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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: PMI KONPOSATUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
Euroguneko sektore pribatuaren jarduera ahula izan da berriro irailean, PMI indize 

konposatuaren lehen aurreikuspenaren arabera, 50,4ra jaitsi baita urteko bederatzigarren hilean, 

abuztuan 51,9an egon ondoren. Produktu eta zerbitzuen eskari berrien osagaiaren eskutik heldu 

da jaitsiera, iragan urteko urtarriletik behera egin baitu lehen aldiz irailean. Zehaztasunei 

begiratuta, manufakturen sektoreko PMIa 45,6 puntutan kokatu da irailean, eta, beraz, 2012ko 

abenduko minimoetara itzuli da. Bestalde, zerbitzuen sektoreko indizea abuztuko 53,5etik 52 

punturaino jaitsi da, azken zortzi hiletan izandako mailarik apalena. Herrialdeen arabera, 

Alemaniako PMI konposatua abuztuko 51,7tik iraileko 49,1era jaitsi da, zazpi urtetan izan duen 

beherakadarik handiena eta 50eko mugatik behera jaitsi den lehen aldia 2013ko apiriletik. 

Frantziako PMI konposatua, aldiz, abuztuko 52,9tik iraileko 51,3ra jaitsi da. 

  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 

EUROGUNEA: IFO ALEMANA 

 

  Datuaren analisia  
 

Alemaniako Ikerketa Ekonomikoen Institutuaren enpresen konfiantzari buruzko indizeak (IFO) 

gora egin du irailean, 94,6ra, abuztuan berrikusitako 94,3 puntuetatik (2012ko azarotik izan duen 

mailarik baxuena). Horrenbestez, enpresen konfiantzak apur bat hobera egin du irailean 

Alemanian, egungo egoeraren gaineko balorazio hobe bati esker (98,5 vs aurreko 97,4 eta 

aurreikusitako 96,9), baina hurrengo sei hilerako espektatibek okerrera egin dute. 
 
 
 
 
 
 
 

  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: CONFERENCE BOARD KONTSUMITZAILEAREN 
KONFIANTZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Datuaren analisia  
 

 

The Conference Board-ek argitaratzen duen kontsumitzaile amerikarraren konfiantzak 

nabarmen egin du behera irailean, abuztuko 134,2tik (eta esperotako 134,1etik) 125,1era jaitsi 

ondoren. Kontsumitzaileek ekonomiaren uneko egoeraren inguruan duten iritzia neurtzen duen 

indizea abuztuko 176 puntuetatik 169ra jaitsi da; espektatibak neurtzen dituen indizeak ere 

okerrera egin du, iragan hileko 106,4 puntuetatik iraileko 95,8 puntuetara. 
 
 
 
 

  Adierazlearen azalpena  

Estatu Batuetako kontsumitzailearen konfiantza neurtzen duen adierazle ekonomikoa da, hau da, 

kontsumitzaileen gastua aurreratzen duen adierazlea da. The Conference Boardek hilean behin 

argitaratzen du, 1967tik. Estatu Batuetako 5.000 familiei egindako inkesta batean bildutako 

datuetan oinarritzen da. Inkesta horretan, enpleguaren eta negozioaren (norbere konturako 

langileen kasuan) gaur egungo egoerari eta datozen sei hilabeteetarako aurreikuspenei buruz 

galdetzen zaie, baita familiaren diru-sarrera guztiei buruz ere. Kontsumitzailearen konfiantza altuak 

hedapen ekonomikoa sustatuko du, baina baxua bada, hazkunde ekonomikoaren uzkurdura 
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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA 

JAPONIA: PMI MANUFAKTURA-INDIZEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Datuaren analisia  
 

Jibun Bank Flash Japan-en manufakturen indizea (PMI) 48,9ra jaitsi da, aurreko hileko 49,3tik, 

otsailetik izan duen jaitsiera-erritmorik altuenean, tirabira komertzialen, Brexitaren inguruko 

ziurgabetasunen eta Hong Kongeko agitazio politikoaren ondorioz. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Adierazlearen azalpena  

PMI Manufaktura-indizeak hilero erosketen profesionalei eta enpresetako exekutiboei 

manufaktura-sektorearen egoerari buruz egiten zaien inkesta bat du oinarri. Fabrikazioaren 

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. 

09/30 Japonia Hileko industria-ekoizpena % -0.5 

09/30 Txina Fabrikazioaren PMIa 49.6 

09/30 Txina Ez fabrikazioaren PMIa 53.9 

09/30 Txina Txinako Caixin fabrikazioaren PMIa  50.2 

09/30 Alemania Hileko xehekako salmentak  % 0.5 

09/30 Espainia Hiruhileko BPGd % 0.5 

09/30 Espainia Hileko KPIa % 0.1 

09/30 Erresuma Batua Urte arteko BPGd % 1.2 

09/30 Eurogunea Langabezia-tasa % 7.5 

09/30 Italia Urte arteko EBko KPI harmonizatua  % 0.5 

09/30 Alemania Hileko KPIa % 0.0 

09/30 Estatu Batuak Manuf. jarduera Fed Dallas 1.0 

10/01 Espainia Espainiako Markit fabrikazioaren PMIa  48.2 

10/01 Italia Markit Italy Manufacturing PMI 48.1 

10/01 Frantzian Frantziako Markit fabrikazioaren PMIa 50.3 

10/01 Alemania Alemaniako Markit/BME fabrikazioaren PMIa 41.4 

10/01 Eurogunea Euroguneko Markit fabrikazioaren PMIa 45.6 

10/01 Erresuma Batua Markit, RU SAren PMI fabrikazioa 47.0 

10/01 Eurogunea YoY azpiko KPIa % 1.0 

10/01 Eurogunea Urte arteko KPIaren kalkulua % 1.0 

10/01 Estatu Batuak Markit AEB fabrikazioa PMI 51.0 

10/01 Estatu Batuak ISM manufaktura-indizea  50.1 

10/01 Estatu Batuak Hileko gastua eraikuntzan % 0.4 

10/03 Frantzian Markit PMI Composite Frantzia 51.3 

10/03 Alemania Markit Alemania Zerbitzuak PMI 52.5 

10/03 Alemania Markit/BME Alemania Composite PMI 49.1 

10/03 Eurogunea Markit Eurogunea Zerbitzuak PMI 52.0 

10/03 Eurogunea Hileko ekoizpenaren prezioen indizea  % -0.4 

10/03 Eurogunea Hileko xehekako salmentak  % 0.3 

10/03 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak 215k 

10/03 Estatu Batuak Markit AEB Zerbitzuak PMI 50.9 

10/03 Estatu Batuak Markit PMI Composite AEB -- 

10/03 Estatu Batuak Fabrika-eskariak  % -0.4 

10/03 Estatu Batuak Ez fabrikazioaren ISM indizea 55.0 

10/03 Estatu Batuak Ondasun iraunkorren aginduak  -- 

10/04 Estatu Batuak Langabezia-tasa % 3.7 

10/04 Estatu Batuak Balantza komertziala -$54.5b 



 

 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
BURTSA: 

Burtsako indizeen balantzea nahiko negatiboa izan zen astearen 

bukaeran AEBetan eta Asian, eta mistoa, berriz, Europan. AEBen eta 

Txinaren arteko tirabira komertzialak, Alemanian atzeraldi baten 

inguruko beldurra, Brexita eta Trumpen aurkako parlamentuaren 

epaiketa izan dira merkatuen mugimenduen eragile nagusiak. Aste 

honetan, gerra komertzialaren inguruko albiste itxaropentsuagoen 

berri izan genuen. Urriaren 10ean, AEBek eta Txinak negoziazio 

komertzialei berrekingo omen diete. Horrez gain, Asiako herrialdeak, 

tentsio komertzialak arintzeko helburuarekin, Estatu Batuetako 

nekazaritza-arloko produktuak erosi zituen, bere borondate onaren 

erakusgarri. Hala ere, Trumpek buruan izan dezake Txinako 

enpresak Estatu Batuetako baloreen burtsetatik kanpo uztea, eta 

horrek gerra komertziala berpiztearen inguruko kezka eragin zuen. 

Azkenik, AEBek eta Japoniak merkataritza-akordio mugatu bat sinatu 

zuten, eta AEBek bere nekazaritza-arloko esportazioen muga-sariak 

murriztea lortu zuen eta Japoniak, aldiz, bere makina-erreminta eta 

beste produktu batzuen muga-sariak. Alemaniako ekonomiaren 

osasunari dagokionez, azken hamarkadako minimoetara jaitsi zen 

manufakturen PMIaren azken datuen ondoren, IFO Alemaniako 

enpresen konfiantza indizeak lasaitasun apur bat ekarri zuen, espero 

baino hamarren bat gorago heldu baitzen.  

Erresuma Batuan, Auzitegi Gorenak parlamentu britainiarra berriro 

irekitzea eskatu zuen, Boris Johnsonek parlamentua bertan behera 

uzteko hartutako erabakia ilegala, nulua eta eraginik gabekoa dela 

ebatzi ondoren. Hartara, urrian Brexit gogor bat gertatzeko aukerak 

murriztu egin dira. 

AEBetan, Trumpen gaineko epaiketa politikoko ikerketa formal bat 

abian jarri zuen Ordezkarien Ganberak, 2020ko azaroko 

berraukeraketan bere arerio politikoa izan daitekeena ikertzeko 

Ukrainiaren laguntza bilatu ote zuen ikertzeko. Egoera horren 

aurrean, egoera makroa okertzea eta horrek negoziazio 

komertzialetan ondorio negatiboa izatea espero du merkatuak. 

ERRENTA FINKOA: 

Europako gobernuen kurbek behera egin zuten. Mugimendu horren 

zati handi bat Europako PMIen datu okerren ondorioz etorri zen. 

Bada, hamar urterako erreferentzia alemaniarra 5 op jaitsi zen, -% 

0,57raino. Bonu espainiarraren kasuan, aldiz, S&P rating agentziak 

herrialdearen kalifikazioa hobetu ondoren, hamar urterako tasak 9 op 

egin zuen behera, % 0,15eraino. AEBetan, gobernu amerikarraren 

kurbak interes-tasen beherakada handi batekin erantzun zion 

nabarmen jaitsi zen kontsumitzailearen konfiantzaren datuari. Hala 

ere, Trumpek iragarri zuenean Txinarekin lortu beharreko akordio 

komertziala askok uste dutena baino hurbilago egon daitekeela, 

tasek gora egin zuten, eta hamar urterako tasa amerikarrak % 1,68an 

itxi zuen astea, 4 op soilik behera egin ondoren. Kredituak, bestalde, 

diferentzialak handitu zituen. 

DIBISAK / LEHENGAIAK: 

Dolarrak indarra irabazi zuen Trump kargutik kentzeko prozesuaren 

ondorioz, inbertsiogileek arriskutik ihes egin eta dolarrean bilatu baitzuten 

aterpea. Euroak atzera egin zuen, Europako PMIen datu okerrak argitaratu 

ondoren. Liberak ere indarra galdu zuen, Brexitaren inguruko egoeran ez 

baita oraindik konponbiderik ikusten. Lehengaiei dagokienez, petrolioaren 

prezioak % 4,60 egin zuen behera, Saudi Arabiako petrolio hobietan 

galdutako ekoizpena berreskuratzeko emandako aurrerapausoen ondoren.  

 

-4,60 

-1,31 

61,65 

 

Petrolioa (Brendt) 

Urrea 

  
  

INDIZEAK PREZIOA % Aldaketa Ald. 
% Astean 
 2019

 

MSCI WORLD (Local) 1.675,70 -0,84 16,25 

IBEX 35 9.184,10 0,06 7,54 

DJ EURO STOXX 50 3.545,88 -0,71 18,14 

DJ STOXX 50 3.241,86 0,12 17,46 

FTSE 7.426,21 1,11 10,38 

S&P 500 2.961,79 -1,01 18,15 

Dow Jones 26.820,25 -0,43 14,97 

NASDAQ 7.939,63 -2,19 19,66 

NIKKEI 225 21.878,90 -0,91 9,31 

MSCI GORAKORRAK (Lo 56.326,12 -1,72 5,44 

MEXBOL 42.857,58 -1,61 2,92 

BOVESPA 105.077,60 0,25 19,56 

SHANGHAI 3.071,70 -2,47 17,63 

Errusia Rts Mosku 1.347,72 -2,15 26,41 
 

Gobernuen tasak Maila 
Aldaketa 

Astean 
Ald 2019 

ALEMANIA 2 URTE -0,77 -0,05 -0,16 

ESPAINIA 2 URTE -0,52 -0,05 -0,27 

AEB 2 URTE 1,63 -0,05 -0,86 

ALEMANIA 10 URTE -0,57 -0,05 -0,82 

ESPAINIA 10 URTE 0,15 -0,09 -1,27 

AEB 10 URTE 1,68 -0,04 -1,00 

ALEMANIA 30 URTE -0,08 -0,07 -0,96 

ESPAINIA 30 URTE 1,03 -0,11 -1,58 

AEB 30 URTE 2,13 -0,03 -0,89 

Kreditu-spreada (op)  

MARKIT ITRX EUROPE 12/24 56,38 1,78 -31,99 

MARKIT ITRX EUR XOVER 12/24 233,69 17,61 -119,99 

 

Dibisak Maila 
% Aldaketa 

Astean 

Ald. % 

2019 

Dolarra / Euroa 1,09 -0,70 -4,60 

Yena / Euroa 118,11 -0,29 -6,03 

Libera / Euroa 0,89 0,79 -0,98 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


