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AEB: ISM 
 

  Datuaren analisia  
 
 
Manufakturen ISMa, fabriken jarduera nazionalaren indizea, otsaileko 50,1etik 49,1era jaitsi zen 
martxoan. Ekonomistek martxoko indizea 45.0ra jaitsiko zela aurreikusi zuten. 50etik beherako 
irakurketak manufaktura-sektorean uzkurdura adieraziko luke, ekonomia estatubatuarraren % 11 
dena. Inbertitzaileek eskarien osagarria nabarmendu zuten, 42,2ko balioa izan baitzuen (daturik 
txarrena 2009tik), koronabirusaren ondorioz AEBetako industriak izango duen geldialdi bortitzaren 
frogarik onena. 
Bestalde, manufakturena ez den jardueraren ISMa 52,5era jaitsi zen joan den hilean, mailarik 
baxuena 2016ko abuztutik. Kontsultatutako analistek 44,0ko datua kalkulatu zuten; otsailekoa, 
berriz, 57,3koa izan zen. 

 
 
  Adierazlearen azalpena  
 

ISM zerbitzuen/manufaktura-indizeak konpainia amerikar nagusietako erosketen arduradunei hilero 
egiten zaien inkesta bat du oinarri. Bertan, manufakturen eta zerbitzuen 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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AEB: ENPLEGUAREN TXOSTENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  

Enplegu-txostenaren arabera, ekonomiak 701.000 lanpostu galdu zituen martxoan, koronabirusak 
eragindako kalteen erdian. Bada, langabezia-tasa % 4,4ra igo zen. Txosten horren arabera, 
enplegu-galerarik okerrena da 2009ko martxotik, mundua finantza-krisi batean murgilduta 
zegoenean, eta langabezia-tasaren hileko jauzirik handiena 45 urtetan baino gehiagotan. 
Aisialdiaren eta hotelen sektoreek, bidaien murrizketen eragina nabaritzen lehenak, 459.000 
lanpostu galdu zituzten. Nolanahi ere, osasunaren, xehekako merkataritzaren eta enpresa-
zerbitzuen sektoreek ere galera handiak izan zituzten. Gainera, osasun-krisiaren eragin 
ekonomikoaren benetako zifrak are okerragoak izatea espero da; izan ere, martxoko datuak oraindik 
ez baitu jasotzen gaur egun Estatu Batuetan indarrean dauden murrizketa guztien eragina. 

 
 
 
  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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EUROPA: KPI EUROGUNEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
Behin-behineko datuen arabera, Euroguneko inflazioa urte arteko % 0,7ra jaitsi zen martxoan, 
otsaileko % 1,2aren aldean; prezioen igoerarik apalena joan den urritik, energiaren merkatze 
handiak eraginda batez ere. Azpiko inflazio-tasa, energia, elikagai freskoak, alkohola eta tabakoa 
alde batera uzten dituena, % 1ean kokatu zen martxoan, aurreko hileko datuaren bi hamarren 
beherago. Herrialdeka, Frantziako urte arteko inflazioa nabarmen moteldu zen martxoan: % 0,6an 
kokatu zen, otsaileko % 1,4aren aldean. Italiako inflazio-tasa ere moteldu egin zen martxoan, % 0,1 
igo baitzen 2019ko hil berarekin alderatuta, eta % 0,3 aurreko hilaren aldean. Espainian, KPIa urte 
arteko % 0,1ean kokatu zen martxoan, otsailekoa baino sei hamarren beherago (% 0,7). Alemaniako 
inflazio-tasak urte arteko % 1,4 egin zuen behera martxoan (% 1,7 otsailean). 

 
  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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EUROPA: EUROGUNEKO PMIak 
 

PMI MANUFAKTURA-INDIZEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZERBITZUEN PMIa 
 

  Datuaren analisia  
Euroguneko manufaktura-sektoreko behin betiko PMIa 44,5ean kokatu zen martxoan (flash 
aurreikuspena: 44,8, otsaileko behin betiko datua : 49,2), eta, beraz, 2012ko minimoetara jaitsi zen. 
PMI indize nazional guztiek behera egin zuten aurreko hilarekin alderatuta. Italiak izan zuen 
beherakadarik handiena, eta herrialdeko PMI indizea ia hamaika urteko mailarik baxuenera jaitsi 
zen. Greziak, bestalde, bigarren emaitzarik txarrena lortu zuen martxoan. Gainerako herrialdeetan, 
Frantziak, Irlandak eta Espainiak duela urte batzuetako PMIaren irakurketarik baxuenak izan 
zituzten. Martxoan 50.0ko mailaren gainetik kokatu zen bakarra Herbehereetako PMI indizea izan 
zen. 
Euroguneko zerbitzu-sektoreko PMIak 26,4 puntuetaraino egin zuen atzera, aurreko hileko 52,6 
puntuen aldean. Bada, aurreikusitako datutik (28,4) beherantz berrikusi zen. Indizearen beherakada 
bereziki bortitza izan zen Italian (17,4 puntu vs aurreikusitako 22,5) eta Espainian (23 vs esperotako 
25,8), bi herrialdeetan ezarritako konfinamendu-neurrien ondorioz, beste estatu batzuetan baino 
askoz zorrotzagoak izan zirenak, baita bidaia eta turismoari ezarritako murrizketengatik ere. 

  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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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 
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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROPA: ERRESUMA BATUKO PMIak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
 
Erresuma Batuko manufakturen PMIaren behin betiko datua 47,8koa izan zen, 47ko maila espero 
zenean. Aurreko hileko datua, aldiz, 51,7koa izan zen. Zerbitzuen PMIa 34,5 puntutara jaitsi zen 
martxoan (otsaileko datua: 53,2), inoiz izandako mailarik baxuenera, berrikusitako datuen arabera. 
Sektore guztietarako zerbitzuen eta eraikuntzaren PMIa, industria-jarduerari buruzko datuak barne 
hartzen dituena, 36,0 puntutara jaitsi zen martxoan, otsaileko 53,0 puntuetatik. Atariko irakurketak 
37,1 puntura jaitsiko zela aurreikusten zuen.



  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: PMIak 
 

  Datuaren analisia  
 
 
 

Manufakturen PMIak aurretiko aurreikuspena errepikatu zuen martxoan, 44,8ko datuarekin, 
otsailekoa (47,8) baino txikiagoa. Zerbitzuen PMIak behera egin zuen nabarmen martxoan, 33,8 
mailara. Hala ere, atariko irakurketa hobetu zuen, 32,7ko mailan kokatu baitzen. Otsaileko datua 
46,8koa izan zen. Irakurketarik baxuena izan zen 2009ko otsailetik, mundua finantza-krisian 
murgilduta zegoenean. 



INGURU MAKROA 

  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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ASTEKO DATUEN PODIUMA 
TXINA: CAIXIN PMIak 

 

  Datuaren analisia  
Manufakturen Erosketen Kudeatzaileen Caixin / Markit indizea 50,1ean kokatu zen martxoan 
(aurreikusitakoa, 46), aurreko hileko 40,3tik; adierazlea, beraz, hedapen-eremuan sartu zen berriro. 
Jarduera-maila nabarmen hobetu bazen ere, inkestak eskariaren egoera hauskorra zela erakutsi 
zuen; izan ere, eskaera berriak bigarren aldiz jarraian jaitsi ziren martxoan, pandemiaren ondorioz 
enpresa askok euren enkarguak ezeztatu edo atzeratu ondoren. 
Caixin zerbitzuen PMIa 43ra suspertu zen martxoan, otsaileko 26,5eko minimo historikotik. Hala ere, 
uzkurtze-mailan mantendu zen, eta bigarren irakurketatik ahulena izan zen 2005aren amaieran 
inkesta hau argitaratzen hasi zenetik. Zerbitzuen konpainiek inoiz erregistratutako erritmotik 
azkarrenean suntsitu zituzten lanpostuak; izan ere, eskaerak bigarren hilabetez jarraian jaitsi ziren, 
eta enpresek kostu operatiboak murrizteari ekin zieten berehala. Esportazio-eskaerek ere behera 
egin zuten beste behin.
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KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 
 
 
 
 
 

Data Eremua Adierazlea Aurreik. 
04/06 Alemania MoM fabriken aginduak -- 
04/06 Eurogunea Sentix inbertsiogilearen konfiantza -- 
04/07 Alemania Urte arteko WDA industria-ekoizpena -- 
04/07 Frantzia Balantza komertziala -- 
04/07 Italia Hileko xehekako salmentak -- 
04/08 Japonia BoP oinarrizko merkataritza balantza -- 
04/08 Frantzia Frantziako Bankuaren Pertzepzio indizea -- 
04/08 Estatu Batuak Fed-en ordainsariak -- 
04/09 Japonia Kontsumitzailearen konfiantza-indizea -- 
04/09 Alemania Balantza komertziala -- 
04/09 Italia Urte arteko WDA industria-ekoizpena -- 
04/09 Erresuma Batua Urte arteko industria-ekoizpena -- 
04/09 Erresuma Batua Urte arteko manufaktura-ekoizpena -- 
04/09 Erresuma Batua GBP/MM Balantza komertzial ikusgarria -- 
04/09 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak -- 
04/09 Estatu Batuak MoM handizkako inbentarioak -- 
04/09 Estatu Batuak Pertzepzioa Mich. U. -- 
04/09 Estatu Batuak Oraingo egoera Mich. U. -- 
04/09 Estatu Batuak Aukerak Mich. U. -- 
04/10 Txina Urte arteko KPIa -- 
04/10 Frantzia Urte arteko industria-ekoizpena -- 
04/10 Frantzia Urte arteko manufaktura-ekoizpena -- 
04/10 Estatu Batuak Urte arteko KPIa -- 



 

 

 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
ERRENTA ALDAKORRA 
Munduko burtsa-indizeek atzeraldiak izan zituzten, baita 
hegazkortasun handia ere. Espainian eta Italian, esaterako, 
koronabirusaren pandemiaren egonkortze zantzuen aurrean, 
AEBetako egoera ezkorragoa izan zen, birusaren hedapen 
azkarraren ondorioz. Trumpek datozen bi asteak koronabirusaren 
aurkako borrokan "mingarriak" izango zirela ohartarazi zien 
estatubatuarrei, hildakoen kopurua ehunka mila lagunetara hel 
zitekeelako, urruntze soziala bermatzeko neurri zorrotzak ezarrita 
ere. ABEetako presidenteak nabarmendu zuen, gainera, ez genuela 
ekonomia estatubatuarraren normalizazio azkarrik ikusiko. Izan ere, 
koronabirusak munduko ekonomia nagusian izan ditzakeen 
ondorioen beldur dira inbertitzaileak, eta horrek kalte egin zion 
errenta aldakorrari. Aurreko astean burtsa-indizeak bultzatu zituzten 
Estatu Batuetako pizgarriek balioa galdu zuten inbertitzaileentzat, 
eta ekonomiak izan lezakeen kolapsoa saihesteko tresna izatera 
igaro ziren. Petrolioaren prezioaren igoera nabarmenak ere 
inbertitzaileen arreta piztu zuen, Saudi Arabiak eta Errusiak ateak 
ireki baitzizkioten akordio batera heltzeko aukerari, prezioen gerra 
gelditzeko. Makro ingurunean, espero zen moduan, enpleguaren 
datuak negatiboak izan ziren AEBetan, baita jarduerena eta 
sentimenduena ere Atlantikoaren bi aldeetan. Txinan, berriz, 
nabarmentzekoa da erosketen kudeatzaileek (PMIak) izan zituzten 
datu onak. Azkenik, politikari dagokionez, Europako Batzordeak 
100.000 milioi euroko langabezia-aseguru bat proposatuko du 
Europarako. Gainera, erakundeko presidenteak ESMra sartzeko 
malgutasuna azpimarratu zuen, eta Frantziak suspertze ekonomikoa 
helburu duen funts komun bat proposatuko du EBrako. Bestalde, 
Trumpek adierazi zuen 2 bilioi dolarreko azpiegitura-plan bat 
eskatuko diola Kongresuari. 
ERRENTA FINKOA: 
Alemaniako tasek pixka bat gora egiten zuten, eta Europako herrialde 
periferikoek diferentzialak nabarmen handitu zituzten Alemaniari 
dagokionez. EBZk merkatuan esku-hartze handia izan arren, spread-
ek gora egin zuten, funtsezkoak nabarmen jaitsi zirelako eta 
Europako hegoaldeko herrialdeek, tresna komunik ezean, 
etorkizuneko desorekak beren kabuz kudeatzeko arriskua dagoelako. 
AEBetan, bonuek, babes-aktibo gisa, errentagarritasuna murriztu 
zuten pixka bat. Kredituak, bestalde, diferentzialak handitu zituen. 

DIBISAK / LEHENGAIAK: 
Dolarra indartu egin zen maila erantsian. Izan ere, mundu mailako 
atzeraldi luze baten beldurrak bultzatuta, inbertitzaileek dibisa 
estatubatuarrean bilatu zuten babesa. Euroak balioa galdu zuen 
yenaren eta liberaren aurrean. Lehengaietan, petrolioaren prezioak 
% 21,68 egin zuen gora. Bestalde, LPEEk eta Errusiak berehalako 
bilera bat egitea adostu zutenez, urre beltzaren balioa nabarmen 
handitu zen. Helburua ekoizpena murriztea da, koronabirusak 
eragindako eskariaren inoizko beherakadarik handienaren aurrean 
merkatuaren kolapsoa ekiditeko. Hainbat iturriren arabera, ekoizpena 
10 milioi upel murriztuko da, munduko ekoizpenaren % 10 inguru. 

Gobernuen tasak 2020/04/03 
Aldaketa 
Astean Ald 2020 

2 urte    

ALEMANIA -0,66 2 -6 
ESPAINIA -0,14 10 25 
AEB 0,23 -1 -134 
5 urte    

ALEMANIA -0,61 3 -14 
ESPAINIA 0,23 21 31 
10 urte    

ALEMANIA -0,44 3 -26 
ESPAINIA 0,74 20 27 
AEB 0,59 -8 -132 

Kreditu-spreada (op) 2020/04/03 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

ITRX EUROPE (5A) 113,27 20 69 
ITRX EUR XOVER (5A) 633,56 64 427 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

Dibisak 2020/04/03 
Aldaketa 
Astean Ald 2020 

$/€ 1,08 -% 3,05 -% 3,68 
Yena/€ 
gpb/€ 

117,24 
0,88 

-% 2,51 
-% 1,57 

-% 3,73 
% 3,95 

 
Lehengaiak                2020/04/03 

Aldaketa Ald 2020 
Astean 

BRENT 29,86 % 21,68 -% 55,04 
URREA 1.620,81 -% 0,45 % 6,82 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


