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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA  
AEB: KPI 

 

  Datuaren analisia  
 
 

KPIak % 0,8 egin zuen behera apirilean, 2008tik izan duen hileko jaitsierarik handiena, eta urte 
arteko tasa % 0,3an gelditu zen, koronabirusaren pandemiak eskarian izandako eraginaren 
ondorioz. Martxoan, KPIaren urte arteko tasa % 1,5ekoa izan zen. Elikagaien eta erregaien prezioak 
kanpoan uzten badira, horiek baitira hegazkorrenak, apirileko azpiko inflazioak % 0,4 egin zuen 
behera, eta azken 12 hiletan % 1,4an kokatu da. Produktuen artean eman den jaitsierarik handiena 
gasolinarena izan da, % 20,6 egin baitu behera, nahiz eta beste ondasun eta zerbitzuen prezioek, 
hala nola arroparenak, hegazkin-txartelenak eta auto aseguruenak ere nabarmen jaitsi diren. 

 
 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
 

KPIa hilero prestatzen du Lan sailak. Amerikako etxeek kontsumitzen dituzten oinarrizko zerbitzu 
eta ondasun 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  
AEB: MICHIGANEKO KONFIANTZA 

 

 

  Datuaren analisia  
 
 

Michiganeko Unibertsitatearen konfiantza-indizearen aurretiko irakurketak 1,9 puntuko igoera utzi 
digu maiatzean, eta 73,7an kokatu da, azken zortzi urteotako minimotik abiatuta. Merkatuen 
aurreikuspenen arabera, 68 puntutan geratuko zen. Uneko baldintzen neurria 8,7 puntu hazi da, 
83raino; espektatiben indizeak, ostera, 24, puntu egin du behera, 67,7raino, 2013tik izan duen 
mailarik apalena. Konfiantzak ustekabean egin zuen gora maiatza hasieran, aurreko hilean marka 
guztiak hautsi zituen erorketaren ondoren. Koronabirusak eragindako kaleratzeak jasan zituzten 
etxeetan larrialdiko laguntzen ordainketek finantzak hobetu zituztelako gertatu zen hori. 

 
 
 
 
  Adierazlearen azalpena  
 

Kontsumitzailearen sentimenduaren indizea (ICC) kontsumitzailearen konfiantza neurtzen duen 
adierazle ekonomikoa da, eta, beraz, kontsumitzaileen gastua aurreratzen duen adierazlea da. 
Michiganeko Unibertsitateak argitaratzen du hilero. Amerikako 500 etxetan ekonomiaren egoera 
orokorraren eta gaur egungo zein etorkizuneko finantza-egoera pertsonalaren inguruan egindako 
inkestan jasotako datuak ditu oinarri. Kontsumitzailearen konfiantza altuak hedapen ekonomikoa 
sustatuko du, baina, baxua bada, hazkunde ekonomikoaren uzkurdura eragingo du.
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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA  
AEB: XEHEKAKO SALMENTAK 

 

  Datuaren analisia  
 
 

Apirilean, xehekako salmentek % 16,4 egin zuten behera aurreko hilarekin alderatuta, 1992an 
estatistika-serie hau martxan jarri zenetik izan duen atzeraldirik handiena, Covid-19aren 
pandemiarengatik aplikatutako murrizketen ondorioz. Iazko hilabete berarekin alderatuta, Estatu 
Batuetako xehekako salmentetan eman zen jaitsiera % 21,6raino handitu zen. Horrekin batera, 
martxoko kopuruak berrikusi ziren, eta motelaldiak hobera egin zuen, % 8,3koa izan baitzen jaitsiera,  
% 8,7koa iragarri bazen ere. 

 
 
 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
 

Xehekako salmenten adierazleak xehekako salmenta-guneetako diru-sarreren kopuru osoa 
neurtzen du, eta kontsumitzailearen gastuaren ahalmen orokorra eta xehekako saltegien arrakasta 
erakusten ditu. Hilero enpresei xehekako merkataritzaren egoerari buruz egiten zaizkien galdetegien 
erantzunetatik lortzen dira datuak. 
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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA  
EUROGUNEA: ALEMANIAKO BPGd-a 

 

 

  Datuaren analisia  
Alemaniako ekonomiak, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, % 2,2 egin zuen behera urtarrila eta 
martxoa bitartean, pandemiaren eraginez. Iragarrita zegoen aurretiko datuak erakusten du BPGd-
aren atzeraldirik handiena dela 2008 eta 2009ko finantza-krisiaren garaitik, eta bigarrena, 1990ean 
Alemaniak bat egin zuenetik. 2009ko lehen hiruhilekoan, Alemaniako ekonomia % 4,7 uzkurtu zen 
aurreko hiru hilabeteekin alderatuta. Aurtengo urtarrila eta martxoa bitartean, kontsumo pribatuak 
jaitsiera nabarmena izan zuen, bai eta ekipamenduetan -batez ere makina, gailu eta ibilgailuetan- 
egindako inbertsioek ere. Urte arteko zenbakiei begiratuta ere Alemaniako ekonomia nabarmen 
uzkurtu zen: % 2,3, sasoiarekin eta egutegiarekin zerikusia duten eraginak zuzendu ondoren. 

 
 
 
 

  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: INDUSTRIA-EKOIZPENA 

 

 

  Datuaren analisia  
 
 

Martxoan, industria-ekoizpenak aurrekaririk gabeko jaitsiera izan zuen, - % 0,1 jaitsi zen aurreko 
hilarekin alderatuta, - % 11,3 egin baitzuen behera, Covid-19aren pandemia geldiarazteko 
euroguneko herrialdeek hartutako konfinamendu-neurrien ondorioz. 2019ko martxoarekin 
alderatzen badugu, jaitsiera - % 12,9koa izen zen Eurostaten arabera. Industria-ekoizpenaren urte 
arteko datuen atzeraldirik nabarmenenak Luxenburgon (- % 32,7), Italian (- % 29,3) eta Eslovakian 
(- % 19,6) eman ziren. Bestetik, igoerarik esanguratsuenak Irlandan (+ % 25,3), Maltan (+ % 5,7) 
eta Finlandian (+ % 2,8) gertatu ziren. Espainiaren kasuan, industria-ekoizpenak -% 11,9 egin zuen 
behera martxoan, otsailean bi hamarren jaitsi ondoren. Urte arteko jaitsiera, berriz, % 12,6koa izan 
zen. 

 

 
  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: KPIa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
Espainian, martxoko datuarekin alderatuta, KPIak % 0,3 egin zuen gora apirilean, eta urte arteko 
tasak, aldiz, behera egin zuen -% 0,7raino, INEren azken datuaren arabera. Gauzak horrela, 
Espainiako KPIa tasa negatiboetara jaitsi zen lehen aldiz 2016ko abuztutik, eta urte hartako 
ekainetik izan duen tasarik apalenean dago. Zazpi hamarreneko jaitsiera horrekin, urte arteko KPIak 
hiru hilabetez jarraian egin du atzera. Estatistika erakundearen arabera, KPIaren urte arteko tasaren 
murrizketaren atzean erregaien eta berogailu-sistemetarako gasolioaren eta elektrizitatearen 
merketzea dago. Alemaniako urte arteko inflazio-tasa % 0,9koa izan zen apirilean (datu 
harmonizatua: % 0,8), martxoko % 1,4aren eta otsaileko % 1,7aren ondoren. Oraingoan ere, horren 
erantzule nagusia petrolioaren deribatuen merketzea izan da. Frantzian, urte arteko inflazioa % 
0,3koa izan zen apirilean (% 0,4 harmonizatua), martxoan baino lau hamarren apalagoa. 
Euroguneko urte arteko inflazio-tasa, berriz, aurretiko irakurketaren arabera, % 0,4koa izan zen 
apirilean, eta aste honetan, apirileko behin betiko datua ezagutuko dugu. 

  Adierazlearen azalpena  
 
 
KPIa hilero prestatzen da. Etxeek kontsumitzen dituzten oinarrizko zerbitzu eta ondasun 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  
ERRESUMA BATUA: BPGd-a 

  Datuaren analisia  
 
Britainiar Barne Produktu Gordina (BPGd) -% 1 jaitsi zen urteko lehen hiruhilekoan, aurreko hiruekin 
alderatuta, hein handi batean, martxoan ekoizpenean, eraikuntzan eta zerbitzuen sektorean eman 
zen -% 5,8ko jaitsieraren ondorioz. 

 
Iazko hiruhileko berdinarekin alderatzen badugu, BPGd-ak -% 1,6 egin zuen atzera 2020ko urtarrila 
eta martxoa bitartean, hau da, 2009ko laugarren hiruhilekotik izan duen jaitsierarik handiena. 

 
 
 
 
 

 
  Adierazlearen azalpena  
 

Estatistiken Bulego Nazionalak argitaratzen du barne produktu gordina (BPGd). Herrialde baten 
ekoizpena eta hazkunde ekonomikoa neurtzeko erabiltzen den adierazle ekonomiko bat da. 
Erresuma Batuak 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  
TXINA: INDUSTRIA-EKOIZPENA 

 

  Datuaren analisia  
 
 

Apirilean, industria-ekoizpena +% 3,9 hazi zen. Koronabirusaren krisiak Asiako herrialdearen 
ekonomia gogor astindu duen 2020 honetan eman den lehen igoera da. Analisten aurreikuspenen 
oso gainetik egon zen azken datua, haien arabera, hazkundea % 1,5 ingurukoa izango baitzen 
epealdi horretan. Hala ere, iazko hilabete berean eman zen +% 5,4ko hazkundearekin alderatuta, -
% 1,5eko jaitsiera gertatu zen. ONEk adierazle hau banatzeko erabiltzen dituen hiru kategoria 
nagusien artean, manufakturen industriaren hazkundea nabarmendu behar da (urte arteko +% 5). 

 
 
 
 
  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. 



 

 

INGURU MAKROA  

KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 
 
 
 
 

Data Eremua Adierazlea  Aurreik. 
05/18 Japonia Hiruhileko BPGd SA -- 
05/19 Japonia Hileko industria-ekoizpena -- 
05/19 Espainia Balantza komertziala -- 
05/19 Erresuma Batua Erregistratutako langabezia  -- 
05/19 Alemania ZEW inkestaren aukerak -- 
05/19 Alemania ZEW oraingo egoerari buruzko inkesta -- 
05/19 Eurogunea ZEW inkestaren aukerak -- 
05/19 Estatu Batuak Hasierako eraikuntzak -- 
05/19 Estatu Batuak Hileko etxebizitza berriak -- 
05/19 Estatu Batuak Eraikitzeko baimenak  -- 
05/20 Erresuma Batua Hileko KPIa -- 
05/20 Eurogunea Hileko KPIa -- 
05/20 Eurogunea Kontsumitzailearen konfiantza -- 
05/20 Estatu Batuak Fed-en ordainsariak  -- 
05/21 Japonia Balantza komertziala -- 
05/21 Japonia Japoniako Jibun Banken Composite PMI -- 
05/21 Erresuma Batua Markit/CIPS RU Composite PMI -- 
05/21 Estatu Batuak Negozioen egoera Philadelphiako Fed -- 
05/21 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak -- 
05/21 Estatu Batuak Markit PMI Composite AEB -- 
05/21 Estatu Batuak Bigarren eskuko etxebizitzen salmenta -- 
05/21 Estatu Batuak Hileko etxebizitzen salmenta -- 
05/22 Japonia Urte arteko KPIa -- 
05/22 Frantzia Markit PMI Composite Frantzia -- 
05/22 Alemania Markit/BME Alemania Composite PMI -- 
05/22 Eurogunea Markit PMI Composite Eurogunea -- 



 

 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
ERRENTA ALDAKORRA 
Asteko balantzean, burtsek % 4tik gorako galerekin itxi zuten 
Europan eta antzeko joerarekin AEBetan, nahiz eta jaitsierak 
moderatuagoak izan ziren. Herrialdeek pandemia kontrolatzen 
hasiak zirela erakusten zuten zenbait zantzu agertu baziren ere, 
ekonomiak deseskalatze fasean zeuden oraindik. Kutsatzeen 
bigarren olatu baten aurrean dagoen beldurrak katalizatzaile lana 
egin du egun hauetan munduko burtsen bilakaeran. Alemanian, 
debeku zorrotzenak bertan behera gelditu ondoren, birusaren 
erreprodukzio-tasa 1eko atalase kritikoaren inguruan zebilen. Hego 
Koreako datuak eta Italiako kasu kopurua gainditu eta egonkortzetik 
urrun dagoen Errusiako agerraldia ere kezka-iturri ziren. Erresuma 
Batuan, erregistroak egonkortu egin ziren, kutsatze-maila altuarekin. 
AEBetan ere bide beretik doaz, eta epidemiologoek ohartarazi dute, 
gainera, deseskalatze arduragabe batek ondorio larriak izan 
ditzakeela. Pandemiaren bilakaerarekin batera, AEBen eta Txinaren 
arteko tentsio komertzialen larritzea daukagu. Trump, azaroko 
hauteskundeei begira, Txinarekin daukan tonua lasaitu beharrean, 
Asiako Erraldoiari leporatu zion koronabirusaren ardura, eta Txinako 
interes komertzialen aurkako neurri sorta berri batekin mehatxu egin 
zion. Eremu politikoan, Fed-en presidenteak ez zien burtsei lagundu 
aditzera eman zuenean AEBak tarte luze batez egongo direla 
hazkunde ahul batean sartuta, eta panorama orokorra negatiboa 
dela. Arlo makroekonomikoan, datu mistoak izan genituen, 
merkatuko aurreikuspenekin alderatzen baditugu. Ipar Amerikako 
industria-ekoizpenaren adierazleak, esate baterako, aurreikuspenak 
gainditu zituen, baina beste batzuk, hala nola xehekako salmentena 
edo AEBetako asteko langabezia, uste baino okerragoak izan ziren. 
Europan, BPGd-ak ez zuen harridura handirik sortu. Txinako 
industria-ekoizpenaren adierazleak, baina, portaera positibo 
nabarmena izan zuen. Azkenik, lehenengo hiruhilekoko enpresen 
emaitzen argitalpenari dagokionez, datuen % 90etik gora ezagutzen 
dugun honetan, esan daiteke AEBetako BPAk % 13 galdu duela urte 
artekoan eta Europakoak, % 25. 2020rako -% 21 eta -% 24ko 
jaitsierak espero dira hurrenez hurren, eta 2021ean, aldiz, % 28 eta 
% 30eko susperraldiak. 
ERRENTA FINKOA 

Europan, «core» bonuen errentagarritasuna egonkorra izan zen 
astearen itxieran, eta bund-ak +1op egin zuen gora, -% 0,53raino. 
Periferikoen kasuan, Espainian 10 urterako tasak -4op egin zuen 
behera, eta Alemaniarekiko diferentzialak, aldiz, -5op. Italiak, aldiz, 
+1op handitu zuen. AEBetan, 10 urterako erreferentzia -4op jaitsi zen, 
% 0,64raino. Kredituaren diferentzialek pixka bat gora egin zuten.  
 
DIBISAK / LEHENGAIAK:  
Euroak indar apur bat galdu zuen dolarraren aurrean, baina benetan 
nabarmendu zena liberak euroaren aurrean erakutsitako ahuldadea 
izan zen, Brexitaren inguruan EBrekin dituen negoziazioen 
aurrerapauso eskasen harira. Lehengaien merkatuan, Brentaren 
prezioa % 10,10 igo zen, eta ekonomien pixkanakako irekitzeak 
ondorio positiboak izan zituen. AEBetako petrolio gordinaren 
erreserben ustekabeko jaitsierak ere eragina izan zuen.

INDIZEAK 2020/5/15 
Aldaketa 
Astean Ald 
2020 

IBEX 6.474,90 -% 4,54 -% 
32,19 

EUROSTOXX 50 2.770,70 -% 4,73 -% 
26,02 

ALEMANIA 10.465,17 -% 4,03 -% 
21,01 

INGALATERRA 5.799,77 -% 2,29 -% 
23,10 

FRANTZIA 4.277,63 -% 5,98 -% 
28,44 

ITALIA 18.453,81 -% 3,25 -% 
28,00 

S&P 500 2.863,70 -% 2,26 -% 
11,36 

DOW JONES 23.685,42 -% 2,65 -% 
17,01 

 

Gobernuen tasak 2020/5/15 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

2 urte    

ALEMANIA -0,73 5 -13 
ESPAINIA -0,26 -7 13 
AEB: 0,15 -1 -142 
5 urte    

ALEMANIA -0,73 3 -25 
ESPAINIA 0,16 5 23 
10 urte    

ALEMANIA -0,53 1 -35 
ESPAINIA 0,76 -4 29 
AEB: 0,64 -4 -127 

Kreditu-spreada (op) 2020/5/15 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

ITRX EUROPE (5A) 90,34 5 46 
ITRX EUR XOVER (5A) 540,63 29 334 
 
Dibisak 2020/5/15 

Aldaketa 
Astean Ald 2020 

$/€ 1,08 -% 0,18 -% 3,51 
Yen/€ 115,83 % 0,22 -% 4,89 
gpb/€ 0,89 % 2,23 % 5,48 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


