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EUROGUNEA: PMI KONPOSATUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
 

Euroguneko PMI indize konposatua 50 punturaino jaitsi zen urrian, iraileko 50,4tik. Zerbitzuen 
sektoreko jarduerak 46,9 punturaino egin zuen behera urrian, iraileko 48aren aldean; manufakturen 
datuak, aldiz, 54,8 punturaino egin zuen hobera, aurreko hileko 53,7tik. 
Herrialdeka, jardueraren indize konposatuaren irakurketak alde nabarmenak erakutsi zituen: 
Alemania hiru hilabetetan izandako maximoetara igo zen urrian, PMIaren irakurketa 55 puntukoa 
izan baitzen. Frantziak eta Espainiak, aldiz, azken bost hilabeteetako minimoak erregistratu zituzten, 
47,5 eta 44,1 puntuko irakurketekin, hurrenez hurren. 

 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
 

Euroguneko zerbitzuen eta manufakturen sektoretako 5.000 enpresari baino gehiagori hilero 
bidaltzen zaien galdetegi baten erantzunetatik lortzen da PMI Konposatua. Bi sektore horien aldean 
ekonomiaren egoera zein den neurtzeko balio du. Adierazle ekonomiko aurreratu bat da, hau da, 
beste adierazle batzuek etorkizunean izango duten bilakaera aurreratzeko balio digu; kasu honetan, 
esate baterako, BPGd-arena. 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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AEB: MANUFAKTUREN ETA ZERBITZUEN ISMa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
 

ISM adierazle aurreratuaren arabera, manufakturen sektoreko jarduerak gora egin zuen urrian, 
eta eskari berrien osagaia ia 17 urtetako maximoetara iritsi zen. Kudeaketa eta hornikuntza 
institutuak (ISM) adierazi zuen fabriken jarduera-indizea 59,3ra igo zela joan den hilean, daturik 
onena 2018ko azarotik eta iraileko 55,4ko irakurketaren ondoren. Kontsultatutako analistek 55,8ra 
igotzea espero zuten. 

 
Bestalde, Kudeaketa eta hornikuntza institutuak (ISM) adierazi zuen manufakturena ez den 
jardueraren indizea iraileko 57,8tik 56,6ra jaitsi zela joan den hilean. Horrenbestez, otsaileko 
57,3ko mailaren azpitik jauzi zen berriro. Kontsultatutako analistek 57,5eko datua aurreikusi zuten. 

 

  Adierazlearen azalpena  
 

ISM Manufaktura-indizea konpainia amerikar nagusietako erosketen arduradunei hilero egiten zaien 
inkesta bat du oinarri. Bertan, manufaktura-sektorearen egoeren inguruan galdetzen zaie. 
Fabrikazioaren sektorearen aldean ekonomiaren egoera zein den neurtzeko balio du. 
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. 
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AEB: ENPLEGUAREN TXOSTENA 
 
 
 
 
 

Langabezia-tasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  

Estatu Batuetako langabezia-tasak portzentajezko puntu bat egin zuen behera urrian, % 6,9raino, 
eta herrialdeko lan-merkatuak susperraldiari eutsi zion seigarren hilabetez jarraian, apirilean 
AEBetako historiako daturik txarrena eragin zuen Covid-19aren ‘shockaren’ ondoren. 
Herrialdeko susperraldi ekonomikoaren ondorioz, nekazaritzakoak ez diren 638.000 lanpostu 
sortu ziren urteko hamargarren hilean, irailean 672.000, abuztuan 1,5 milio, uztailean 1,8 milioi, 
ekainean 4,8 milioi eta maiatzean 2,7 milioi enplegu sortu zirenean. Apirilean, pandemiak 20,8 milioi 
lanpostu suntsitu zituen kolpe batez, eta, beraz, suntsitutako enpleguaren % 60 berreskuratu da 
dagoeneko. 

 
 
  Adierazlearen azalpena  
 

Enplegu-txostena hilero argitaratzen du Estatu Batuetako Lan Sailak. Estatu Batuetako lan-
merkatuaren egoerari buruzko txosten osatu bat da, eta hainbat datu aurki daitezke bertan; horien 
artean nabarmenenak: enpleguaren sorrera (nekazaritza-sektorea kanpo utzita), langabezia-tasa 
eta soldaten bilakaera. Txosten honi esker, Estatu Batuetako ekonomiaren bilakaeraren gaineko 
pronostiko bat egin daiteke. Lan-merkatua hazten ari bada, herritarren errenta erabilgarria handitu 
egiten da. Beraz, kontsumitzailearen gastua igo daiteke, BPGd-aren igoera bat eragingo lukeena, 
eta, ondorioz, herrialdearen ekonomiaren hobekuntza. 
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BANKU ZENTRALAK: BOE ETA FED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
Ingalaterrako Bankuak minimoetan mantendu zituen interes-tasak, eta 150.000 milioi libera 
esterlinatan handitu zuen aktiboak erosteko programaren aurrekontua, guztira 875.000 milioi 
liberako zenbatekoarekin. 

 

Erreserba Federalak diru-politika malguari eutsi zion, eta datozen hilabeteetan Estatu Batuetako 
susperraldi ekonomikoari sostengua emateko bere esku dagoen guztia egiteko konpromisoa hartu 
zuen. Komunikatua irailekoaren ia berdina izan zen, eta ekonomiari laguntzeko tresna sorta zabala 
erabiliko zuela egiaztatu zuen berriro, eta agindu zuen ez zuela interes-tasen igoerarik kontuan 
hartuko ahalik eta enplegu gehien berreskuratu arte eta inflazioa % 2ko helburuan kokatu arte. 

 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
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. Federal Reserve System (FED) Estatu Batuetako banku-sistema 
zentrala da. Herrialdeko diru-politikako erabakiak hartzea, banku-erakundeak ikuskatu eta arautzea, 
finantza-sistemaren egonkortasuna mantentzea eta gordailu-erakundeei, Estatu Batuetako 
gobernuari eta atzerriko erakunde ofizialei finantza-zerbitzuak eskaintzea dira bere egitekoak.  
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TXINA: ZERBITZUEN PMIa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Datuaren analisia  
 

Zerbitzuen sektoreko jarduerak hobera egin zuen seigarren hilabetez jarraian, PMIaren adierazle 
aurreratuaren arabera. Zerbitzuen sektoreko Caixin/Markit indizea (PMI) 56,8 puntura igo zen 
iraileko 54,8tik, irakurketarik handiena ekainetik eta hazkundea eta uzkurdura bereizten dituzten 50 
puntuen markaren oso gainetik. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
 

Zerbitzuen PMIa 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. 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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KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 
 
 
 
 
 

Data Eremua Adierazlea Aurreik. 
09/11 Alemania Balantza komertziala 15.0b 
09/11 Eurogunea Sentix inbertsiogilearen konfiantza -15.8 
10/11 Japonia BoP oinarrizko merkataritza balantza Â¥802.7b 
10/11 Frantzia ILO Langabezia-tasa % 7.5 
10/11 Erresuma Batua ILO langabezia-tasa 3 hilabete % 4.8 
10/11 Frantzia Hileko industria-ekoizpena % 0.3 
10/11 Frantzia MoM manufaktura-ekoizpena -- 
10/11 Italia Hileko industria-ekoizpena -% 1.5 
10/11 Alemania ZEW inkestaren aukerak 45.0 
10/11 Alemania ZEW oraingo egoerari buruzko inkesta -64.0 
10/11 Eurogunea ZEW inkestaren aukerak -- 
12/11 Alemania MoM EBko KPI harmonizatua % 0.0 
12/11 Erresuma Batua Hileko industria-ekoizpena % 0.5 
12/11 Erresuma Batua Hiruhileko BPGd % 15.6 
12/11 Espainia YoY etxebizitzen transakzioak -- 
12/11 Eurogunea EBZren hileko buletina 0 
12/11 Eurogunea Hileko SA industria-ekoizpena % 0.9 
12/11 Estatu Batuak Hileko KPIa % 0.2 
12/11 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak 725k 
13/11 Frantzia MoM EBko KPI harmonizatua -% 0.1 
13/11 Espainia MoM EBko KPI harmonizatua % 0.3 
13/11 Eurogunea Hiruhileko BPGd SA % 12.7 
13/11 Estatu Batuak Pertzepzioa Mich. U. 82.0 
13/11 Estatu Batuak Oraingo egoera Mich. U. -- 
13/11 Estatu Batuak Aukerak Mich. U. -- 



 

 

ASTE HONETAN MERKATUETAN 
ERRENTA ALDAKORRA 
Igoera nabarmenen astea munduko burtsetan. Wall Streetek 
baikortasuna agertu zuen hauteskundeei begira, eta bigarren mailan 
utzi zuen konfinamenduen olatu berriaren gaineko kezka. Joan den 
asteartean egin ziren Estatu Batuetako hauteskundeak. Bada, 
merkatuak gehien kezkatzen zituen agertokia bi hautagaietako 
edozeinen garaipen estua zen, gehiengo nahikorik gabe ezingo 
zirelako zerga-erreformak desblokeatu. Botoen lehenengo 
zenbaketekin, inbertitzaileak ezkortasunetik baikortasunera igaro 
ziren, Biden zalantzazko estatuetan irabazteko faboritoa zela jakin 
zenean, presidentetza emango liokeena. Hala ere, zenbaketak eta 
Trumpek bide judiziala irekitzeko aukerak sortutako ziurgabetasunak 
badirudi ez zuela eraginik izan merkatuetan. Lau egun iraun zuen 
zenbaketaren ondoren, Joe Biden hautagai demokratak irabazi zituen 
Estatu Batuetako hauteskundeak. Pandemiaren egoerari begira, 
kutsatuen kopuruak markak hautsi zituen berriro, eta badirudi 
indarrean dauden mugapenak are gehiago gogortuko direla, horrek 
dakarren eragin ekonomikoarekin. Erreserba Federalaren eta 
Ingalaterrako Bankuaren bilerak egin ziren astean. Ingalaterrako 
Bankuak minimoetan mantendu zituen interes-tasak, eta 150.000 
milioi libera esterlinatan handitu zuen aktiboak erosteko programaren 
aurrekontua. Fed-ek bere diru-politikari eutsi zion, eta ekonomiari 
laguntzeko tresna sorta zabala erabiliko zuela egiaztatu zuen berriro, 
eta agindu zuen ez zuela interes-tasen igoerarik kontuan hartuko 
ahalik eta enplegu gehien berreskuratu arte eta inflazioa % 2ko 
helburuan kokatu arte. Bestalde, Europako Batzordeak beherantz 
berrikusi zituen Euroguneko 2020rako aurreikuspen ekonomikoak, 
eta susperraldi motelago bat proposatu zuen 2021erako. Enpresen 
emaitzek, bai Europan bai AEBetan, emaitzen % 70 eta % 80 
argitaratuta, ezusteko positiboa eman zuten. 

ERRENTA FINKOA: 
Emaitza oso estua izateko aukerak, zerga-pizgarri askoz txikiagoak 
ekarriko lituzkeenak, eta Trumpek hauteskundeak aurkaratzeak 
ekarriko lukeen ziurgabetasuna dela kausa, AEBetako hamar 
urterako bonuaren errentagarritasunak behera egin zuen nabarmen, 
baina espero baino hobea izan zen lan-merkatuaren datuari esker, 
hamar urterako tasaren beherakada txikiagoa izan zen (- 6 op). 
Europan, bestalde, hamar urterako bonu alemaniarrak op 1 egin zuen 
gora, -% 0,62raino, eta epe bereko tasa espainiarrak 4 op, % 
0,10eraino; hortaz, arrisku-prima oinarrizko 72 puntutan kokatu zen. 
Kredituaren diferentzialak, aldiz, estutu egin ziren. 
DIBISAK / LEHENGAIAK: 
Dolarrak balioa galdu zuen euroaren aldean, Bidenek AEBetako 
presidentetzarako hauteskundeak irabazteko aukeraren aurrean. 
Liberak ere balioa galdu zuen euroaren aurrean, Erresuma Batuko 
gobernuak konfinamendu-neurri berriak ezarri zituenean. Lehengaiei 
begira, petrolioaren prezioa % 5,20 igo zen, LPEEk eta Errusiak 
2021eko urtarrilean murrizketak handitzeko aukera dagoelako, bai 
eta AEBetako petrolioaren inbentarioen murrizketagatik ere. 
Urrearen balioa, bestetik, % 3.86 igo zen, 1.951,35 $/ontza 
mailaraino. 

INDIZEAK                 2020/11/06 
Aldaketa  Ald 2020 
Astean 

IBEX 

EUROSTOXX 50 

ALEMANIA 

6.870,40 
3.204,05 
12.480,02 

% 6,48 
% 8,31 
% 7,99 

-% 28,05 
-% 14,45 
-% 5,80 

INGALATERRA 5.910,02 % 5,97 -%21,64 
FRANTZIA 4.960,88 % 7,98 -%17,02 
ITALIA 21.414,86 % 9,32 -%16,44 
S&P 500 3.509,44 % 7,32 % 8,63 
DOW JONES 28.323,40 % 6,87 -% 0,75 
NASDAQ 100 12.091,35 % 9,39 %38,45 
NIKKEI 225 24.325,23 % 5,87 % 2,83 
SHANGHAI 3.312,16 % 2,72 % 8,59 
MSCI WORLD 2.470,05 % 7,72 % 4,73 
MSCI GORAKORRAK 1.176,36 % 6,61 % 5,54 
 
Gobernuen tasak 2020/11/06 

Aldaketa Ald 2020 
Astean 

2 urte    

ALEMANIA -0,78 1 -18 
ESPAINIA -0,58 -1 -20 
AEB 0,15 0 -142 
5 urte    

ALEMANIA -0,80 2 -33 
ESPAINIA -0,36 -3 -28 
10 urte    

ALEMANIA -0,62 1 -44 
ESPAINIA 0,10 -4 -37 
AEB 0,82 -6 -110 

Kreditu-spreada (op) 2020/11/06 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

ITRX EUROPE (5A) 52,76 -13 9 
ITRX EUR XOVER (5A) 315,22 -54 109 

 
Dibisak 2020/11/06 

Aldaketa Ald 2020 
Astean 

$/€ 1,19 % 1,95 % 5,89 
Yena/€ 

gpb/€ 

122,49 
0,90 

% 0,46 
% 0,40 

% 0,58 
% 6,68 

 
Lehengaiak                   2020/11/06 

Aldaketa Ald 2020 
Astean 

BRENT 38,82 % 5,20 -% 41,55 
URREA 1.951,35 % 3,86 % 28,61 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


