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2020ko Otsailako txostena

GAKO EKONOMIKOAK
§ Koronabirusa pandemia bihurtzeari beldurrak burtsen erorikoa eragin du hilabete honetan.
§ Burtsako indizeen zuzenketa handiek urtean zehar metatutako irabaziak ezabatu dituzte eta % 8 eta % 10 arteko galera orokorrak eragin dituzte.
§ Zor publikoa babeseko balioa bilakatu da, urrearekin batera. Dolarrak, bestetik, balioa gehitu du hilaren bukaeran, baina ez da inbertitzaileen

babesgunea bilakatu merkatuak bizi duen izu-unean.
§ Beldurrak eragin handia izan du lehengaien merkatuan. Brent-aren prezioa ia % 25 erori da urtean zehar, eta 48 dolar/upela azpitik dago.

MAKROEKONOMIA ETA MERKATUAK
Txinan sortutako birusaren lurraldeko hedapenak eta gobernuek harekin kutsatzea saihesteko hartu dituzten neurriek eragin handia izan dute inbertitzaileen
sentimenduan. Duela gutxira arte, baloreen merkatuek nahiko erresilienteak ziruditen, are gehiago eremu kaltetuenetatik kanpo. Baina Hego Korean bizitako
kasuen kopurua areagotzeak, Japonian kutsatuen kudeaketak sortutako zalantzak eta, are gehiago, birusa Europara iritsi izanak pandemia globalari beldur
izatea eragin dute eta, ondorioz, epe laburrean hazkuntza ekonomikoan eragin nabarmena izan dezakeenaren beldurra areagotu da. Birusa hedatzea
saihesteko neurriek, besteak beste, bidaiak murriztea, ikastetxeak ixtea, kirol ekitaldiak edo nazioarteko hitzaldiak bertan behera uzteak, ekonomia epe
laburrean nolabait honda dezakete, gorantz doazen herrialdeetan gehienbat, baina baita Europan ere, eta Txinarekin loturak dituzten beste eskualde
batzuetan ere. Lehen mailako hainbat enpresak, Apple, Adidas, Puma, Nissan eta Honda esaterako, dagoeneko adierazi dute haien kontuetan beherakada
bat izan dutela, haien hornikuntza kateek Asiako erraldoiarekiko duten menpekotasunaren ondorioz, eta hegazkinen sektoreak, adibidez,inpaktuaren
benetako kostua kalkulatu dute (25.000 milioi eurotik gora, Aireko Garraioko Nazioarteko Elkarteak adierazitakoaren arabera). Koronabirusaren hedapena
hazkuntza orokorrarentzat arriskua bilakatu da, eta inbertitzaile askok, ondorioz, haien errenta aldakorreko posizioak desegin dituztela eta, hilabete honetan
zuzenketa indartsua izan dute burtsek. Kezkaz betetako ingurune honetan, merkatuak banku zentralei begira daude, birusak jardueretan eragindako etena
arintzeko ekintzen zain. Oraingoz, Txinako Banku Zentralak pizgarrien sorta berri bat iragarri du eta urte osoan zehar Asiako erraldoiaren ekonomian izango
duen inpaktua mugatua izango dela ziurtatu du. Halaber, beste herrialde batzuk ere estrategiak ari dira diseinatzen kontsumoaren moteltzeari eta
ekoizpenean izandako geldialdiari aurre egin ahal izateko.

ERRENTA ALDAKORRA
Burtsetatik inbertitzaileak barreiatzea hazten joan da koronabirusa hedatu eta infektatuen
kopuruak gora egin ahala. Finantza merkatuek jaitsiera handia izan dute, indize nagusiei
urtean zehar metatutako irabazi guztiak galtzea eragin baitute eta arlo negatiboan kokatu
dira, ondorioz, urteko % 8 eta % 10 arteko galerekin. Europako burtsetan, hileko eroriko
handienak Alemaniak, Frantziak eta Herbehereak bizi izan dituzte, guztiek % 8tik gorako
galerekin. Bien bitartean, Espainiako selektiboak hobeto jasan du (-% 6,8 inguru) eta,
bitxia badirudi ere, italiarrak izan ditu galera txikienak hilean zehar (- % 5,5). Sektoreen
arabera, jaitsiera orokorra izan da, nahiz eta, jakina, kaltetuenak turismoari lotutakoak izan
dira (aerolineak, hotelen kateak, tour operadoreak...) eta baita ziklikoak, industrialak,
autoenak edo energiarenak ere. Azken hau zuzenean dago lotuta hilean zehar petrolioak
izan duen % 11ko jaitsierari. Birusaren agerraldiak Txinako merkatuan jarduten duten
enpresei bakarrik eragingo ez diela eta hark kotizatzen duten gainerako guztietan ondorioak
izango dituela jakiteak garrantzi handia izan du Amerikako burtsan, eta S&P-ek % 8tik gora
galdu du otsailean. Estatu Batuetako "ahalguztidun" sektore teknologikoak Asiako
herrialdeko hornitzaileek haien ahalmen guztian lan egiten ez egotearen ondorioak pairatu
dituzte eta, ondorioz, % 6 inguru galdu dute. Aldi berean, japoniar burtsak % 9ko galerak
izan ditu eta gorantz doazen merkatuek % 6 eta % 13 bitarteko jaitsierak izan dituzte.

INDIZEA ESKUALDEA ORAINGO
MAILA DIBISA

HILEKO
ALDAK.

2019ko
ALDAK.

Iturria: Bloomberg

IBEX-35 ESPAINIA 8723,20 EUR %-6,88 %-8,65
EUROSTOXX-50 EUROPA 3.329,49 EUR %-8,55 %-11,10
S&P-500 AEB 2.954,22 USD %-8,41 %-8,56
DOW JONES AEB 25.409,36 USD%-10,07 %-10,96
NASDAQ 100 AEB 8.461,83 USD %-5,89 %-3,11
NIKKEI-225 JAPONIA 21.142,96 JPY %-8,89 %-10,63
EMERG. MSCI EMERGENTEAK 1.005,52 USD %-5,35 %-9,79
MUNDUKO MSCI GLOBALA 2.141,12 EUR %-8,59 %-9,22

ERRENTA FINKOA
Inbertitzaileek Atlantikoaren bi aldeetako zor publikoko babesera ihes egiteak, iragan
hilabeteaz geroztik, jarraipen nabarmena izan du otsailean. Tesoroko tituluak kopuru
handitan erosteak irabazi berriak eragin ditu hilean, merkatuko interes tasen erorikoek
bultzatuta. 10 urterako bonu alemanak eskaintzen duen errentagarritasunean sakondu du
eta gutxieneko historikoen mailetara hurbildu da berriz ere. Hile bukaeran, -% 0,61 mailan
itxi du. Halaber, epe bereko bonu amerikarrak oinarrizko 36 puntu galdu ditu, % 1,15
arte. Urruti geratzen da urte hasierako % 1,92, eta FED delakoaren berehalako ekintza
batean daude itxaropenak jarrita, koronabirusak izan ditzakeen inpaktu ekonomikoak
arintzeko tasa ofizialen jaitsiko dituela aurreikusita baitago. Bestetik, Europako zor
periferikoaren tentsioa areagotu da. Halere, askoz ere nabarmenagoa izan da italiarrean
Espainiakoan baino. Bukatzeko, errenta finko pribatuak eta, kreditu arrisku handienekoak
bereziki, inbertitzaileek arriskuari dioten beldurra areagotzearen ondorioak bizi izan ditu, eta
galerak eragin ditu hilabete honetan.

INDIZEA EPEA
ORAINGO

MAILA
HILEKO
ALDAK.

2019ko
ALDAK.

Iturria: Bloomberg

3 HIL. -0,42 0,00 -0,04
EURIBOR 6 HIL. -0,39 0,00 -0,06

12 HIL. -0,31 0,00 -0,06
2 URTE -0,77 -0,10 -0,17

ALEMANIAKO ZOR PUBLIKOA 5 URTE -0,76 -0,12 -0,29
10 URTE -0,61 -0,17 -0,42
2 URTE -0,43 0,00 -0,04

ESPAINIAKO ZOR PUBLIKOA 5 URTE -0,19 0,04 -0,12
10 URTE 0,28 0,05 -0,19

DIBISAK
Hilabete honetan dolarrak euroarekiko igoera bat izan badu ere, hilaren hasierako asteetan
metatuaren ondorioa baino ez da. Izan ere, burtsaren hasierako zuzenketa handien
hasieratik, hileko azken astean, billete berdeak ez du bete izaten duen babeseko aktibo
betekizuna. Koronabirusak sortutako kezkatik dirua babesteko aktiboa urrea izan da.
Inbertitzaileek erabat igo dituzte metal preziatuaren erosketak eta, ondorioz, hilean zehar %
2tik gora igo du bere balioa; guztira, urtean % 7,25 irabazi du.

Euro/Dolar

Iturria: Bloomberg

Dokumentu honen helburua informatzea da, ez da eskaintza komertziala, ezta finantza aktiboen
salerosketa egiteko eskaera bat.
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