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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

AEB: XEHEKAKO SALMENTAK 
 

  Datuaren analisia  
 

Xehekako salmentak % 17,7 hazi ziren maiatzean (aurreikusitakoa, % 8), historiako igoerarik 
handiena. Nolanahi ere, iazko hil beraren aldean, salmentak -% 6,1 jaitsi ziren. Halaber, joan den 
martxoko datuak berrikusi dira, eta motelaldiak hobera egin du, % 14,7ra soilik jaitsi delako, hasieran 
iragarritako % 16,4aren aldean. 

 
 
 
 
 
 
 
  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 

AEB: EMPIRE STATE ETA PHILADELPHIA FED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
 

Hileko inkestaren arabera, New York eskualdeko manufaktura-jarduerak susperraldi bat izan 
zuen ekainean, tokiko ekonomiaren berrirekitzeari esker, koronabirus berriaren pandemiak 
eragindako etenaldiaren ondoren. Ekainaren 2tik 9ra egindako zundaketa batean oinarrituta, 
indizeak 48,3 puntu irabazi zituen, eta -0,2ra iritsi zen, New Yorkeko Erreserba Federalak (Fed) 
argitaratuko datuen arabera. Bada, hazkundea eta atzeraldia bereizten dituen mugara iritsi zen. 
Emaitzak analistek espero zituztenak baino hobeak izan ziren, -25 puntuko maila espero baitzuten. 
Filadelfiako Fed-en manufaktura-indizea 27,5eraino igo zen ekainean, aurreikusitako 21,4aren 
eta aurreko hileko -43,1aren aldean. 

 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
New Yorkeko Erosketa Kudeatzaileen indizeak hilero 100 enpresabururi egiten zaien inkesta 
bat du oinarri, New York estatuko manufaktura-sektoreari buruzko galderak biltzen dituena. 
Filadelfiako Erosketa Kudeatzaileen indizeak hilero 250 enpresabururi egiten zaien inkesta bat du 
oinarri, Filadelfiako manufaktura-sektoreari buruzko galderak biltzen dituena. 
Adierazle ekonomiko aurreratuak dira biak, hau da, beste adierazle batzuek etorkizunean izango 
duten bilakaera aurreratzeko balio digute; esate baterako, BPGd-arena. Emandako datua 0etik 
gorakoa bada, ekonomia hazten ari dela esan nahi du; hortik beherakoa bada, ordea, ekonomia 
uzkurtzen ari den seinale.           3 



INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

ERRESUMA BATUA: KPI ETA BoE 

  Datuaren analisia  
KPI urtekotua % 0,5ean kokatu zen maiatzean, aurreko hileko % 0,8aren aurrean; beraz, bere 
mailarik baxuenera jaitsi zen 2016ko ekainetik. Covid-19a geldiarazteko, Erresuma Batua 
konfinamendu-neurriak betetzen ari zenean gertatu zen jaitsiera hori, eta batez ere erregaiaren 
prezioaren ondorioz izan zen. Azpiko inflazioak beherakada txikiagoa izan zuen, maiatzean % 1,2ra 
jaitsi baitzen apirileko % 1,4tik. 
BoEk, bestalde, zorra erosteko programa 100.000 milioi eurotan handitzea erabaki zuen (guztira 
745.000 milioiraino), merkatuak espero zuen moduan. Gainera, diru-erakunde britainiarrak interes-
tasa % 0,1ean mantentzea erabaki zuen aho batez. Azterketa ekonomikoan nabarmendu zuen 
2020ko bigarren hiruhilekoan munduko BPGd-aren jaitsiera "maiatzean aurreikusitakoa baino 
arinagoa izango dela" iradokitzen dutela datu berriek. Inflazioari dagokionez, maiatzean % 0,5eraino 
jaitsi zena (mailarik baxuena 2016tik), datozen hiruhilekoetan are gehiago jaistea espero dela 
adierazi zuen, eskariaren ahuleziagatik. 

  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. 
Ingalaterrako Bankua (BoE) Erresuma Batuko banku zentrala da. Herrialdearen diru-politika 
zehazteaz arduratzen da, bere Diru Politikako Batzordearen bidez. Erresuma Batuko Gobernuaren 
Banku Zentrala da, eta, besteak beste, libera esterlina jaulkitzea eta bere zirkulazioa kontrolatzea 
dira bere eginkizun nagusiak. 



 

INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

JAPONIA: KPI 

 
  Datuaren analisia  
 
KPIaren urte arteko datua % 0,1ean mantendu zen maiatzean, apirilean hiru urte eta lau hileko lehen 
datu negatiboa izan eta gero, petrolioaren nazioarteko prezioen merkatzeak eraginda batez ere. 
Pandemiak munduko hirugarren ekonomian izandako ondorioak direla-eta, joan den apirilean hasi 
eta 2021eko martxoan amaituko den ekitaldian kontsumoko prezioen indizea negatiboa izango dela 
uste du Japoniako Bankuak, % 0,7 eta % 0,3 bitartean. 

 
 
 
 
 
 
 
  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  
KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 

 
 
 
 
 

Data Eremua Adierazlea Aurreik. 
06/22 Eurogunea Kontsumitzailearen konfiantza -- 
06/22 Estatu Batuak Chicagoko Fed-en indize nazionala -- 
06/22 Estatu Batuak Bigarren eskuko etxebizitzen salmenta 4.13m 
06/22 Estatu Batuak Hileko etxebizitzen salmenta -0,046 
06/23 Japonia Japoniako Jibun Bank Composite PMIa -- 
06/23 Frantzia Markit PMI Composite Frantzia -- 
06/23 Alemania Markit/BME Alemania Composite PMI -- 
06/23 Eurogunea Markit PMI Composite Eurogunea -- 
06/23 Erresuma Batua Markit/CIPS RU Composite PMI -- 
06/23 Estatu Batuak Markit PMI Composite AEB -- 
06/23 Estatu Batuak Hileko etxebizitza berrien salmenta 0,011 
06/23 Estatu Batuak Richmond manufakturen indizea -- 
06/24 Frantzia Enpresen konfiantza -- 
06/24 Alemania IFO enpresen egoera -- 
06/24 Alemania IFO aukerak -- 
06/24 Alemania IFOren gaur egungo ebaluazioa -- 
06/25 Alemania Kontsumitzailearen konfiantza GfK -- 
06/25 Estatu Batuak Ondasun iraunkorren aginduak 0,1 
06/25 Estatu Batuak Hiruhilekoko BPGd urtekotua -0,05 
06/25 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak -- 
06/25 Estatu Batuak Fed-en fab. jarduera Kansas Cityn -- 
06/26 Frantzia Kontsumitzailearen konfiantza -- 
06/26 Espainia Urte arteko xehekako salmentak -- 
06/26 Estatu Batuak Pertzepzioa Mich. U. -- 
06/26 Estatu Batuak Oraingo egoera Mich. U. -- 
06/26 Estatu Batuak Aukerak Mich. U. -- 
06/27 Alemania Hileko xehekako salmentak -- 



 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
 
ERRENTA ALDAKORRA 
Aste positiboa munduko burtsentzat, baina Europakoek igoera 
handiagoak izan zituzten. Diru- eta zerga-pizgarri berriek eragindako 
baikortasunak eta makro datuek, kasu batzuetan aurreikuspenak 
hobetu zituztenak, tonu ona ekarri zuten merkatura. Hala ere, 
koronabirusaren kasu berrien areagotzeak eta, neurri txikiago 
batean, tentsio geopolitiko berriek burtsa-igoerak handiagoak izatea 
eragotzi zuten. Joan den asteartean, Fed enpresen zorra erosten 
hasi zen bigarren mailako merkatuan, pandemiaren kalteak jasan 
dituzten konpainia askori lagundu diezaiokeena. Banku Zentral 
ingelesak, bestalde, 100.000 milio liberatan handitu zuen zorra 
erosteko programa, eta Japoniako Bankuak enpresentzako 
maileguen gehikuntza bat iragarri zuen. Pizgarri kontuekin jarraituz, 
Trump administrazioa bilioi bat dolarreko azpiegituren plan bat 
prestatzen ari dela jakin zen, susperraldi ekonomikoa bultzatzeko. 
Estatu Batuetako makro ingurunean, manufaktura-jarduera suspertu 
egin zen New Yorken, eta xehekako salmentek aurreikuspenak 
bikoiztu zituzten. Europan, Zew indizeak ere ez zuen hutsik egin. 
Nolanahi ere, koronabirusaren bigarren olde baten beldurragatik, 
murrizketa berriak ekar ditzakeenak, eta horrek ekonomien 
susperraldian izan dezakeen eraginagatik, inbertsiogileak zuhur 
mantendu ziren. Gaixotasunaren susperraldiak Txinan, zehazki 
Pekin hirian, AEBetan kutsatuen kopuruak gora egin izanak, batez 
ere hegoaldeko estatuetan, eta agerraldi berriek pandemiak eragin 
handirik izan ez zuen Europako herrialde batzuetan, Alemanian 
kasu, inbertsiogileen arreta piztu zuten. Halaber, tentsio 
geopolitikoak ere kezka-iturri izan ziren, bi Koreen arteko tirabiren 
handitzearekin eta Txinaren eta Indiaren arteko liskarrekin. Azkenik, 
aipatu behar da 'Google Tasa' delakoaren inguruko desadostasunek 
Europa eta AEBen arteko lehen muga-zergen mehatxuak eragin 
zituztela. 

 
ERRENTA FINKOA: 
Kalitate handiagoko zorraren errentagarritasunek aldaketa 
nabarmenik gabe amaitu zuten astea, eta erosketak Europako 
periferikoetara bideratu ziren, Alemaniarekin diferentzialak estutu 
zituztenak. Nabarmentzekoa da Europar Batasuneko buruek ez 
zutela ostiralean susperraldi plan bat prestatzeko bidean 
aurrerapausorik ematea lortu, blokean zatiketa sakonak eragiten ari 
dena. 

 
DIBISAK / LEHENGAIAK: 
Euroak balioa galdu zuen dolarraren eta yenaren aurrean, baina 
indartu egin zen liberaren aurrean, BoEk pizgarriak handitu zituelako. 
Lehengaien merkatuan, petrolioaren prezioa % 7,77 igo zen, 
AEBetan petrolio gordinaren inbentarioen handiagotzea eta COVID-
19aren berragertzea gorabehera. LPEEren batzorde teknikoaren 
bileran, erakundeko ekoizleek eta aliatuek eskaintza murrizteko 
konpromisoak beteko zituztela agindu zuten, eta igoera hori babestu 
zuten. 

Gobernuen tasak 2020/06/19 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

2 urte    

ALEMANIA -0,67 0 -7 
ESPAINIA -0,39 -4 0 
AEB 0,19 -1 -138 
5 urte    

ALEMANIA -0,65 0 -18 
ESPAINIA -0,10 -7 -2 
10 urte    

ALEMANIA -0,42 -1 -23 
ESPAINIA 0,49 -10 3 
AEB 0,69 -1 -122 

Kreditu-spreada (op) 2020/06/19 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

ITRX EUROPE (5A) 66,18 -3 22 
ITRX EUR XOVER (5A) 385,86 -13 179 

 INDIZEAK                     2020/06/19 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

IBEX 7.414,20 % 1,67 -%22,36 
EUROSTOXX 50 3.269,10 % 3,66 -%12,71 
ALEMANIA 12.330,76 % 3,19 -%6,93 
INGALATERRA 6.292,60 % 3,07 -%16,57 
FRANTZIA 4.979,45 % 2,90 -%16,70 
ITALIA 21.375,79 % 3,65 -%16,60 
S&P 500 3.097,74 % 1,86 -%4,12 
DOW JONES 25.871,46 % 1,04 -%9,35 
NASDAQ 100 10.008,64 % 3,57 % 14,61 
NIKKEI 225 22.478,79 % 0,78 -%4,98 
SHANGHAI 2.967,63 % 1,64 -%2,70 
MSCI WORLD 2.208,97 % 2,06 -%6,34 
MSCI GORAKORRAK 1.001,36 % 1,45 -%10,16 
 

 

Dibisak 2020/06/19 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

$/€ 1,12 -% 0,69 -% 0,32 
Yena/€ 

gpb/€ 

119,46 
0,91 

-% 1,18 
% 0,85 

-% 1,91 
% 6,91 

 
Lehengaiak 2020/06/19 

Aldaketa  Ald 2020 
Astean 

BRENT 41,45 % 7,77 -% 37,59 
URREA 1.743,87 % 0,76   % 14,93 

 



 
 
 
 
 
 
 

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. 


