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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: ZEW 

  Datuaren analisia  
Aurreko hilarekin alderatuta, etorkizunari begira Alemaniako inbertitzaile instituzionalek duten 
konfiantza pixka bat atzera egin du uztailean, Leibnizko Europako Ikerketa Ekonomikoen Zentroaren 
arabera (ZEW), 59,3 puntutan kokatu baita ekaineko 63,4tik. Bestalde, Alemaniako egungo 
egoeraren inguruko inbertitzaile alemanen balorazioak hobera egin du uztailean, -80,9 punturaino, 
aurreko hileko 83,1 puntuen aldean. Euroguneko aurreikuspenei dagokienez, Alemaniako 
inbertitzaile instituzionalak baikorrago agertu dira, indizearen 59,6 punturainoko igoerarekin, 
ekaineko 58,6 puntuetatik. Oraingo egoeraren ebaluazioak ere apur bat hobera egin du, indizearen 
-88,7 punturainoko igoerarekin, aurreko hileko -89,6tik. 

 

  Adierazlearen azalpena  
 

Alemaniako Sentimendu Ekonomikoaren ZEW indizea Alemaniako ekonomiaren epe ertaineko 
egoeraren adierazle bat da. Une jakin batean dagoen “sentimendu ekonomikoa” islatzeko balio du. 
Hilero argitaratzen du ZEW Institutuak. Europa osoko finantza-adituei egindako inkesta baten 
datuetan oinarritzen da. Alemaniako ekonomiaren hurrengo sei hilabeteetako aurreikuspenei buruz 
galdetzen zaie adituei. 
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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

EUROGUNEA: KPI 

 
  Datuaren analisia  
 

Joan den ekainean, inflazioaren urte arteko tasak % 0,3raino egin zuen gora Eurogunean, 
komunitateko estatistika bulegoak aurrez egindako kalkuluak berretsiz eta 2019ko ekaineko % 1,3ko 
inflazio-tasatik urrun. Ekainean, Euroguneko prezioen bilakaera positiboan ekarpenik handiena izan 
zuten osagaiak elikagaiak, alkohola eta tabakoa izan ziren, 0,6 portzentajezko puntuko igoerarekin, 
baita zerbitzuak (+0,55 puntu) eta ondasun industrialak ere, energia kontuan hartu gabe (+0,05 
puntu). Energiaren prezioak, aldiz, 0,93 portzentajezko puntu jaitsi ziren, Eurostatek bere txostenean 
adierazi zuenaren arabera. Herrialdeka, KPIaren datuak ere datu aurreratuarekin bat etorri ziren, 
Frantzian izan ezik, non inflazioa hamarren bat gorantz berrikusi zen atariko irakurketari dagokionez, 
% 0,2raino. 

 
 

  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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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

ERRESUMA BATUA: KPI 

 

  Datuaren analisia  
 

Kontsumorako prezioen indizea (KPI) % 0,6an kokatu zen ekainean, aurreko hileko % 0,5aren 
aldean. Inflazioaren igoera txiki horren arrazoia arroparen eta bideo-jokoen prezioen igoera izan 
zen, koronabirusaren krisiak udako deskontuen ohiko patroiak hankaz gora jarri baitzituen. Azpiko 
inflazioa, prezio hegazkorrenak kanpoan uzten dituena, % 1,4koa izan zen. 

 
 
 
 
 
 
  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 

AEB: KPI 

  Datuaren analisia  
 
 

Kontsumorako prezioen indizea (KPI) % 0,6 igo zen ekainean, maiatzean pandemiaren ondoriozko 
eskariaren beherakadak % 0,1eko jaitsiera eragin ondoren. Horiek horrela, urte arteko inflazioa % 
0,6an kokatu zen ekainean. Erregaien eta elikagaien prezioak alde batera utziz gero, 
hegazkorrenak, aurreko hileko azpiko inflazioa % 0,2koa izan zen, lehen igoera otsailetik. 

 
 
 
 
 
 

  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. 



6  

 

INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

AEB: INDUSTRIA-EKOIZPENA 

 

  Datuaren analisia  
 
 

2020ko bigarren hiruhilekoan, industria-ekoizpenak % 42,6ko jaitsiera izan zuen termino 
urtekotuetan, COVID-19aren eraginagatik izandako jaitsieraren ondorioz. Nolanahi ere, 
ekoizpenaren bilakaera kontuan hartuz gero, bigarren hilabetez jarraian hazi zen ekainean, % 5,4 
egin baitzuen gora, maiatzean % 1,4 hazi ondoren. Azken hilabeteotako gorakadengatik ere, 
ekaineko industria-ekoizpena pandemiaren aurreko maila baino % 10,9 beherago kokatu 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 

AEB: MICHIGANEKO KONFIANTZA 

 
  Datuaren analisia  
 
 

Kontsumitzaileen konfiantza espero baino gehiago jaitsi da uztailaren hasieran, koronabirusak 
herrialdean izan duen bilakaeraren ondorioz, ostiral honetan Michiganeko Unibertsitateak 
argitaratutako atariko datuen arabera. Indize orokorra 73,2 puntutan kokatu da, ekaineko 78,1 
puntuen aldean. Analistek 77,6 puntu espero zituzten. Egungo baldintzen osagaia 84,2raino jaitsi 
da (vs esperotako 86,8 eta aurreko hileko 87,1etik) eta Aurreikuspenak 66,2raino (vs esperotako 
74,0 eta aurreko hileko 72,3tik). 

 
 
 
 
  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 

TXINA: BPGd 
 

  Datuaren analisia  
 
 
 
Barne-produktu gordina (BPGd) urte arteko % 1,6 jaitsi zen 2020ko lehen erdian. Urteko bigarren 
hiruhilekoan, Txinako BPGd-a urte arteko % 3,2 hazi zen (analisten iragarpenak gaindituz, % 2,5eko 
hazkundea espero baitzuten); lehenengoan, berriz, % 6,8 egin zuen behera (Txinako barne-
produktu gordinaren lehen jaitsiera 1976tik), koronabirusaren krisiak izandako eraginaren ondorioz. 

 
 
 
 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
 
Estatistiken Bulego Nazionalak argitaratzen du barne produktu gordina (BPGd). Herrialde baten 
ekoizpena eta hazkunde ekonomikoa neurtzeko erabiltzen den adierazle ekonomiko bat da. Txinak 
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. 



 

 

INGURU MAKROA  
KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 

 
 
 

Data Eremua Adierazlea Aurreik. 
07/20 Japonia Balantza komertziala -- 
07/20 Japonia Urte arteko esportazioak -- 
07/20 Japonia Urte arteko inportazioak -- 
07/21 Japonia Urte arteko KPIa -- 
07/21 Estatu Batuak Chicagoko Fed-en indize nazionala 4 
07/22 Japonia Japoniako Jibun Bank fabrikazioaren PMIa -- 
07/22 Japonia Japoniako Jibun Bank Zerbitzuen PMIa -- 
07/22 Japonia Japoniako Jibun Bank Composite PMIa -- 
07/22 Estatu Batuak Bigarren eskuko etxebizitzen salmenta 4.65m 
07/22 Estatu Batuak Hileko etxebizitzen salmenta 0,189 
07/23 Alemania Kontsumitzailearen konfiantza GfK -- 
07/23 Frantzia Enpresen konfiantza -- 
07/23 Eurogunea Kontsumitzailearen konfiantza -- 
07/23 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak -- 
07/23 Estatu Batuak Fed-en fab. jarduera Kansas Cityn -- 
07/24 Erresuma Batua Kontsumitzailearen konfiantza GfK -- 
07/24 Frantzia Frantziako Markit fabrikazioaren PMIa -- 
07/24 Frantzia Markit Frantzia Zerbitzuak PMI -- 
07/24 Frantzia Markit PMI Composite Frantzia -- 
07/24 Alemania Alemaniako Markit/BME fabrikazioaren PMIa -- 
07/24 Alemania Markit Alemania Zerbitzuak PMI -- 
07/24 Alemania Markit/BME Alemania Composite PMI -- 
07/24 Eurogunea Euroguneko Markit fabrikazioaren PMIa -- 
07/24 Eurogunea Markit Eurogunea Zerbitzuak PMI -- 
07/24 Eurogunea Markit PMI Composite Eurogunea -- 
07/24 Erresuma Batua Markit, RU SAren PMI fabrikazioa -- 
07/24 Erresuma Batua Markit/CIPS RU Zerbitzuak PMI -- 
07/24 Erresuma Batua Markit/CIPS RU Composite PMI -- 
07/24 Estatu Batuak Markit AEB fabrikazioa PMI -- 
07/24 Estatu Batuak Markit AEB Zerbitzuak PMI -- 
07/24 Estatu Batuak Markit PMI Composite AEB -- 
07/24 Estatu Batuak Etxebizitza berrien salmenta 695k 
07/24 Estatu Batuak Hileko etxebizitza berrien salmenta 0,028 



 

 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
 
ERRENTA ALDAKORRA 
Burtsako indizeen balantzea positiboa izan zen astearen 
bukaeran Europan, eta mistoa AEBetan eta Asian. 
Koronabirusaren kontrako txertoa lortzeko egindako 
aurrerapenek AEBen eta Txinaren arteko tentsioen gogortzea 
arindu zuten, baita pandemiaren kontrolik gabeko hedapenak 
eragindako beldurra ere. Mundu mailan birusak izandako 
hedapenak ekonomia azkar suspertzeko itxaropenak murriztu 
zituen, baina birusaren kontrako txertoa lortzeko aurrerapenek 
inbertitzaileak animatu zituzten. Covid-19aren kontra egiteko 
Moderna enpresaren txerto esperimentalak segurua dela frogatu 
zuen, eta birusa gainditu duten gaixoen talde batek baino 
antigorputz gehiago sortu zituen batez beste. AstraZeneca 
konpainiak Oxford Unibertsitatearekin batera lantzen ari den 
sendagaiaren entseguei buruzko albisteak ere baikorrak izan 
ziren. AEBen eta Txinaren arteko tirabirei dagokienez, herrialde 
amerikarrak legez kanpokotzat jo zituen Hego Txinako Itsasoko 
subiranotasun-eskaera ia guztiak, nazioarteko merkataritzarako 
funtsezko gune estrategikoa eta aberatsa baita baliabide 
naturaletan. Gainera, Etxe Zuriak jomugan dituen Txinako 
enpresen perimetroa handitu zuen (Tik Tok eta Wecat), eta Hong 
Kongi ematen zion tratu ekonomiko eta komertzial bereziari 
amaiera emateko dekretu bat sinatuko zuela iragarri zuen, 
segurtasun nazionalaren legearen onarpenari erantzuteko. 
Bestalde, EBZren bilera egin zen. <br> Erakundeak bere diru-
politikari eutsi zion, eta tresna guztiak behar den neurrian 
doitzeko prest dagoela azpimarratu zuen. Joan den ostiraletik 
Europako buruen goi-bilera egiten ari dira, zuloak ixteko eta 
Berreskuratze Funtsa adosteko. Elkarrizketek oraindik ez dute 
fruiturik eman, baina irtenbide adostu bat lortzeko itxaropena ez 
da galdu. 

 
ERRENTA FINKOA: 
Aste lasaia “core” zor-merkatuetan, hala Europan nola Estatu 
Batuetan, non interes-tasek ia ez zuten aldaketarik izan. Hamar 
urterako bonu amerikarraren errentagarritasunak -2 op egin 
zituen atzera, % 0,63raino, eta bund-a +2 op igo zen, -% 
0,45eraino. Zor espainiarrari dagokionez, hamar urterako bonuari 
eskatutako errentagarritasuna aurreko asteko bera izan zen, % 
0,41ekoa; arrisku-prima, beraz, - 2 op jaitsi zen, 86 op-ra. 
Kredituaren diferentzialak, aldiz, estutu egin ziren pixka bat. 

 
DIBISAK / LEHENGAIAK: 
Dolarrak atzera egin zuen babes-aktibo moduan, Covid-19aren 
kontrako txertoa lortzeko aurrerapausoek ekarritako 
baikortasunaren aurrean. Lehengaiei dagokienez, petrolioaren 
prezioa % 0,42 igo zen, Estatu Batuetako petrolio inbentarioen 
beherakada handiaren ostean eta LPEEk 2021ean petrolio 
eskariaren igoera bat aurreikusten duela jakin ondoren. Urrea, 
bestalde, % 0,65 igo zen. 

Gobernuen tasak 2020/07/17 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

2 urte    

ALEMANIA -0,66 2 -6 
ESPAINIA -0,39 3 0 
AEB 0,15 -1 -142 
5 urte    

ALEMANIA -0,64 2 -17 
ESPAINIA -0,18 0 -10 
10 urte    

ALEMANIA -0,45 2 -26 
ESPAINIA 0,41 0 -6 
AEB 0,63 -2 -129 

Kreditu-spreada (op) 2020/07/17 
Aldaketa 
Astean Ald 2020 

ITRX EUROPE (5A) 61,80 -2 18 
ITRX EUR XOVER (5A) 367,09 -10 161 

INDIZEAK                 2020/07/17 
Aldaketa Ald 
2020 Astean 

IBEX 7.440,40 % 1,63 -% 22,08 
EUROSTOXX 50 3.365,60 % 2,10 -% 10,13 
ALEMANIA 12.919,61 % 2,26 -% 2,49 
INGALATERRA 6.290,30 % 3,20 -% 16,60 
FRANTZIA 5.069,42 % 1,99 -% 15,20 
ITALIA 22.237,66 % 3,16 -% 13,23 
S&P 500 3.224,73 % 1,25 -% 0,19 
DOW JONES 26.671,95 % 2,29 -% 6,54 
NASDAQ 100 10.645,22 -% 1,76 % 21,90 
NIKKEI 225 22.696,42 % 1,82 -% 4,06 
SHANGHAI 3.214,13 -% 5,00 % 5,38 
MSCI WORLD 2.293,92 % 1,52 -% 2,74 
MSCI GORAKORRAK 1.055,06 -% 1,33 -% 5,35 
  

Dibisak                      2020/07/17 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

$/€ 1,14 % 1,13 % 1,91 
Yena/€ 122,32 % 1,21 % 0,44 
gpb/€ 0,91 % 1,57 % 7,40 

 
Lehengaiak 2020/07/17 

Aldaketa 
Astean Ald 2020 

BRENT 43,12 % 0,42 -% 35,08 
URREA 1.810,42 % 0,65 % 19,32 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


