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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: KPI EUROGUNEA 

 

  Datuaren analisia  
 

 

Euroguneko urte arteko inflazio-tasa % 0,8koa izan zen irailean, aurreko hilean baino bi hamarren 

gutxiago. Eta, beraz, Euroguneko prezioen igoerarik txikiena izan zen 2016ko azarotik, Eurostatek 

adierazitakoaren arabera; datuaren aurretiko kalkulua hamarren bat beherantz berrikusi zuen. 

Irailean, Euroguneko inflazioak izandako ahultzearen isla izan zen energiaren prezioen 

beherakada (% 1,8koa), abuztuko % 0,6ko jaitsieraren ondoren. Elikagai freskoak, bestalde, % 0,7 

garestitu ziren, aurreko hilean % 2,5 igo ondoren. Energiaren eta elikagai freskoen prezioak 

kontuan hartu gabe, urte arteko azpiko inflazio-tasa % 1ekoa izan zen. 
 
 

 

  Adierazlearen azalpena  
 

KPIa hilero prestatzen du Eurostat/Europako Banku Zentralak. Europako etxeek kontsumitzen 

dituzten oinarrizko zerbitzu eta ondasunen 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 

EUROGUNEA: ZEW ALEMANIA 

 

  Datuaren analisia  
 

Europako Ikerketa Ekonomikoen Zentroak (ZEW) jakinarazi zuen Alemaniako inbertitzaileen 
konfiantza-indizeak pixka bat behera egin zuela urrian, -22,8 punturaino (merkatuak -26,4 espero 
zuen), 21,4 puntuko batez beste historikoaren oso azpitik. Oraingo egoeraren balorazioak, bestalde, 
5,4 puntu egin zituen behera, -25,3raino (-26 espero zen), baliorik txikiena 2010eko apiriletik. 

 
Euroguneko inbertitzaileen konfiantzaren ZEW indizea -23,5 puntura jaitsi zen, esperotako -

33,0tik eta aurreko hileko -22,4tik. 
 
 
 
 

 

  Adierazlearen azalpena  
 

Alemaniako Sentimendu Ekonomikoaren ZEW indizea Alemaniako ekonomiaren epe ertaineko 

egoeraren adierazle bat da. Une jakin batean dagoen “sentimendu ekonomikoa” islatzeko balio du. 

Hilero argitaratzen du ZEW Institutuak. Europa osoko finantza-adituei egindako inkesta baten 

datuetan oinarritzen da. Alemaniako ekonomiaren hurrengo sei hileetako aurreikuspenei buruz 

galdetzen zaie adituei.  
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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA 
 

AEB: INDUSTRIA-EKOIZPENA 
 

  Datuaren analisia  

Industria-ekoizpenak % 0,39 egin zuen behera irailean, eta, beraz, iazkoa baino hamarren bat 

txikiagoa izan zen. Nolanahi ere, hirugarren hiruhilekoan % 1,2ko urteko tasara igo zen, aurreko bi 

hiruhilekoetan % 2 inguru jaitsi ondoren. Industrien instalaturiko ahalmenaren erabilerak, bestalde, 

abuztuko % 77,9tik % 7,5era egin zuen behera irailean. Fabriken jarduera, industria-ekoizpenaren 

alderdirik garrantzitsuena, % 0,5 jaitsi zen irailean, General Motors-eko langileen greba luzearen 

ondorioz batik bat. 
 
 
 
 

 

  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 

TXINA: BPGd 

 

  Datuaren analisia  

Urteko hirugarren hiruhilekoan, Txinako BPGd-ak urte arteko % 6 egin zuen gora. Hazkundea, 

beraz, moteldu egin zen urteko lehen eta bigarren hiruhilekoko % 6,4aren eta % 6,2aren aldean, 

analistek aurreikusi bezala. Hala ere, moteltze hori txikiagoa izatea espero zuten, % 6,1ekoa, hain 

zuzen ere. 

Geldotze horren arrazoia manufakturen sektorearen depresioa eta munduko eta etxeko eskari 

ahula izan ziren batik bat. Halaber, hurrengo hiruhilekoan hazkundea % 6tik behera jaitsi 

daitekeela esaten da, % 6-% 6,5eko gobernuaren helburuaren azpitik egongo litzatekeena. Hori 

dela eta, pizgarri berriak emateko aukera aztertzen ari dira berriro. 

 

  Adierazlearen azalpena  
 

Estatistiken Bulego Nazionalak argitaratzen du barne produktu gordina (BPGd). Herrialde baten 

ekoizpena eta hazkunde ekonomikoa neurtzeko erabiltzen den adierazle ekonomiko bat da. Txinak 

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.  



 

 

INGURU MAKROA  

KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 
 
 
 
 
 
 

Data Eremua Adierazlea Aurreik. 

10/21 Japonia Balantza komertziala ¥54.0b 

10/21 Japonia Urte arteko esportazioak  -% 3.7 

10/21 Japonia Urte arteko inportazioak  -% 2.8 

10/22 Espainia Balantza komertziala -- 

10/22 Estatu Batuak Richmond manufakturen indizea -7 

10/22 Estatu Batuak Bigarren eskuko etxebizitzen salmenta 5.45m 

10/22 Estatu Batuak Hileko etxebizitzen salmenta -% 0.7 

10/23 Frantzia Enpresen konfiantza  106 

10/23 Eurogunea Kontsumitzailearen konfiantza -6.7 

10/24 Japonia Japoniako Jibun Bank Composite PMIa -- 

10/24 Espainia Langabezia-tasa % 13.75 

10/24 Frantzia Markit PMI Composite Frantzia 50.9 

10/24 Alemania Markit/BME Alemania Composite PMI 48.9 

10/24 Eurogunea Markit PMI Composite Eurogunea 50.3 

10/24 Eurogunea EBZren birfinantzaketa mota nagusia % 0.000 

10/24 Estatu Batuak Ondasun iraunkorren aginduak  -% 0.6 

10/24 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak 215k 

10/24 Estatu Batuak Markit PMI Composite AEB -- 

10/24 Estatu Batuak Hileko etxebizitza berrien salmenta -% 1.5 

10/24 Estatu Batuak Fed-en fab. jarduera Kansas Cityn -4 

10/25 Alemania Kontsumitzailearen konfiantza GfK 9.8 

10/25 Alemania IFO enpresen egoera 94.5 

10/25 Alemania IFO aukerak 91.0 

10/25 Alemania IFOren gaur egungo ebaluazioa  98.0 

10/25 Estatu Batuak Pertzepzioa Mich. U. 96.0 

10/25 Estatu Batuak Oraingo egoera Mich. U.  -- 

10/25 Estatu Batuak Aukerak Mich. U. -- 



 

 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
BURTSA: 

Joan den asteko euforiaren ondoren, burtsek tonu zuhurragoa izan 

dute azken egunotan. Indize europarrek mugimendu txikiekin eta 

saldo mistoarekin amaitu zuten astea, eta liberaren balio handitzeak 

FTSE indize ingelesa zigortu zuen. Wall Street-ek eta Asiak emaitza 

mistoak izan zituzten baita ere. Hala ere, Asiako errenta aldakorrak 

aldaketa esanguratsuagoak izan zituen. Aste honetan, Brexita izan 

zen Europako merkatuen arreta-gunea. Ostegunean, Europako 

Batzordeko presidenteak eta Boris Johnsonek akordioa egin zuten 

Erresuma Batuaren irteeraren inguruan. Nolanahi ere, ez ziren 

zalantzak uxatu, agiri horrek, baliozkoa izateko, Britainia Handiko 

Komunen Ganberaren oniritzia behar baitzuen larunbat honetan, eta 

lehen ministroa gutxiengoan zegoen. Akordio horren arabera, Ipar 

Irlanda aduana-batasunetik irtengo litzateke eta Erresuma 

Batukoaren barruan sartu, nahiz eta ondasunen merkataritzari 

dagokionez Europar Batasuneko arauen mende jarraitu. DUP alderdi 

unionistak, gobernu britainiarraren bazkideak, muga-irtenbide hori 

onartezina zela adierazi zuen ostegunean bertan, akordioa aurrera 

ateratzeko aukerak zapuztuz. Azkenean, diputatuek ez zuten 

larunbatean bozkatu Boris Johnsonek eta Bruselak egindako 

akordioa, eta Batasunetik irteteko luzapen berri bat eskatu zuten, 

lehen ministro britainiarrak oraindik Brexita aurreikusitako datan, 

urriaren 31n, gauzatzearen alde egiten duen arren. Beraz, EBk beste 

goi-bilera bat egin beharko du, luzapen hori onartzen duten ala ez 

erabakitzeko. AEBetan, bestalde, nobedade gutxi egon ziren arlo 

komertzialean, eta Wall Street hirugarren hiruhilekoko enpresen 

emaitzei adi egon zen. Bada, argitalpenen % 76k aurreikuspenak 

gainditu zituen. Bigarren maila batean geratu ziren, besteak beste, 

NDFren hazkundearen beheranzko aurreikuspenak, datu makroen 

tonu negatiboa (Txinako BPGd-a, AEBetako industria-ekoizpena) eta 

Airbusi ustez emandako laguntzengatik AEBek Europari jarritako 

muga-zergen indarrean sartzea. 

ERRENTA FINKOA: 

Brexitaren inguruko zalantzengatik ere, EBtik akordiorik gabe 

irteteko aukerak oso txikiak dira oraindik, eta, beraz, arrisku 

handiagoko aktiboek gorantz egin zuten, baita zor subiranoaren 

salmentak bultzatu ere. Bund-ak +6 op egin zituen gora, -% 

0,38raino, eta Espainiako 10 urterako tasak % 0,25ean (+1 op) 

amaitu zuen astea. Arrisku-prima, beraz, 63 puntutara murriztu zen. 

AEBetan, 10 urterako treasury bonua % 1,75ean kokatu zen (+2 

op). Kredituaren diferentzialak, aldiz, estutu egin ziren. 

DIBISAK / LEHENGAIAK: 

Adostutako Brexita lortzeko itxaropenak berpiztu zirenez, liberak 

gorabeherak izan zituen, eta indarra irabazi zuen gainerako dibisen 

aurrean. Dolarra, aldiz, ahuldu egin zen, FEDeko kideen adierazpen 

malguek eta datu makro kaskarrek lagunduta. Lehengaiei begira, 

petrolioaren prezioak -% 2,53 egin zuen behera, munduko 

hazkundearen moteltzeari buruzko egonezinagatik, eta urre 

beltzaren erreserbak espero baino gehiago handitu ziren. Hala ere, 

LPEEk eta bere aliatuek petrolio gordinaren eskaintza are gehiago 

murriztu dezaketelako zantzuek jaitsiera handiagoak eragotzi 

zituzten. 

Gobernuen tasak Maila 
Aldaketa 

Astean 
Ald 2019 

ALEMANIA 2 URTE -0,66 0,06 -0,05 

ESPAINIA 2 URTE -0,44 0,03 -0,20 

AEB 2 URTE 1,57 -0,02 -0,91 

ALEMANIA 10 URTE -0,38 0,06 -0,62 

ESPAINIA 10 URTE 0,25 0,01 -1,17 

AEB 10 URTE 1,75 0,02 -0,93 

ALEMANIA 30 URTE 0,15 0,05 -0,72 

ESPAINIA 30 URTE 1,14 0,01 -1,47 

AEB 30 URTE 2,25 0,06 -0,77 

Kreditu-spreada (op)  

MARKIT ITRX EUROPE 12/24 52,71 -1,59 -35,66 

MARKIT ITRX EUR XOVER 12/24 232,06 -9,47 -121,63 

INDICES                    PRECIO    %Variación  % Var 
Semanal     2019

 

MSCI WORLD (Local) 1.682,46 0,44 16,72 

IBEX 35 9.329,80 0,60 9,25 

DJ EURO STOXX 50 3.579,41 0,27 19,26 

DJ STOXX 50 3.216,53 -0,40 16,54 

FTSE 7.150,57 -1,33 6,28 

S&P 500 2.986,20 0,54 19,12 

Dow Jones 26.770,20 -0,17 14,76 

NASDAQ 8.089,54 0,40 21,92 

NIKKEI 225 22.492,68 3,18 12,38 

MSCI GORAKORRAK (Lo 57.237,62 1,03 7,15 

MEXBOL 43.178,63 -0,08 3,69 

BOVESPA 104.728,9
0 

0,86 19,16 

SHANGHAI 3.078,16 -1,19 17,87 

Errusia Rts Mosku 1.355,27 1,93 26,81 
 

Dibisak Maila %Aldaketa % Ald
 

Astean 2019 

Dolarra / Euroa 1,12 1,16 -2,60 

Yena / Euroa 121,10 1,16 -3,65 

Libera / Euroa 0,86 -1,28 -4,25 

 

Lehengaiak Maila %Aldaketa   % Ald 2019 
Astean 

Petrolioa (Brendt) 58,96 -2,53 10,89 

Urrea 1.489,85 0,05 16,17 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


