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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: IFO ALEMANA 
 

  Datuaren analisia  
 

Alemaniako enpresen konfiantzak okerrera egin du berriro apirilean. Enpresen klimaren IFO 

indizea, elkarren segidako sei jaitsiera izan ondoren, 99,7 puntuetaraino igo zen martxoan. Bada, 

apirilean, behera egin du berriro, 99,2 puntuetaraino. Ezegonkortasun komertzialak eragina izan 

du beste behin Europako ekonomia handieneko enpresarien gogo-aldartean, eta indizeak behera 

egitea ekarri du. Izan ere, analistek 99,9 puntuetaraino igoko zela aurreikusi baitzuten. 
 
 
 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
 

Enpresa-giroaren Indize alemaniarra (IFO) adierazle garrantzitsua da, inbertitzaileek Alemaniako 

jarduera ekonomikoan duten konfiantza-maila neurtzen baitu. IFO Institutuak argitaratzen du 

hilero. 7.000 exekutibori baino gehiagori egindako inkesta batean bildutako datuetan oinarritzen 

da, gaur egungo eta etorkizuneko ekonomiaren egoerari buruzko galderekin. IFO indizeak lotura 

oso estua dauka Industria Ekoizpenarekin, eta, horrenbestez, BPGd-aren bilakaerarekin (lehenago 

argitaratzen denez, aurreikus daiteke). 
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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA 

AEB: BPGd 
 

 
 

  Datuaren analisia  

AEBetako BPGd-aren hazkunde urtekotua % 3,2koa izan zen 2019ko urtarrila eta martxoa 

bitartean, aurreko hiruhilekoan baino portzentajezko puntu bat gehiago, lehenengo kalkuluaren 

arabera. Datua analistek aho batez espero zutena baino handiagoa izan zen (% 2,3), eta altuena 

2018ko bigarren hiruhilekotik. Gainera, urteko lehen hiru hilabeteetako hedapenik handiena izan 

zen azken lau urteetan. 
 
 
 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
 

Barne produktu gordina (BPGd) Analisi Ekonomikoen Bulegoak kaleratzen duen datua da. 

Herrialde baten ekoizpena eta hazkunde ekonomikoa neurtzeko erabiltzen den adierazle 

ekonomiko bat da. Estatu Batuek ekoizten dituzten azken zerbitzu edo ondasunen batuketa eginez 

lortzen da, eta denbora-tarte jakin batean erregistratzen da. Zerbitzu edo ondasun horiek lurralde 

nazionalean ekoitzitakoak izan behar dute, hala enpresa nazionalen nola atzerrikoen eskutik.  
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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA 

JAPONIA: BOJ ETA INDUSTRIA-EKOIZPENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Datuaren analisia  

Martxoan, industria-ekoizpenak % 0,9 egin zuen behera aurreko hilarekin alderatuta. 2018ko 

martxoaren aldean, aldiz, % 4,6 jaitsi zen adierazlea, datu ofizialen arabera. Beherakadarik 

handiena izan zuten sektoreak osagai elektrikoenak eta enpresen makineriarenak izan ziren. 

Aitzitik, ibilgailuen fabrikazioak, makineria orokorrak eta metalurgiak ekoizpena handitu zuten. 

Bestalde, Japoniako Banku Zentralaren (BOJ) bilera egin zen. Erakundeak adierazi zuen tasak 

oso baxu mantenduko dituela, gutxienez hurrengo urteko udaberrira arte, eta datozen hiru urteetan 

inflazioa bere helburuaren azpitik egotea espero duela. 
 

  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. Japoniako Banku Zentrala da BoJ. Banku-sistema osoa kontrolatzen du, nahiz 

eta herrialde industrializatuetako banku zentral gehienek baino autonomia txikiagoa izan. Hauek 

dira euren helburuetako batzuk: Horra bankuaren zenbait helburu: diru-papera jaulkitzea eta 

kudeatzea; diru-politika egitea; Altxor Publikoko baloreekin eta Administrazioarekin loturiko 

jarduerak; datuak biltzea, azterketa ekonomikoak eta ikerketa jarduerak.  
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INGURU MAKROA  

KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 
 
 

Data Eremua Adierazlea Aurreik. 

04/29 Eurogunea Konfiantza ekonomikoa 105.0 

04/29 Eurogunea Kontsumitzailearen konfiantza -7.9 

04/29 Estatu Batuak Manuf. jarduera Fed Dallas 10.0 

04/30 Erresuma Batua Kontsumitzailearen konfiantza GfK -13 

04/30 Txina PMI Composite -- 

04/30 Txina Fabrikazioaren PMIa 50.5 

04/30 Txina Ez fabrikazioaren PMIa 54.9 

04/30 Txina Txinako Caixin fabrikazioaren PMIa  50.9 

04/30 Frantzia Urte arteko BPGd % 1.1 

04/30 Alemania Kontsumitzailearen konfiantza GfK 10.3 

04/30 Frantzia Urte arteko KPIa % 1.2 

04/30 Espainia Urte arteko BPGd % 2.3 

04/30 Espainia Urte arteko KPIa % 1.5 

04/30 Espainia Urte arteko xehekako salmentak -- 

04/30 Eurogunea Langabezia-tasa % 7.8 

04/30 Eurogunea Urte arteko BPGd SA % 1.1 

04/30 Alemania Urte arteko KPIa % 1.5 

04/30 Estatu Batuak Egiteke dauden hileko etxebizitzen salmentak % 0.9 

04/30 Estatu Batuak Konf kontseiluaren kontsumitzailearen konfiantza  126.5 

05/01 Japonia PMI Nikkei fab Japonia -- 

05/01 Erresuma Batua Markit, RU SAren PMI fabrikazioa 53.1 

05/01 Estatu Batuak ADP Enplegu aldaketa 180k 

05/01 Estatu Batuak Markit AEB fabrikazioa PMI 52.4 

05/01 Estatu Batuak ISM manufaktura-indizea  55.0 

05/01 Estatu Batuak Tasen erabakia Erreserba Federala % 2.25 

05/02 Alemania Urte arteko xehekako salmentak % 2.9 

05/02 Espainia Espainiako Markit fabrikazioaren PMIa  51.2 

05/02 Frantzia Frantziako Markit fabrikazioaren PMIa 49.6 

05/02 Alemania Alemaniako Markit/BME fabrikazioaren PMIa 44.5 

05/02 Eurogunea Euroguneko Markit fabrikazioaren PMIa 47.8 

05/02 Erresuma Batua Banku-tasa Ingalaterrako Bankua  % 0.750 

05/02 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak 220k 

05/02 Estatu Batuak Ondasun iraunkorren aginduak  -- 

05/03 Erresuma Batua Markit/CIPS RU Zerbitzuak PMI 50.3 

05/03 Erresuma Batua Markit/CIPS RU Composite PMI 50.6 

05/03 Estatu Batuak Langabezia-tasa % 3.8 

05/03 Estatu Batuak Markit AEB Zerbitzuak PMI 52.9 

05/03 Estatu Batuak Markit PMI Composite AEB -- 

05/03 Estatu Batuak Ez fabrikazioaren ISM indizea 57.0 



 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
 

BURTSA: 

Bilakaera apala eta itxiera mistoak burtsa-merkatuetan. Izan 

ere, enpresen emaitzen argitalpenak indizeen arteko 

desberdintasuna eragin baitzuen. Dagoeneko enpresa 

amerikarren heren baten eta europarren % 26en datuak 

ezagutzen ditugu, eta emaitzek ezusteko atsegina eman dute 

orokorrean, aurreikuspenen beherakada handiaren ostean. 

Emaitzen argitalpena alde batera utzita, inbertitzaileek jarrera 

zuhurra hartu zuten ekonomiaren sendotasunari buruzko 

zalantzen aurrean. Europan, adibidez, Alemaniako enpresen 

konfiantzaren datua espero zena baino kaskarragoa izan zen. 

Txinan, bestalde, joan den asteko BPGd-aren datu onaren 

ostean, merkatua beldur da Pekinek ez ote duen etenaldi bat 

egingo pizgarri ekonomikoetan. Hamar urtetan Hego Koreak 

izan dituen daturik txarrenak ere ez ziren lagungarri izan, ezta 

Japoniako industria-ekoizpenaren beherakadarik handiena ia 

bost urtetan. Nolanahi ere, AEBetan argitaraturiko makro 

datuen sendotasunak (ondasun iraunkorren aginduak, BPGd) 

ekonomiaren moteltzearen inguruko beldurrak arindu zituen. 

AEBen eta Txinaren arteko negoziazio komertzialei begira, 

azken iturriek diote bilera berri bat egingo dutela hurrengo 

astean, maiatzaren hasieran ezagutzera emango litzatekeen 

akordio baten zirriborroa egite aldera. 

ERRENTA FINKOA: 
Errentagarritasunak apaldu egin ziren berriro kurba 

alemaniarrean eta estatubatuarrean, inbertitzaileen jarrera 

defentsiboagatik, eta bund-a balio negatiboetara itzuli zen (-% 

0,02). Europako herrialde periferikoetan, Espainiako hamar 

urterako tasa 5 op jaitsi zen, eta arrisku-prima egonkor 

mantendu zen 104 puntutan, hauteskundeen emaitzen zain. 

Italiako zorraren diferentzialek nabarmen egin zuten behera 

ostiralean, rating-a bere horretan mantentzeagatik batik bat. 

Hala ere, murrizketa horregatik ere, igoera txiki batekin amaitu 

zuen astea. Kredituak, bestalde, diferentzialak handitu zituen 

Europan. 

 

 
DIBISAK / LEHENGAIAK: 

Euroak ahultzera egin zuen gainerako dibisa nagusien 

aurrean. Lehengaietan, petrolioaren prezioak 75 $/upela maila 

gainditu zuen lehen aldiz sei hiletan, nahiz eta astearen 

amaieran 71,35 $/upela mailara jaitsi. AEBek salbuespenekin 

amaitzea erabaki zuen, hain zuzen, Txina eta Indiari oraindik 

Irango petrolio gordina inportatzen jarraitzeko aukera ematen 

zienarekin. Horrez gain, Europako zenbait herrialdek 

Errusiako petrolio gordinaren esportazioak bertan behera utzi 

zituzten, lehengaiaren kalitate kaskarragatik. Horniduraren 

aldeko albiste horiek ekonomiaren moteltzeari buruzko 

zalantzek eskarian izan ditzaketen ondorioak orekatu zituzten. 
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INDIZEAK                   PREZIOA   % Aldaketa Ald. % 
Astean        2019

 

MSCI WORLD (Local) 1.670,43 0,82 15,89 

IBEX 35 9.506,00 -0,79 11,31 

DJ EURO STOXX 50 3.500,41 0,03 16,63 

DJ STOXX 50 3.187,63 0,56 15,49 

FTSE 7.428,19 -0,42 10,40 

S&P 500 2.939,88 1,20 17,27 

Dow Jones 26.543,33 -0,06 13,79 

NASDAQ 8.146,40 1,85 22,77 

NIKKEI 225 22.258,73 0,26 11,21 

MSCI GORAKORRAK (Lo 59.800,91 -0,73 11,94 

MEXBOL 44.974,97 -1,21 8,01 

BOVESPA 96.236,04 1,75 9,50 

SHANGHAI 3.232,46 -5,65 23,78 

Errusia Rts Mosku 1.247,01 -1,10 16,97 

 

Gobernuen tasak Maila 
Aldaketa 

Astean 
Ald 2019 

ALEMANIA 2 URTE -0,60 -0,02 0,02 

ESPAINIA 2 URTE -0,34 -0,01 -0,09 

AEB 2 URTE 2,28 -0,10 -0,21 

ALEMANIA 10 URTE -0,02 -0,05 -0,26 

ESPAINIA 10 URTE 1,02 -0,05 -0,39 

AEB 10 URTE 2,50 -0,06 -0,19 

ALEMANIA 30 URTE 0,63 -0,05 -0,25 

ESPAINIA 30 URTE 2,18 -0,04 -0,43 

AEB 30 URTE 2,92 -0,04 -0,09 

Kreditu-spreada (op)  

MARKIT ITRX EUROPE 06/24 58,97 1,60 -29,40 

MARKIT ITRX EUR XOVER 06/24 251,31 4,02 -102,37 

 
Dibisak Maila 

% Aldaketa 

Astean 

Ald. % 

2019 

Dolarra / Euroa 1,12 -0,73 -2,52 

Yena / Euroa 124,64 -0,96 -0,78 

Libera / Euroa 0,86 -0,21 -3,92 

 



 
 
 
 
 
 
 

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. 


