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TXINA: INDUSTRIA-EKOIZPENA 
 

Industria-ekoizpena (urte arteko datua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
 
Txinan, industria-ekoizpena urte arteko % 13,5 jaitsi zen otsailean koronabirusaren pandemiaren 
ondorioz, 30 urtetan izan duen beherakadarik handiena, Asiako herrialdeko Estatistikako Bulego 
Nazionalaren arabera. Datua analisten aurreikuspenen oso azpitik dago; izan ere, epe horretarako 
% 1,5 inguruko hazkundea aurreikusten baitzuten, eta 1990. urtearen hasieratik, estatistika hori 
erregistratzen hasi zenetik, ikusten ez zen datua da. Kontraste handia dago beherakada horren eta 
abenduko datuen artean, Txinako industria-ekoizpenak urte arteko % 6,9ko hazkundea izan 
zuenean. 

 
 
 
 

  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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AEB: INDUSTRIA-EKOIZPENA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industria-ekoizpena (hileko datua)     
Empire State manufakturen inkesta 
Filadelfiako Fed-en manufakturen indizea 

 

Datuaren 
analisia 

Estatu Batuetan, industria-ekoizpena nabarmen hazi zen otsailean, zerbitzu publikoek, utilitiek eta 
automozioaren sektoreak bultzatuta, asteartean Erreserba Federalak jakinarazitako datuen arabera 
(Fed, banku zentrala). Hileko hazkundea % 0,6koa izan zen, urtarrila hasieran kalkulatutakoa baino 
gehiago jaitsi ondoren (-% 0,5, -% 0,3aren aldean). Manufakturen ekoizpena ahulagoa izango zen, % 
0,1 hazi baitzen. 

 
Nolanahi ere, datu horiek ez dute martxoan biziagotu zen koronabirus berriaren epidemiaren eragina 
islatzen. Dagoeneko martxoko datuak jasotzen zituzten New Yorkeko Empire State eta Philly Fed 
jardueraren adierazle aurreratuek, aldiz, hileko jaitsierarik handienak izan zituzten. Lehenengoa zeinu 
negatibora igaro da: aurreko hileko 12,90etik - 21,50era. Eta bigarrenak 36tik -12,7ra egin du behera. 

 

  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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ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROPA: ZEW ETA IFO ALEMANA 
 
 
 
 

IFO (lerro tinkoa) 
IFO Aukerak (lerro etena) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZEW Oraingo egoera (lerro tinkoa) 
ZEW Aukerak (lerro etena) 

 
 

  Datuaren analisia  
Koronabirusaren epidemiak Alemaniako inbertitzaile instituzionalen konfiantza hondoratu du, 
martxoan hileko jaitsierarik handiena izan duena 1991ko abendutik, Leibnizko Europako Ikerketa 
Ekonomikoen Zentroak (ZEW, alemanez) merkatuen sentimendua neurtzeko indizea egiten hasi 
zenetik, hain zuzen ere. Izan ere, -49,5 puntutan kokatu da, otsaileko 8,7 puntuen aldean, daturik 
kaskarrena 2011ko abendutik. Egungo egoera ekonomikoaren ebaluazioa ere maila historikoetara 
jaitsi zen, -43,1 puntutara, otsailean baino 27,4 puntu gutxiago. 

 

Halaber, enpresen konfiantzaren IFO indize alemanak behea jo zuen, kasu honetan 2009ko 
mailaraino, finantza-krisi betean. Martxoko atariko irakurketa 87,7 punturaino jaitsi zen otsaileko 96,0 
puntuetatik. 

 

  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 hiletako aurreikuspenei buruz 
galdetzen zaie adituei. 
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KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 
Actual Forecast Previous 



 

Libera / Euroa 0,91 0,04
 7,07 

 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
ERRENTA ALDAKORRA 
Covid-19ak eragin lezakeen atzeraldia geldiarazteko laguntza-
neurrien sendotasunak eta Espainian epe laburreko eragiketak 
debekatzeko erabakiak jaitsierak arintzen lagundu dute, Europan 
gutxienez. Horri esker, asteko galerek ez dute % 3 gainditu. AEBk, 
aldiz, bere asterik txarrena izan du 2008tik, % 14ko beherakadekin. 
Igandean, FEDek agintarien eta banku zentralen arteko ekintza 
koordinatuari ekin zion, eta tasak % 0an utziko zituela iragarri zuen, 
baita aktiboak erosteko 700.000 milioi dolarreko programa bat 
martxan jarriko zuela ere. Hala ere, merkatuak ez zuen mugimendu 
hori begi onez hartu, zerga-arloko neurriak ere nahi baitzituen. 
Gauzak horrela, astelehenean, Wall Streetek % 12tik gorako 
beherakada izan zuen, bere historiako bigarren egunik txarrena. 
FEDen ondoren, Euroguneko hainbat herrialdek zerga-pizgarriak, 
enpresentzako likidezia, kaleratzeak ekiditeko programak eta 
osasun-sistemari baliabideak emateko neurriak martxan jarri 
zituzten: Espainiak 200.00 milioi euro emango ditu (BPGd-aren % 
20), Frantziak 345.000, Italiak 25.000 eta Alemaniak enpresa guztiei 
laguntza mugagabea eta 550.000 milioi euroko kredituak agindu 
dizkie. Baina EBZren jarrera ausartagoa izan zen neurririk 
ospatuena, joan den asteko desengainuaren ostean. Izan ere, 
bonuak erosteko 750.000 milioi euroko programa bat martxan 
jarriko baitu. Halaber, Ingalaterrako Bankuak % 0,1era jaitsi zituen 
tasak, eta 700.000 milioi eurorainoko zorra erosiko du. Bestalde, 
AEBetako senatuak zerga-pizgarrien hirugarren sorta noiz onartu 
zain dago merkatua, bilioi bat dolarretik gorakoa izango 
litzatekeena, New Yorkeko estatuan lehen konfinamenduak 
dekretatzen diren bitartean. Egoera horrek aldakortasun handia 
eragin zuen ostiralean indize amerikarretan, baita hiruhileko BPGd-
aren inoizko jaitsiera-aurreikuspen handienak ere. 
ERRENTA FINKOA: 
Aldakortasun handia zorrean, fronte ezberdinetatik jaurtitako 
diru- eta zerga-salbagailuekin. 10 urterako bonu alemanak gora 
egin zuen berriro, -% 0,33raino. Bitartean, periferikoen TIRek 
asteko tentsioa lasaitzea lortu zuten neurri batean, eta 
Italiakoaren beherakada nabarmendu zen batez ere. Hala eta 
guztiz ere, gorakadak izan ziren azkenean. Bonu espainiarrak 11 
op gorago amaitu zuen astea, % 0,73an. AEBetan, aldiz, 
zorraren errentagarritasuna % 0,85eraino jaitsi zen. Kreditua, 
berriz, tentsionatu egiten zen. 
DIBISAK / LEHENGAIAK: 
Dolarrak % 4ko balioa galdu zuen euroaren aldean. EBZren 
iragarpenak eta babeslekuaren bilaketak 1,068 $/ euroko 
kotizazioa ekarri zioten. Beste mugimendu aipagarri bat 
liberarena izan zen, 1985etik ikusten ez ziren minimoetara heldu 
baitzen dolarraren aurrean, Johnsonek izurritearen aurka 
prestatutako erantzunaren inguruko zalantzen ondorioz. Hala ere, 
astearen amaiera aldera gora egitea lortu zuen, eta 1,173 $/ £ 
mailan itxi zuen astea. Petrolioak beste aste beltz bat izan zuen, 
eskariak izango duen beherakadak eta Saudi Arabiaren eta 
Errusiaren arteko prezio-gerrak eraginda. Europako Brentaren 
prezioa 26 dolarrekoa izan zen upeleko, astean % 23 jaitsi 
ondoren. Urreak ere pixka bat behera egin zuen. 

Gobernuen tasak         Maila         Aldaketa      Ald. 2020 
Astean 

ALEMANIA 2 URTE -0,68 0,19 -0,08 
ESPAINIA 2 URTE -0,14 0,17 0,25 
AEB 2 URTE 0,31 -0,18 -1,26 
ALEMANIA 10 URTE -0,32 0,22 -0,14 
ESPAINIA 10 URTE 0,73 0,11 0,27 
AEB 10 URTE 0,85 -0,11 -1,07 
ALEMANIA 30 URTE 0,00 0,21 -0,35 
ESPAINIA 30 URTE 1,38 0,11 0,06 
AEB 30 URTE 1,42 -0,11 -0,97 
Kreditu-spreada (op)  

MARKIT ITRX EUROPE 06/25 116,99 7,19 72,94 
MARKIT ITRX EUR XOVER 
06/25 

675,05 146,26 468,68 

INDIZEAK                  PREZIOA % Aldaketa   Ald. % 
Astean         2020 

MSCI WORLD (Local) 1.288,58 -11,11 -28,40 
IBEX 35 6.443,30 -2,81 -32,53 
DJ EURO STOXX 50 2.548,50 -1,45 -31,95 
DJ STOXX 50 2.500,07 0,18 -26,53 
FTSE 5.190,78 -3,27 -31,18 
S&P 500 2.304,92 -14,98 -28,66 
Dow Jones 19.173,98 -17,30 -32,81 
NASDAQ 6.879,52 -12,64 -23,33 
NIKKEI 225 16.552,83 -5,04 -30,03 
MSCI GORAKORRAK 
(Tokikoa) 

47.001,61 -8,33 -23,53 

MEXBOL 34.269,51 -10,02 -21,29 
BOVESPA 67.069,40 -18,88 -42,00 
SHANGHAI 2.877,16 -4,92 -9,98 
Errusia Rts Mosku 924,22 -6,80 -40,33 

 

 

Dibisak Maila %Aldaketa % Ald 
Astean 2020 

Dolarra / Euroa 1,07 -3,70 -4,63 
Yena / Euroa 118,57 -0,41 -2,56 

Lehengaiak Maila % Aldaketa % Ald 2020 
Astean 

Petrolioa (Brendt) 25,72 -23,34 -61,28 
Urrea 1.498,64 -2,04 -1,23 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


