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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA  

ALEMANIA ETA ESPAINIA: INDUSTRIA-EKOIZPENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
Alemaniako fabriken ekoizpena % 7,8 hazi zen maiatzean, aurreko hilean % 17,5 jaitsi ondoren. 
Hileko hazkundea analistek aho batez aurreratutako kopurua baino apalagoa izan da, % 10eko 
igoera espero baitzuten. 2019ko maiatzarekin alderatuta, industria-ekoizpenak % 19,3 egin zuen 
behera, apirilean urte arteko % 25eko jaitsiera eman ondoren. Espainian, industria-ekoizpenak 
jaitsiera handia izan zuen berriro maiatzean, koronabirusaren zabalpena mozteko gobernuak 
hartutako konfinamendu neurrien ondorioz. Hala ere, jaitsiera apur bat apaldu zen, apirilean 
jasotako erorketa historikoarekin alderatzen badugu. Industria-ekoizpenaren indizearen urteko 
tasa (IPI), urtaroen eta egutegien eraginak alboratu ondoren, % 24,5 erori zen maiatzean. 

 
 

  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  

AEB: MANUFAKTURENA EZ DEN ISMa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  

Ekainean, manufakturena ez den ISM jarduera-indizeak historiako igoerarik handiena izan zuen, 
11,7 puntuetatik 57,1eraino hazi baitzen. Analisten arabera, 50,2 ingurura helduko zen. Igoera 
honi esker, 50 puntuen mugaren gainetik kokatu da berriro, bi hilabetez jarraian maila horretatik 
behera egon ondoren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Adierazlearen azalpena  

 
Manufakturena ez den ISM indizeak hilero erosketen profesionalei eta enpresetako exekutiboei 
egiten zaien inkesta bat du oinarri. Zerbitzuen sektorearen jarduera-maila neurtzeko balio du, 
sektore horretan egiten diren erosketen bidez. Adierazle ekonomiko aurreratu bat da, hau da, 
beste adierazle batzuek etorkizunean izango duten bilakaera aurreratzeko balio digu; kasu 
honetan, esate baterako, BPGd-arena. Estatu Batuetako kontsumoaren KPIaren zati handi baten 
isla ere bada. 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  

TXINA: KPIa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  

Ekainean, kontsumoko prezioen indizeak urte arteko % 2,48ko igoera izan zuen, aurreko hilean 
izandako % 2,4aren ondoren. Analistek aurreikusitakoa bete egin zen horrela, inflazioaren igoera 
% 2,5 ingurukoa izango zela aurreikusi baitzuten. Maiatzarekin alderatuta izandako igoera apal 
hau gorabehera, 2019ko apiriletik izandako bigarren daturik baxuena da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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. 
7/14 Txina Urte arteko esportazioak  -0,015 
7/14 Txina Urte arteko inportazioak  -0,087 
7/14 Txina Balantza komertziala $57.89b 
7/14 Japonia Urte arteko industria-ekoizpena -- 
7/14 Erresuma Batua Urte arteko industria-ekoizpena -- 
7/14 Alemania Urte arteko KPIa -- 
7/14 Espainia Urte arteko KPIa -- 
7/14 Eurogunea Urte arteko WDA industria-ekoizpena -- 
7/14 Alemania ZEW inkestaren aukerak -- 
7/14 Alemania ZEW oraingo egoerari buruzko inkesta -- 
7/14 Eurogunea ZEW inkestaren aukerak -- 
7/14 Estatu Batuak Urte arteko KPIa 0,006 
7/15 Erresuma Batua Urte arteko KPIa -- 
7/15 Estatu Batuak Manufakturen inkesta New York 5,5 
7/15 Estatu Batuak Hileko industria-ekoizpena 0,044 
7/15 Estatu Batuak Liburu Beixa - Erreserba Federala 0 
7/16 Txina Urte arteko industria-ekoizpena 0,048 
7/16 Txina Urte arteko BPGd 0,025 
7/16 Txina Urte arteko xehekako salmentak 0,004 
7/16 Erresuma Batua Erregistratutako langabezia  -- 
7/16 Frantzia Urte arteko KPIa -- 
7/16 Eurogunea Balantza komertziala SA -- 
7/16 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak -- 
7/17 Espainia Balantza komertziala -- 
7/17 Eurogunea Urte arteko KPIa -- 
7/17 Estatu Batuak Hileko etxebizitza berriak 0,212 
7/17 Estatu Batuak Michiganeko U.ren pertzepzioa 80 
7/17 Estatu Batuak Oraingo egoera Mich. U.  -- 
7/17 Estatu Batuak Aurreikuspenak Mich. U. -- 



 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
 
ERRENTA ALDAKORRA 
Burtsako indizeen balantzea positiboa izan da astearen 
bukaeran AEBetan, eta mistoa Europan eta Asian. Beste behin, 
mundu osoko kutsatu kopuru handia izan da merkatuen arreta-
gune nagusia. Koronabirusaren kutsatzeek gora egin ahala 
murrizketa gehiago ezartzearen beldurrak suspertze 
ekonomikoaren inguruko kezka piztu zuen. Mundu osoan, 12 
milioi kasu daude dagoeneko, eta AEBak kopuru maximoetan 
daude, eguneko 62.000 kasu berrirekin. Horrekin batera, 
Europako berreraikuntza fondoa aurrera ateratzeko negoziazio 
korapilatsuak (uda amaitu aurretik akordioa lortzea espero dute) 
eta Europako Batzordearen aurreikuspen ekonomiko okerrak 
ditugu, lehen baino apalagoak bai 2020rako (% 8,3ko uzkurtzea, 
maiatzeko % 7,4aren aldean) bai 2021erako (% 5,8ko igoera, 
maiatzeko % 6,1eko igoeraren aldean). Baina Pekineko 
agintariek zabaldutako mezuak, Txinako enpresek merkatuan 
duten protagonismoa handitzeko burtsa-rally bat bultzatu 
beharraz, Asiari gorako bultzada eman zion, Europara zein Wall 
Streetera ere zabaldu zena. Zerga-arloan, aldiz, Erresuma 
Batuak 30.000 milioi liberako pizgarrien sorta berri bat iragarri 
zuen. Eta arlo komertzialean, AEB eta Txinaren arteko tentsioak 
ez du etenik izan, Etxe Zuriak Asiako herrialdearen inbertsioak 
eragotzi ditzakeelako. 
Horrez gain, AEBek % 25eko mugasari gehigarriak aplikatuko 
dizkiete Frantziako inportazioei, guztira 1.300 milioi euroko 
balioarekin, Europako herrialdeak zerbitzu digitalei ezarri dien 
zerga berriari erantzuteko. Bestetik, Paschal Donohoe 
irlandarrak Nadia Calviñori irabazi zion Eurotaldeko 
presidentetzarako hauteskundeetan. 

ERRENTA FINKOA: 
Kutsatzeen kopuruak gora egin ondoren merkatuetan zabaldu 
zen ezinegonak beherantz bultzatu zituen zor subiranoaren 
errentagarritasunak, hala AEBetan nola Europan. Hartara, hamar 
urterako bonu amerikarraren errentagarritasunak 2 op egin zuen 
atzera, % 0,64raino, eta hamar urterako Alemaniako tasa, aldiz, 3 
op jaitsi zen, -% 0,47raino. Zor espainiarrari dagokionez, hamar 
urteko bonuari eskatutako errentagarritasunak 3 op egin zuen 
gora, % 0,41eraino, eta arrisku-prima 88 puntuei eutsi zien.  
Kalitate txarragoko kredituaren diferentziala apur bat okertu zen. 
 
DIBISAK / LEHENGAIAK:  
Dolarrak balioa galdu zuen euroaren aldean, koronabirusa 
mehatxu handiagoa baita bere ekonomiaren susperraldirako. 
Liberak balioa irabazi zuen euroaren aldean, Erresuma Batuko 
eta EBko negoziatzaile nagusiek Brexitaren azken solasaldi-
saioak abiarazteko egin zuten bileraren ondoren. Lehengaien 
kasuan, berriz, petrolioak % 1,35 egin zuen gora, Energiaren 
Nazioarteko Agentziak 2020rako eskariaren inguruko 
aurreikuspenak igo zituela esaten zuen albistearen aurrean. 
Urrearen balioa, bestalde, % 1,5 igo zen, 1.798,70$/ontza 
mailaraino.

INDIZEAK 2020/7/10 
Aldaketa Ald 
2020 Seihilekoa 

IBEX 7.321,10 -% 1,11 -% 23,33 
EUROSTOXX 50 3.296,22 % 0,06 -% 11,99 
ALEMANIA 12.633,71 % 0,84 -% 4,64 
INGALATERRA 6.095,41 -% 1,01 -% 19,19 
FRANTZIA 4.970,48 -% 0,73 -% 16,85 
ITALIA 21.557,32 % 0,18 -% 15,89 
S&P 500 3.185,04 % 1,76 -% 1,42 
DOW JONES 26.075,30 % 0,96 -% 8,63 
NASDAQ 100 10.836,33 % 4,78 % 24,08 
NIKKEI 225 22.290,81 -% 0,07 -% 5,77 
SHANGHAI 3.383,32 % 7,31 % 10,92 
MSCI WORLD 2.259,60 % 1,49 -% 4,19 
MSCI EMERG 1.069,27 % 3,50 -% 4,07 
 
Gobernuen tasak 2020/7/10 

Aldaketa Ald 2020 
Astean 

2 urte    

ALEMANIA -0,69 -1 -9 
ESPAINIA -0,42 -2 -3 
AEB: 0,15 0 -142 
5 urte    

ALEMANIA -0,67 1 -19 
ESPAINIA -0,18 -4 -11 
10 urte    

ALEMANIA -0,47 -3 -28 
ESPAINIA 0,41 -3 -6 
AEB: 0,64 -2 -127 

Kreditu-spreada (op) 2020/7/10 
Aldaketa 
Astean Ald 2020 

ITRX EUROPE (5A) 63,30 -1 19 
ITRX EUR XOVER (5A) 377,52 4 171 

 Dibisak 2020/7/10 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

$/€ 1,13 % 0,46 % 0,77 
Yen/€ 120,86 -% 0,07 -% 0,76 
gpb/€ 0,90 -% 0,66 % 5,75 
 
Lehengaiak 2020/7/10 

Aldaketa 
Astean Ald 2020 

BRENT 42,94 % 1,35 -% 35,35 
URREA 1.798,70 % 1,50 % 18,55 
 



 
 
 
 
 
 
 

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. 


