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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: KPI 

  Datuaren analisia  
Maiatzeko KPIaren lehenengo datuak espero baino baxuagoak izan ziren. Frantzian, inflazioa urte 
arteko % 1ekoa izan zen (harmonizatua, % 1,1), apirilean baino hiru hamarren gutxiago, 
zerbitzuaren eta energiaren prezioek moteltzera egin baitzuten. Hileko datuei begiratuta, datua +% 
0,3tik +% 0,2ra igaro zen. Espainian, maiatzeko KPIa % 0,2 igo zen aurreko hilarekin alderatuta, eta 
urte arteko tasak zazpi hamarren egin zuen atzera, % 0,8raino, bere mailarik baxuena 2018ko 
urtarriletik. Bada, elektrizitatearen prezioen jaitsierak eta maiatzeko erregaien prezioak iaz baino 
gutxiago hazi izanak eragin zuten urte arteko tasaren beherakada hori. Alemanian, bestalde, 
inflazioa % 0,2 hazi zen apiriletik, eta urte arteko kontaketan % 1,4 egin zuen gora (harmonizatua, 
% 1,3 ), aurreko hilean % 2,1 igo ondoren. 

 
  Adierazlearen azalpena  
 
KPIa hilero prestatzen da. 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.  
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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

AEB: BPGd 
 

Kontsumoa % 0,90     Inbertsioa % 0,18     Inbentarioak % 0,60    Gastu Publikoa % 0,42    Kanpo Sektorea % 0,96 
 

  Datuaren analisia  
 
Ekonomia urteko % 3,1eko erritmoan hazi zen 2019ko lehen hiruhilekoan, barne produktu 
gordinaren (BPGd) behin-behineko bigarren kalkuluaren arabera. Urtarrila eta martxoa bitarteko 
jardueraren datu berria aurrez kalkulaturiko % 3,2a baino pixka bat apalagoa izan arren, ekonomia 
estatubatuarrak urte hasieran izandako sendotasunaren erakusgarri da. Halaber, datuek munduko 
lehen ekonomiaren oparoaldia baieztatu dute: 2018an % 2,9 hazi zen, erritmorik biziena 2015etik. 

 
 
 
 

  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 

AEB: KONTSUMITZAILEAREN KONFIANTZA 

 

  Datuaren analisia  
Conférence Board-en kontsumitzailearen konfiantzak % 4,9 egin zuen gora maiatzean, 
134,1eraino, mailarik altuena 2018ko azarotik, indizea duela 18 urteko maximoetara hurbildu 
zenean. Merkatuak, aldiz, 130,1era igoko zela aurreikusi zuen. Etxeetan lan-merkatuaren inguruan 
piztutako baikortasunak eragin zuen igoera hori, ekonomia sendo dagoen seinale, nahiz eta 
jardueraren motelaldi baten zantzuak ikusi. Hala gaur egungo osagaiak nola aurreikuspenenak egin 
zuten hobera. 
Michigan Unibertsitateko kontsumitzailearen konfiantzaren datuaren maiatzeko azken 
irakurketa 100ekoa izan zen, apirileko datuaren gainetik (97,2), baina aurreikusitakoaren azpitik 
(101,5). Egungo baldintzen indizea 110era jaitsi zen aurreko hileko 112,4tik (esperotako datua, 
112,5), baina aurreikuspenen datua 87,4tik 93,5era igo zen, espero baino gutxiago (95,2). 

  Adierazlearen azalpena  
Conférence Board kontsumitzailearen konfiantza Estatu Batuetako kontsumitzailearen 
konfiantza neurtzen duen adierazle ekonomikoa da, hau da, kontsumitzaileen gastua aurreratzen 
duen adierazlea da. Uneko eta hurrengo 6 hiletako egoerari buruzko inkesta batean jasotako 
datuetan oinarritzen da. Kontsumitzailearen konfiantza altuak hedapen ekonomikoa sustatuko du, 
baina baxua bada, hazkunde ekonomikoaren uzkurdura eragingo du. 
Halaber, kontsumitzailearen sentimenduaren indizea (ICC) kontsumitzailearen konfiantza 
neurtzen duen adierazle ekonomikoa da. Ekonomiaren egoera orokorraren eta finantza-egoera 
pertsonalaren inguruan kontsumitzaileei egindako inkesta batean jasotako datuak ditu oinarri.       4 



INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

TXINA: PMIak 
 

 

  Datuaren analisia  
 

Bi hilabetez jarraian gorantz egin ondoren, manufaktura-sektorearen adierazle aurreratuak zazpi 
hamarren galdu zituen apirilarekin alderatuta, eta 49,4 puntutan kokatu zen. Daturik baxuena 
aurtengo otsailetik, 49,2 puntu eskuratu zituenean. Manufaktura-sektorekoa ez den PMIak, 
zerbitzuen eta eraikuntzaren sektoreak barne hartzen dituenak, aurreko hileko datu bera errepikatu 
zuen, 53,3 puntu. Manufaktura-jarduera eta zerbitzuena bateratzen dituen PMI konposatuak, aldiz, 
53,3 puntu lortu zituen maiatzean, aurreko hilean baino hamarren bat gutxiago. "Esportazio-eskariak 
nabarmen murriztu ziren, eta badirudi kanpo-eskaria ahultzen hasi dela Trumpen muga-zergen 
azken igoeragatik", adierazi zuen Capital Economics aholkularitza-enpresako analistak. 

 

  Adierazlearen azalpena  
 
PMI Manufaktura/Zerbitzuak indizeak hilero erosketen profesionalei eta enpresetako exekutiboei 
manufaktura-sektorearen egoerari buruz egiten zaien inkesta bat du oinarri. 
Fabrikazioaren/zerbitzuen sektorearen aldean ekonomiaren egoera zein den neurtzeko balio du. 
Adierazle ekonomiko aurreratu bat da, hau da, beste adierazle batzuek etorkizunean izango duten 
bilakaera aurreratzeko balio digu; kasu honetan, esate baterako, BPGd-arena. Emandako datua 
50etik gorakoa bada, ekonomia hazten ari dela esan nahi du; hortik beherakoa bada, ordea, 
ekonomia uzkurtzen ari den seinale. 
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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

JAPONIA: INDUSTRIA-EKOIZPENA 
 

 
  Datuaren analisia  
 
Apirilean, industria-ekoizpenak % 0,6 egin zuen gora aurreko hilarekin alderatuta. 2018ko apirilaren 
aldean, berriz, % 1,1 jaitsi zen adierazlea, datu ofizialen arabera. Industria-ekoizpenaren 
hazkundeari ekarpen handiena egin zioten sektoreak ibilgailuen fabrikazioa, ekoizpen-makinak eta 
garraio-ekipamendua izan ziren. Bestalde, beherakadarik handiena izan zuten sektoreak makineria 
orokorra, osagai elektrikoak eta produktu kimikoak tratatzeko makineria izan ziren. Japoniako 
gobernuaren aurreikuspenen arabera, herrialdeko industria-ekoizpena % 5,6 haziko da apirilaren 
aldean, eta iazko datutik % 4,2 jaitsiko 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.  
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INGURU MAKROA  
KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 

 
 
 
 
 

Data Eremua Adierazlea Aurreik. 
06/03 Japonia PMI Nikkei fab Japonia -- 
06/03 Txina Txinako Caixin fabrikazioaren PMIa  50.0 
06/03 Espainia Espainiako Markit fabrikazioaren PMIa  51.3 
06/03 Frantzian Frantziako Markit fabrikazioaren PMIa 50.6 
06/03 Alemania Alemaniako Markit/BME fabrikazioaren PMIa 44.3 
06/03 Eurogunea Euroguneko Markit fabrikazioaren PMIa 47.7 
06/03 Erresuma Batua Markit, RU SAren PMI fabrikazioa 52.2 
06/03 Estatu Batuak Markit AEB fabrikazioa PMI 50.6 
06/03 Estatu Batuak ISM manufaktura-indizea  53.0 
06/04 Eurogunea Langabezia-tasa % 7.7 
06/04 Estatu Batuak Ondasun iraunkorren aginduak  -- 
06/05 Japonia PMI Nikkey composite Japonia -- 
06/05 Txina Txinako Composite PMI Caixin -- 
06/05 Espainia Urte arteko SA industria-ekoizpena -% 0.2 
06/05 Espainia Markit PMI Composite Espainia 52.1 
06/05 Frantzia Markit PMI Composite Frantzia 51.3 
06/05 Alemania Markit/BME Alemania Composite PMI 52.4 
06/05 Eurogunea Markit PMI Composite Eurogunea 51.6 
06/05 Erresuma Batua Markit/CIPS RU Composite PMI 51.0 
06/05 Eurogunea Urte arteko xehekako salmentak % 1.5 
06/05 Estatu Batuak ADP Enplegu aldaketa 188k 
06/05 Estatu Batuak Markit PMI Composite AEB -- 
06/05 Estatu Batuak Ez fabrikazioaren ISM indizea 55.5 
06/05 Estatu Batuak Liburu Beixa - Erreserba Federala 0 
06/06 Eurogunea Urte arteko BPGd SA % 1.2 
06/06 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak 215k 
06/06 Estatu Batuak Balantza komertziala -$50.6b 
06/07 Alemania Hileko SA industria-ekoizpena -% 0.5 
06/07 Alemania Balantza komertziala 19.5b 
06/07 Frantzia Balantza komertziala -4742m 
06/07 Frantzia Urte arteko industria-ekoizpena % 1.0 
06/07 Estatu Batuak Langabezia-tasa % 3.6 



 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
 
 

BURTSA: 
Jaitsiera orokorrak burtsa-indize gehienetan. Mundu mailan, 
tentsio komertzialek, eta Europan, nahiz eta ondorio 
gutxiagorekin, Italiaren eta Bruselaren arteko tirabirek eta 
Erresuma Batuaren ziurgabetasun politikoak eragina izan zuten 
inbertitzaileen aldartean. Merkataritza-arloan, Txinak eta AEBek 
euren jarrera gogortu zuten, bi herrialdeen arteko tregoa 
komertzialaren itxaropenak uxatuz. Ondorioz, egoera horrek 
munduko ekonomiaren hazkundean izan dezakeen eraginari 
buruzko eztabaida berrabiarazi zen. Huawei enpresak bere 
produktuei jarritako betoa konstituzioaren aurkakoa dela ebazteko 
eskatu zion Estatu Batuetako justiziari. Geroago, Asiako 
erraldoiak AEBetako teknologia-industriarako funtsezkoak diren 
metal estrategikoen esportazioa murrizteko mehatxua egin zuen. 
Mehatxu horri erantzuteko, Estatu Batuetako lehendakariordeak 
adierazi zuen oraingo tarifak bikoiztu diezaiokeela Txinari. 
Gainera, Trumpek fronte berri bat ireki zuen tentsio komertzialen 
gatazkan, Mexikotik datozen inportazioei % 5eko muga-zergak 
ezarriko dizkiela iragarri zuenean, herrialde horretatik datorren 
legez kanpoko immigrazioari ateak ixteko asmoarekin. Europara 
begira, “Liga” euroeszeptikoak Europako hauteskundeetan 
lortutako garaipenak ziurgabetasuna ekarri zuen Italiara, eta 
hauteskundeak aurreratzeko aukera zabaldu zen. Bien bitartean, 
Bruselak errekerimendu bat bidali zion Italiako gobernuari, bere 
finantza-egoeraren gainbehera azal dezan, Salvinik zergak 
jaisteko asmoa agertu duen honetan. Makro ingurunean, 
Euroguneko eta AEBetako konfiantzaren datu onak eta Ipar 
Amerikako BPGd-aren bigarren irakurketa, huts egin ez zuena, 
bigarren maila batean geratu ziren. 

 
ERRENTA FINKOA: 
Munduko hazkundearen geldialdi baten arriskuaren aurrean, zor 
publikoaren erosketak nagusitu ziren. Europan, EBZk interes-
tasak etorkizunean igotzeko aukerak urruntzeaz gain, tasen 
jaitsiera bati buruzko eztabaida piztu zen. Bund-ak -% 0,20 egin 
zuen atzera (2016ko uztaileko maila), eta Espainiako bere 
homologoa minimo historikoetara jaitsi zen, % 0,72ra. Kontrako 
muturrean, Italiako kurba nabarmendu zen, bere zorrean 
salmentak kontabilizatu zituelako, Alemaniarekiko spread-a 287 
oinarrizko puntuetaraino handituz. Kredituak, bestalde, 
diferentzialak handitu zituen. 

 
DIBISAK / LEHENGAIAK: 
Egoera “nahasi” horretan, babes-dibisak indartu egin ziren 
gainerako truke nagusien aldean. Euroak pixka bat behera egin 
zuen dolarraren aurka, eta zertxobait gehiago yenaren aurrean. 
Liberak ere balioa galdu zuen, Mayren ondorengoari buruzko 
albisteak noiz etorriko. Lehengaietan, petrolioaren prezioak -% 
9,23 egin zuen behera, gatazka komertzialek okerrera egin 
zutelako gehienbat. Urrea, aktibo “seguruena” ezegonkortasun 
egoeretan, % 1,61 igo zen.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
   

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
 

Gobernuen tasak Maila Aldaketa 
Astean Ald 2019 

ALEMANIA 2 URTE -0,66 -0,03 -0,05 
ESPAINIA 2 URTE -0,38 -0,03 -0,13 
AEB 2 URTE 1,92 -0,24 -0,57 
ALEMANIA 10 URTE -0,20 -0,09 -0,44 
ESPAINIA 10 URTE 0,72 -0,11 -0,70 
AEB 10 URTE 2,12 -0,20 -0,56 
ALEMANIA 30 URTE 0,43 -0,11 -0,45 
ESPAINIA 30 URTE 1,86 -0,15 -0,75 
AEB 30 URTE 2,57 -0,18 -0,45 
Kreditu-spreada (op)  

MARKIT ITRX EUROPE 06/24* 71,24 3,05 -17,13 
MARKIT ITRX EUR XOVER 06/24 308,48 14,18 -45,21 
 

Dibisak Maila %Aldaketa % Ald 
Astean 2019 

Dolarra / Euroa 1,12 -0,38  
Yena / Euroa 121,13 -1,17  
Libera / Euroa 0,88 0,28  
 



 
 
 
 
 
 
 

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. 


