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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: HIRUHILEKOKO BPGd 

 

  Datuaren analisia  
 

Uztailean aurreratutako datuak berretsiz, Euroguneko ekonomia % 0,2 hazi zen bigarren 

hiruhilekoan; lehenengoan izan zuen hazkundearen erdia. Herrialdeei begira, eskualdeko 

ekonomiarik handienak, alemaniarrak, -% 0,1eko tasa negatiboa izan zuen, eta atzeralditik gertu 

geratu zen. Frantziak, berriz, % 0,3ko hazkundea izan zuen, eta Espainiak % 0,5ekoa. Sailka, 

inbertsioa % 0,5 igo zen, etxebizitzen kontsumoa % 0,2 eta esportazioak % 0,3. Kanpo-sektoreak, 

ordea, eragin negatiboa izan zuen. 
 
 
 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
 

Eurostatek argitaratzen du Barne produktu gordina (BPGd). Herrialde baten ekoizpena eta 

hazkunde ekonomikoa neurtzeko erabiltzen den adierazle ekonomiko bat da. Euroguneak ekoizten 

dituen 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 

EUROGUNEA: ALEMANIAKO INDUSTRIA EKOIZPENA 

 

  Datuaren analisia  
 
 
 

Alemaniako industria-ekoizpenak -% 0,6ko uzkurdura izan zuen uztailean, nahiz eta merkatuaren 

aurreikuspenek herrialdeko industria-jarduera % 0,4 igotzea espero zuten. Beraz, elkarren 

segidako bigarren hilabetea izan zen datu negatiboak lortzen zituela. Sektore bereziki sentikorra 

da nazioarteko gatazka komertzialen aurrean, eta, izan ere, abaguneko eta politika-arloko 

arriskuak ikusita, urteko bigaren hiruhilekorako joerek beherantz begira jarraitzen dute. 
 
 
 
 
 

  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: PMIak 
 
 
 
 
 
 

PMI MANUFAKTURA-INDIZEA 
 
 
 

 

 

  Datuaren analisia  

Euroguneko PMI indize konposatuak, nahiz eta hedapen-eremuan oraindik, hazkunde apal bat 

izan zuen abuztuan: 51,9ra igo zen uztaileko 51,5etik. Manufakturen eta zerbitzuen sektoreek 

portaera desberdina izan zuten. Bada, zerbitzuena erritmo irmo eta zertxobait azkarragoan 

hedatzen zen bitartean, fabrikatzaileen ekoizpenak zazpigarren hilabetez jarraian egin zuen 

behera. Herrialde garrantzitsuenean artean, Frantziak eskuratu zuen emaitzarik onena, eta 

hazkundearen bultzada zerbitzu sektorearen jardueraren hedapen sendotik eta manufaktura-

ekoizpenaren handitzetik etorri zen. Espainiak ere hazkunde sendoa izan zuen, eta azken lau 

hiletako azkarrena. Alemanian eta Irlandan, aldiz, jardueraren hedapena txikia izan zen. Italia izan 

zen uztailetik hazkundea moteldu zuen herrialde bakarra, eta emaitzarik kaskarrenarekin, gainera. 

  Adierazlearen azalpena  
 

Euroguneko zerbitzuen eta manufakturen sektoretako 5.000 enpresari baino gehiagori hilero 

bidaltzen zaien galdetegi baten erantzunetatik lortzen da PMI Konposatua. Bi sektore horien 

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 

ERRESUMA BATUA: PMIak 
 

 

  Datuaren analisia  
 

 

Abuztuko fabrikazioaren PMIak bere mailarik baxuena lortu zuen 2012ko uztailetik. Izan ere, 

47,4ko datua espero zenaren (48,4) azpitik geratu zen, eta hirugarren aldia da azken lau hiletan 

neurketa horrek espero baino datu kaskarragoak lortzen dituela, analisten baterako 

aurreikuspenen azpitik. Egoera orokorrak okerrera egin zuen, inbentarioen gorakadak eta 

esportazioen beherakadak eraginda, nahiz eta liberak balioa galdu. Izan ere, eskarien azken 

jaitsiera behin bakarrik gainditu da (2012an) 2008ko finantza-krisitik. Zerbitzuen PMI indizeak 

50,6raino egin zuen behera, aurreko hileko 51,4tik eta esperotako 51tik. 
 

  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 

AEB: ISM 
 

 

  Datuaren analisia  
 

ISM indizearen arabera, AEBetako industria uzkurtu egin zen abuztuan. Adierazleak aurreko 

hileko 51,2 puntuetatik 49,1era egin baitzuen behera (51,1 espero ziren), uzkurtze-eremuan 

sartzen den bigarren aldia. Esportazio-eskaera berrien indizeak «nabarmen egin zuen behera», 

eta «galerarik handienak izan zituen azpi-indize guztien artean». ISMak jakinarazpen batean 

jakinarazi zuenez, «eskaerak atzera egin zuen» abuztuan. Manufakturena ez den ISMa, berriz, 

56,4ra igo zen, aurreko hileko 53,7tik eta esperotako 54,0tik. Abuztuko adierazleak gora egin 

zuen, jardueraren, eskari berrien eta inbentarioen azpi-indizeek izandako gorakadari esker. 
 
 

 

  Adierazlearen azalpena  
 

ISM zerbitzuen/manufaktura-indizeak konpainia amerikar nagusietako erosketen arduradunei 

hilero egiten zaien inkesta bat du oinarri. Bertan, manufaktura-sektorearen egoeren inguruan 

galdetzen zaie. 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 

AEB: ENPLEGUAREN TXOSTENA 
 

 
 

  Datuaren analisia  

Estatu Batuetako langabezia-tasa % 3,7koa izan zen abuztuan, 130.000 lanpostu berri sortu ziren 

hilean. Hortaz, nahiz eta Estatu Batuetako ekonomia berriro enplegu betetik oso hurbil egon, 

130.000 lanpostu berrien sorrera analisten aurreikuspenen azpitik egon zen, 170.000 inguru 

espero baitzituzten. Gobernuko 25.000 langileen aldi baterako kontratazioak (2020ko Erroldarako) 

hauspotu zuen Enpleguaren gorakada. Gobernuaren kontratazio guztiak alde batera utzita, 

ekonomiak 96.000 enplegu besterik ez zituen sortu abuztuan, kopururik txikiena maiatzetik. Bien 

bitartean, orduko batez besteko soldata % 3,2 igo zen aurreko urtetik, baita inflazioaren gainetik 

ere, estatubatuarren erosteko ahalmena handituz. 

 

  Adierazlearen azalpena  
 

Enplegu-txostena hilero argitaratzen du Estatu Batuetako Lan Sailak. Estatu Batuetako lan-

merkatuaren egoerari buruzko txosten osatu bat da, eta hainbat datu aurki daitezke bertan; horien 

artean nabarmenenak: enpleguaren sorrera (nekazaritza-sektorea kanpo utzita), langabezia-tasa 

eta soldaten bilakaera. Txosten honi esker, Estatu Batuetako ekonomiaren bilakaeraren gaineko 

pronostiko bat egin daiteke. Lan-merkatua hazten ari bada, herritarren errenta erabilgarria handitu 

egiten da. Beraz, kontsumitzailearen gastua igo daiteke, BPGd-aren igoera bat eragingo lukeena, 

eta, ondorioz, herrialdearen ekonomiaren hobekuntza.  
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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA 

TXINA: CAIXIN PMIak 

 

  Datuaren analisia  

Caixinek prestatzen duen manufakturen sektoreko PMIa 50etik gora kokatu zen, 50,4ko 

irakurketarekin. Aurreko hileko datua, aldiz, 49,9koa izan zen eta aurreikuspenek 49,8an kokatu 

zuten datua. Indizea duela bost hileko maximora igo zen ekoizpenaren gorakadari esker, bi 

hilabetez atzera egin ondoren. Caixin zerbitzuen PMI indizea 52.1 puntutara igo zen joan den 

hilean, altuena maiatzetik, uztaileko 51.6tik. Hazkundea eta uzkurdura banatzen dituen 50 puntuen 

atalasearen gainetik mantendu da indizea 2005. urte amaieratik. Eskari berrien gorakadak, izan 

ere, uzkurduraren duela urtebeteko igoerarik handiena eragin baitzuen. Albiste ona da, hazkunde 

ekonomikoa azken ia 50 urteotako minimoetara eraman duena manufakturen sektorearen 

beherakada luzeari buelta ematen saiatzen ari delako herrialdea. Gainera, barne-eskaria 

kanpokoa baino handiagoa izan zen. 

  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. 



 

 

INGURU MAKROA  

KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 
 
 
 

 
Data Eremua Adierazlea Aurreik. 

09/09 Japonia BoP oinarrizko merkataritza balantza -Â¥24.0b 

09/09 Japonia Hiruhileko BPGd SA % 0.3 

09/09 Alemania Balantza komertziala 16.0b 

09/09 Frantzia Frantziako Bankuaren Pertzepzio indizea 96 

09/09 Eurogunea Sentix inbertsiogilearen konfiantza -13.4 

09/09 Erresuma 
Batua 

Hileko industria-ekoizpena -% 0.2 

09/09 Erresuma 
Batua 

MoM manufaktura-ekoizpena -% 0.2 

09/09 Erresuma 
Batua 

Ageriko balantza komertziala GBP/MM -Â£9900m 

09/10 Txina Urte arteko KPIa % 2.6 

09/10 Frantzia Hileko industria-ekoizpena % 0.5 

09/10 Frantzia MoM manufaktura-ekoizpena -- 

09/10 Italia Hileko industria-ekoizpena -% 0.1 

09/10 Erresuma 
Batua 

ILO langabezia-tasa 3 hilabete % 3.9 

09/11 Espainia Hileko industria-ekoizpena -% 0.3 

09/11 Estatu Batuak Hileko handizkako merkataritza-salmentak -- 

09/11 Estatu Batuak MoM handizkako inbentarioak % 0.2 

09/11 Estatu Batuak AEB Petrolio gordinaren inbentarioak DOE -- 

09/12 Alemania Hileko KPIa -% 0.2 

09/12 Frantzia Hileko KPIa % 0.5 

09/12 Italia Hiruhileko langabezia-tasa % 10.0 

09/12 Eurogunea Hileko SA industria-ekoizpena -% 0.1 

09/12 Eurogunea EBZren birfinantzaketa mota nagusia % 0.000 

09/12 Estatu Batuak Hileko KPIa % 0.1 

09/12 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak -- 

09/12 Estatu Batuak Gas naturalaren fluxu inplizitua EIA prozesuan -- 

09/13 Japonia Hileko industria-ekoizpena -- 

09/13 Espainia Hileko KPIa -% 0.1 

09/13 Eurogunea Balantza komertziala SA -- 

09/13 Estatu Batuak Hileko txikizkako salmenta aurreratuak % 0.2 

09/13 Estatu Batuak Pertzepzioa Mich. U. 90.2 

09/13 Estatu Batuak Oraingo egoera Mich. U.  -- 

09/13 Estatu Batuak Aukerak Mich. U. -- 



 

 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
 

BURTSA: 

Aste positiboa mundu osoko burtsa-indizeentzat. Bada, 

merkataritza-arloaren egoera ona, Brexitari buruzko albiste 

itxaropentsuak eta Italiako gobernu berriaren eraketa izan 

ziren burtsen igoeren arrazoia, eta argitaratutako makro 

datuak bigarren maila batean utzi zituzten. Gerra komertzialari 

dagokionez, Txinak eta AEBek elkarrizketa komertzialei berriz 

ekiteko erabakia hartu zuten, eta, horretarako, Washingtonen 

hainbat bilera egingo dituzte urrian. Erresuma Batuan, 

Parlamentu britainiarrak Brexitaren gaineko kontrola hartu 

zuen. Izan ere, Erresuma Batuari Europar Batasunetik 

akordiorik gabe irtetea eragozten dion lege-proiektu bat onartu 

baitzuen Parlamentuko Beheko Ganberak. Halaber, Boris 

Johnsonek hauteskundeak urriaren 15era aurreratzea 

proposatu bazuen ere, Brexitaren epemuga baino egun gutxi 

batzuk lehenago, neurri hori baztertzeko erabakia hartu zen, 

Brexita hiru hilabetez atzeratzeko eskatzen ez den bitartean 

bederen. Italian ere tentsio politikoak baretu ziren, Sergio 

Mattarella presidenteak ontzat eman baitzuen Movimento 5 

Stelle eta demokraten arteko koalizio-gobernua. Makro 

ingurunean, Europan, manufakturen PMIa maila negatiboan 

kokatu zen, baina zerbitzuenak gora egin zuen. Alemaniako 

industria-ekoizpenaren datuak kaskarrak izan ziren. AEBetan 

ere ona izan zen zerbitzuen ISMaren portaera, baina 

manufakturen ISMak behera egin zuen. Enplegu Txostenak, 

bestetik, argi erakutsi zuen enpleguaren sorreraren motelaldia. 

 
ERRENTA FINKOA: 

Arriskuarekiko ezinikusi txikiagoak irabaziak handitu zituen zor 

publikoan. Salmentek -% 0,64raino eman zuten bund 

alemanaren errentagarritasuna, aste horretan bertan -% 

0,73ko minimoetara jaitsi ostean. Estatu Batuetako bere 

homologoak 6 op igo zituen bere tasak. Europako herrialde 

periferikoetan, bestalde, salmentak izan ziren nagusi 

Portugalgo eta Espainiako kurbetan. Nolanahi ere, Italiako 

zorraren errentagarritasuna 12 op jaitsi zen, gobernu berri bat 

eratzeko akordioak hauspotuta. Kredituaren diferentzialak, 

aldiz, estutu egin ziren. 
DIBISAK / LEHENGAIAK: 

Dolarrak eta yenak balioa galdu zuten gainerako dibisen 

aurrean, eta babes-aktiboaren papera galdu zuten hein 

batean. Nabarmentzekoa da liberak izan zuen mugimendua; 

dolarraren aurrean duela hiru urte ikusten ez ziren 

minimoetatik gertu egon ondoren, etekina atera baitzion 

Parlamentu britainiarrak akordiorik gabeko Brexita ez 

babesteko erabakiari. Lehengaiei begira, petrolio gordinaren 

inbentarioen beherakadak AEBetan, baina, batez ere, 

merkatuen alerten gutxiagotzeak petrolioaren prezioaren 

igoera hauspotu zuten. Urriaren prezioak ere behera egin zuen 

egoera ez hain ezegonkor horretan.
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INDIZEAK                   PREZIOA   % Aldaketa   Ald. % 
Astean        2019

 

MSCI WORLD (Local) 1.673,48 1,74 16,10 

IBEX 35 8.990,10 2,01 5,27 

DJ EURO STOXX 50 3.495,19 2,00 16,45 

DJ STOXX 50 3.190,41 1,73 15,59 

FTSE 7.282,34 1,04 8,24 

S&P 500 2.978,71 1,79 18,82 

Dow Jones 26.797,46 1,49 14,88 

NASDAQ 8.103,07 1,76 22,12 

NIKKEI 225 21.199,57 2,39 5,92 

MSCI GORAKORRAK (Lo 56.641,35 1,77 6,03 

MEXBOL 42.707,66 0,20 2,56 

BOVESPA 102.935,40 1,78 17,12 

SHANGHAI 3.142,49 3,93 20,34 

Errusia Rts Mosku 1.340,52 3,65 25,43 

 

Gobernuen tasak         Maila     Aldaketa   Ald. 2019 
Astean 

ALEMANIA 2 URTE -0,87 0,06 -0,26 

ESPAINIA 2 URTE -0,56 0,00 -0,32 

AEB 2 URTE 1,54 0,04 -0,95 

ALEMANIA 10 URTE -0,64 0,06 -0,88 

ESPAINIA 10 URTE 0,17 0,07 -1,24 

AEB 10 URTE 1,56 0,06 -1,12 

ALEMANIA 30 URTE -0,08 0,10 -0,96 

ESPAINIA 30 URTE 1,09 0,10 -1,52 

AEB 30 URTE 2,03 0,06 -0,99 

Kreditu-spreada (op)  

MARKIT ITRX EUROPE 06/24* 47,35 -1,06 -41,02 

MARKIT ITRX EUR XOVER 06/24 240,14 -11,34 -113,54 

 
Dibisak Maila %Aldaketa % Ald

 

Astean 2019 

Dolarra / Euroa 1,10 0,35 -3,82 

Yena / Euroa 117,89 0,87 -6,21 

Libera / Euroa 0,90 -0,96 -0,12 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


