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INGURU MAKROA  
ASTEKO DATUEN PODIUMA  

EUROGUNEA: ALEMANIAKO KONTSUMITZAILEAREN 
KONFIANTZA 

 

 

  Datuaren analisia  
 
 
Alemaniako kontsumitzaileen konfiantzan okertze-zantzuak ikusi ditugu berriro, Covid-19 
gaitzaren oldarraldiari aurre egiteko herrialdean aplikatuko diren mugapen eta konfinamenduen 
ondorioz. GfK indizearen arabera, urtarrileko jaitsiera -7,3 punturainokoa izan daiteke, abenduko -
6,8 puntuetatik. Kontsumitzaileen konfiantzan jarraian ematen den hirugarren jaitsieraren eragile 
nagusia aurrezkiaren adierazlea da. Urtarrilerako okertze bat aurreikusi bada ere, espektatiba 
ekonomikoen beheranzko joera eten egin da. Bi aldiz jarraian behera egin ondoren, abenduan 4,4 
puntutan kokatu da, aurreko -% 0,2tik. 

 
 

  Adierazlearen azalpena  
 

Kontsumitzailearen konfiantzaren indizea (ICC) kontsumitzailearen konfiantza neurtzen duen 
adierazle ekonomikoa da, eta, beraz, kontsumitzaileen gastua aurreratzen duen adierazlea da. 
GFK Group-ek argitaratzen du hilean behin. Alemaniako 2.000 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  
ERRESUMA BATUA: BPGd-a 

 

 

  Datuaren analisia  
 

Barne produktu gordinak aurrekaririk gabeko % 16ko igoera izan zuen urteko hirugarren 
hiruhilekoan, apiriletik ekainera markak hautsi zituen % 18,8ko erritmoan uzkurtu ondoren. BPGd-
aren aurrerapenaren aurreikuspena, % 15,5ekoa, gorantz berrikusi zuen erakundeak hirugarren 
hiruhilekoan. Uztaila eta iraila bitartean errebote bat izan bazuen ere, ekonomia britainiarra % 8,6 
uzkurtu zen hirugarren hiruhilekoan, 2019ko epealdi berarekin alderatuta. 

 
 
 
 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
 

Estatistiken Bulego Nazionalak argitaratzen du barne produktu gordina (BPGd). Herrialde baten 
ekoizpena eta hazkunde ekonomikoa neurtzeko erabiltzen den adierazle ekonomiko bat da. 
Erresuma Batuak 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. 
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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA  
AEB: BPGd-a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
 
 

2020ko hirugarren hiruhilekoan, Estatu Batuetako ekonomia % 33,4ko tasa urtekotuan hazi zen. 
Espero zena baino datu apur bat hobea izan zen, eta % 7,5 handitu zen aurreko hiru hilabeteekin 
alderatuta. Estatu Batuetako gobernuak egiten duen hiru aurreikuspenetako hirugarren eta behin 
betikoak apiriletik ekainera eman zen % 31,4ko hondoratzearen ondoren etorri dira. Jaitsiera hori 
1947tik herrialdean datuak erregistratzen hazi zirenetik eman den handiena izan da. 

 
 
 
 
 
 

  Adierazlearen azalpena  
Barne produktu gordina (BPGd) Analisi Ekonomikoen Bulegoak kaleratzen duen datua da. 
Herrialde baten ekoizpena eta hazkunde ekonomikoa neurtzeko erabiltzen den adierazle 
ekonomiko bat da. Estatu Batuek ekoizten dituzten 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.  
.
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INGURU MAKROA  

ASTEKO DATUEN PODIUMA  
AEB: KONTSUMITZAILEAREN KONFIANTZA CONFERENCE BOARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
Conference Board hileko inkestaren arabera, AEBetako kontsumitzailearen konfiantzak 
behera egin du abenduan bigarren hilabetez jarraian, eta irailetik izandako mailarik baxuenean 
dago. Hain zuzen, 4,3 puntu egin ditu atzera, 88,6raino (azaroko 92,9 puntuen ondoren), egoera 
epidemiologikoa okertu eta zenbait hiri eta estatuk neurri murriztaile gehiago hartu dituzten 
garaian. Aldi berean, egungo lan eta merkataritza-arloko baldintzen gaineko kontsumitzaileen 
ebaluazioan oinarrituta dagoen egungo egoeraren azpindizeak 15,6 puntuko jaitsiera handia izan 
du eta 105,9 punturaino jaitsi da abenduan (vs. 105,9 puntu aurreko hilean). Horren aurrean, 
etxeek bere diru-sarreren eta enpresa eta lan-arloko baldintzen inguruan dituzten epe motzeko 
espektatiben azpindizea 87,5era igo da (+3,2 puntu azaroarekin alderatuta).  

 

  Adierazlearen azalpena  
Estatu Batuetako kontsumitzailearen konfiantza neurtzen duen adierazle ekonomikoa da, hau da, 
kontsumitzaileen gastua aurreratzen duen adierazlea da. The Conference Board erakundeak 
1967az geroztik hilero argitaratzen duen indizea da, eta Estatu Batuetako 5.000 familiei egindako 
inkesta batean bildutako datuetan oinarritzen da.  Inkesta horretan, enpleguaren eta negozioaren 
(norbere konturako langileen kasuan) gaur egungo egoerari eta datozen sei hilabeteetarako 
aurreikuspenei buruz galdetzen zaie, baita familiaren diru-sarrera guztiei buruz ere. 
Kontsumitzailearen konfiantza altuak hedapen ekonomikoa sustatuko du, baina baxua bada, 
hazkunde ekonomikoaren uzkurdura eragingo du.



 

 

INGURU MAKROA  

KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Eremua Adierazlea Aurreik. 
12/28 Japonia Hileko industria-ekoizpena % 1,4 
12/28 Espainia Urte arteko xehekako salmentak -% 5.3 
12/28 Estatu Batuak Manuf. jarduera Fed Dallas 10.2 
12/30 Espainia EBko KPI harmonizatua MoM % 0,1 
12/30 Estatu Batuak MoM handizkako inbentarioak % 0,7 
12/30 Estatu Batuak Ondasun aurreratuak balantza komertziala -$81.5b 
12/30 Estatu Batuak MoM xehekako inbentarioak -- 
12/30 Estatu Batuak Egiteke dauden hileko etxebizitzen salmentak % 0,1 
12/30 Estatu Batuak AEB Petrolio gordinaren inbentarioak DOE -- 
12/31 Txina PMI Composite -- 
12/31 Txina Fabrikazioaren PMIa 52,0 
12/31 Txina Ez fabrikazioaren PMIa 56,4 
12/31 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak -- 
12/31 Estatu Batuak Gas naturalaren fluxu inplizitua EIA 

prozesuan 
-- 



Lehengaiak  2020/12/25 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

 

 

ASTE HONETAN MERKATUETAN  
ERRENTA ALDAKORRA 
Portaera mistoak eta mugimendu ez oso esanguratsuak munduko 
burtsetan. Erresuma Batuko koronabirusaren aldaera berriak sortu 
duen ezinegona, Brexitaren inguruko negoziazioa eta AEBetako 
pizgarri fiskal berria izan ziren inbertsiogileen arreta erakarri zuten 
gaiak.  Osasun-arloan, orain artekoa baino kutsakorragoa den 
COVID-19aren mutazio berri baten agerpenak konfinamendu 
gogorrago bat ekarri zuen Londresera, bai eta Britainia Handiko 
hiriburutik EBko herrialdeetara joatekoak ziren hegaldi eta tren-bidaia 
guztiak bertan behera geratzea ere.  Pfizer, BioNTech eta Modernak 
datozen asteetan probak egiteko konpromisoa hartu zuten, birusaren 
aldagai berri horren aurrean txertoen eraginkortasuna egiaztatzeko. 
Bitartean, Moderna lehenengo dosiak banatzen hasi zen, FDAren 
oniritzia jaso ondoren. Medikamentuaren Europako Agentziak, 
bestalde, Pfizer eta BioNTech txertoak merkaturatzeko baimena 
eman zuen. Igande honetan ekin zaio txertatze kanpainari 
Eurogunean. 
 Brexitari eta Estatu Batuetako pizgarriei buruzko albisteak 
merkatuak itxita zeudenan heldu ziren. Europaren kasuan, 
erlojuaren kontrako ia 10 hileko negoziazioaren ondoren eta 
trantsizio-epea amaitzeko astebete falta denean soilik, Bruselak 
eta Londresek akordio taktiko bat itxi zuten, urtarrilaren 1etik 
aurrera izango duten harreman komertzial eta politikoaren 
xehetasunekin. Akordio horri esker, Mantxako Kanalaren bi 
aldeen arteko merkataritzak zero tarifa eta zero kuota izango ditu 
eta lankidetza ziurtatuta egongo da, besteak beste, 
segurtasunaren arloan. Estatu kideetako gobernuek babestu eta 
parlamentu guztiek berretsi behar dute orain akordio hori. 
Bestetik, AEBetan, Kongresuak eta Senatuak larunbatean onartu 
ondoren, Trump jarduneko presidenteak, hainbat mehatxu tarteko, 
2021eko aurrekontua sinatu zuen. Horri esker, administrazio 
federala ez da itxi behar izango, eta 900.000 milioi dolarreko 
pizgarri fiskalen sorta berri bati bide eman zaio. 
ERRENTA FINKOA: 

Aste lasaia core zor-merkatuetan, hala Europan nola Estatu 
Batuetan, non interes-tasek ia ez zuten aldaketarik izan. Bonu 
amerikarraren errentagarritasunak 2 op egin zuen atzera, % 
0,92raino, eta hamar urterako Alemaniako tasa, aldiz, 2 op igo zen, 
-% 0,55eraino. Zor espainiarrari dagokionez, hamar urteko bonuari 
eskatutako errentagarritasunak 3 op egin zuen gora, % 0,07raino, 
eta arrisku-primak 62 puntuei eutsi zien.  Kredituaren 
diferentzialetan, bestalde, ia ez zen aldaketarik gertatu. 
 
DIBISAK / LEHENGAIAK:  

Liberak inbertsiogileen arreta erakarri eta balioa irabazi zuen 
euroaren aldean, Brexitaren inguruan berehala lortu beharreko 
akordioak hauspotuta. Europar blokearen txanponak dolarraren 
aurrean ere pixka bat atzera egin zuen.  
Lehengaien kasuan, petrolioaren prezioa % 2,27 jaitsi zen, 
koronabirusaren aldagai berriak ekarriko dituen konfinamendu 
berrien eta, mugikortasunari jarritako murrizketen ondoren, 
petrolio gordinaren eskaerak ia seguru izango duen 
beherakadaren beldurrez eta AEBetako asteko inbentario 
handiagoen eraginez. Urrearen balioa, bestetik, % 0,11 igo zen, 

INDIZEAK 2020/12/25 
Aldaketa Ald 
2020 Astekoa 

IBEX 8.111,50 % 0,92 -% 
15,06 

EUROSTOXX 50 3.543,28 -% 0,07 -% 5,39 
ALEMANIA 13.587,23 -% 0,32 % 2,55 
INGALATERRA 6.502,11 -% 0,41 -% 

13,79 
FRANTZIA 5.522,01 -% 0,11 -% 7,63 
ITALIA 24.089,23 % 0,68 -% 6,01 
S&P 500 3.703,06 -% 0,17 % 14,62 
DOW JONES 30.199,87 % 0,07 % 5,82 
NASDAQ 100 12.711,01 -% 0,21 % 45,55 
NIKKEI 225 26.656,61 -% 0,40 % 12,68 
SHANGHAI 3.396,56 % 0,05 % 11,36 
MSCI WORLD 2.659,27 -% 0,26 % 12,75 

 Gobernuen tasak 2020/12/25 
Aldaketa 
Astean Ald 2020 

2 urte    

ALEMANIA -0,71 2 -10 
ESPAINIA -0,62 0 -23 
AEB 0,12 0 -145 
5 urte    

ALEMANIA -0,72 3 -25 
ESPAINIA -0,39 2 -32 
10 urte    

ALEMANIA -0,55 2 -36 
ESPAINIA 0,07 3 -40 
AEB 0,92 -2 -99 

Kreditu-spreada (op) 2020/12/25 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

ITRX EUROPE (5A) 48,35 0 4 
ITRX EUR XOVER (5A) 243,64 -1 37 

 
Dibisak
 2020/12/2
5 

Aldaketa Ald 2020 
Astean 

$/€ 1,22 -% 0,52 % 8,73 
Yen/€ 126,26 -% 0,28 % 3,68 

 



Lehengaiak  2020/12/25 
Aldaketa Ald 2020 
Astean 

 

1883,46 $/ontza mailaraino.



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


