Hala ere, Europar Batasunari 11.000 milioi 
dolarreko mugasariak jarriko dizkiola iragarri zuen Trumpek, 
Airbus aeronautika-enpresak jasotako diru-laguntza publikoak 
direla-eta. Europak antzeko neurriak martxan jartzeko aukera 
aztertuko duela erantzun zion. Bestalde, ostiralean, 
JPMorganek eta Wells Fargok emaitzen argitalpenen sasoiari 
hasiera eman zioten Wall Streeten. Urteko lehen hiru hiletan 
gertatu den moteltze ekonomikoaren ondorioz, enpresen 
etekinak murriztuko diren beldurra zabaldu da. Horrenbestez, 
inbertsiogileek zuhurtziaz heldu diote kontuen hurrengo 
argitalpenari, hala AEBetan nola Europan. Horrez gain, 
asteazkenean, EBZren bilera eta Fed-en minutak izan 
genituen, biak ala biak tonu lasaiarekin eta haien mezuetan 
sorpresa handiegirik eman gabe. Brexitari dagokionez, 
azkenean, Bruselak urriaren 31ra arte luzatu du Erresuma 
Batua EBtik ateratzeko epea, eta ekainaren 30ean egingo du 
akordioaren berrikuspena. Hortaz, herrialdeak maiatzeko 
hauteskundeetan parte hartu beharko luke. 

 
ERRENTA FINKOA: 
EBZren tonu lasaiarekin, bund-a -% 0,04tik gertu ibili zen, 
nahiz eta gero gora egin zuen, astea +% 0,06an ixteraino. 
Iparramerikako treasuries-etan ere interes-tasek gora egin 
zuten. Europako periferian, hala ere, erosketak izan ziren 
nagusi, eta arrisku-primak murriztu egin ziren, batez ere 
Espainian. Kredituaren diferentzialak, aldiz, estutu egin ziren. 

 
 

DIBISAK / LEHENGAIAK: 
Aldaketa nabarmenik gabe bada ere, euroak 1,13 dolarren 
muga gainditu zuen, apirileko maximoetan. Yenaren eta 
liberaren aldean ere handitu zen Europako dibisaren balioa. 
Lehengaietan, petrolioaren prezioa % 1,54 igo zen, 70$/upela 
mailatik gora, 2018ko azarotik ikusi gabeko zenbakiak. Libiako 
gatazka armatuaren okertzeak, Iran eta AEBen arteko 
tentsioaren igoerak eta Venezuelaren ezegonkortasunak, 
AEBetan erregaiaren inbentarioen beherakadaren 
argitalpenarekin batera, AIEk nazioarteko mehatxuek eskarian 
eragin ditzaketen distortsioaz ohartarazteko piztu zituen 
alertak orekatu zituzten. 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
 
Gobernuen tasak Maila Aldaketa 

Astean Ald 2019 

 -0,56 0,01 0,05 
 -0,33 0,01 -0,09 

 2,39 0,05 -0,10 
 0,06 0,05 -0,19 

 1,05 -0,06 -0,37 
 2,57 0,07 -0,12 

 0,71 0,06 -0,17 
 2,20 -0,06 -0,42 

 2,98 0,07 -0,04 
Kreditu-spreada (op)  

 57,07 -3,79 -31,30 
 244,95 -9,11 -108,73 

 Dibisak Maila % Aldaketa Ald. 
% Astean  2019 

Dolarra / Euroa 1,13 0,75 -1,34 
Yena / Euroa 126,58 1,01 0,76 
Libera / Euroa 0,86 0,19 -3,91 
 

 
 

    
    

 



 
 
 
 
 
 
 

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. 


