
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ø INGURU MAKROA: 
v ASTEKO DATUEN PODIUMA 

v KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 
 
 

Ø ASTE HONETAN MERKATUETAN 
 
 
 
 

Ø GURE IKUSPEGIA 

 
Egoera ekonomikoa eta Merkatuak 

ASTEKO LABURPENA 
2020ko abenduaren 28tik 31rako astea 



INGURU MAKROA 
ASTEKO DATUEN PODIUMA 

2 

 

 

 

EUROGUNEA: ESPAINIAKO KPIa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
 

Espainiako urteko inflazioaren datua -% 0,5ekoa izan da 2020an, azaroko jaitsiera (-% 0,8) baino 
hiru hamarren gainetik, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) egindako adierazle aurreratuaren 
arabera. Prezioek dagoeneko bederatzi hilabete daramatzate maila negatiboetan. Bada, 
beherakadaren apaltze horretan elektrizitatearen prezioaren igoera nabarmendu da, iazko hil 
berean jaitsi egin baitzen. Gainera, karburatzaile eta erregaien prezioak ere 2019ko abenduan 
baino gehiago igo dira hilabete honetan. Bestalde, KPI bateratuaren (KPIB) adierazle aurreratuaren 
urteko aldaketa -% 0,6koa izan da abenduan. Datu hori konfirmatzen bada, KPIBren urteko tasa 
aurreko hilean baino bi hamarren gorago egongo litzateke. 

 
 

  Adierazlearen azalpena  
 
 

KPIaren kalkulua Estatistika Institutu Nazionalak egiten du hilero. Espainiako 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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AEB: ASTEKO LANGABEZIA ESKAERAK 

 

  Datuaren analisia  
 
 

Langabezia-sarien asteko eskaerak 19.000 gutxiago izan ziren; beherakada aurreikusitakoa baino 
handiagoa izan zen. Izan ere, joan den astean 787.000 eskaera jaso ziren guztira, eta aurreko 
astean 806.000; hortaz, eskaerak 800.000 baino gutxiago izan dira lehen aldiz hilabetean. Datua 
aurreikuspenen (833.000 eskaera) oso azpitik kokatu zen, eta, beraz, bigarren astez jarraian egin 
zuen behera. Guztira, 5.219.000 lagunek jaso zuten ohiko langabezia-saria abenduaren 26an 
amaitu zen astean. Azpimarratzekoa da asteko eskaerak 6,8 milioi izan zirela martxoan, 
koronabirusaren hedapena geldiarazteko ekonomiaren itxieraren ondorioz. 

 
 
  Adierazlearen azalpena  
 
 

Langabezia-sariaren asteko eskaerak astero argitaratzen ditu AEBetako Lan Sailak. Langabezia-
saria lehenengo aldiz eskatzen duten pertsonen kopurua erakusten duen adierazlea da. 
Langabezia-eskaeren kopurua lan-merkatuaren osasuna neurtzeko neurgailu bat da. Gero eta 
eskaera gutxiago, orduan eta indartsuagoa izango da lan-merkatua, eta alderantziz. 
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JAPONIA: INDUSTRIA-EKOIZPENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
 
 

Industria-ekoizpenaren hazkundea eten egin zen azaroan, bost hilabetez gora egin ondoren, 
COVID-19arekin kutsatutakoen kopuruak gora egin zuelako, munduko ekonomiaren 
susperraldiaren ahultasuna agerian jarriz. Makinen ekoizpenaren sendotasuna autoen eta 
plastikozko produktuen ekoizpenaren beherakadarekin kontrajarri zen, eta, horregatik, ez zen 
hazkunderik izan urriari dagokionez, hileko hazkundea % 4koa izan zenean. Irakurketa, gainera, 
merkatuak aho batez aurreikusitako % 1,2ko batez bestekoaren azpitik 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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TXINA: PMIak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datuaren analisia  
Manufakturen PMIak 0,2 puntuko beherakada txiki bat izan zuen abenduan, eta 51,9 puntutan 
kokatu zen; urte osoko hirugarren daturik onena. Datua analistek iragarritakoa baino pixka bat 
txikiagoa izan zen, 52 puntuan kokatzea espero baitzuten. Nolanahi ere, datu horrek adierazten du 
sektorea suspertze bidean dagoela oraindik, indizeak hamargarren hilabetez jarraian egin baitu 
gora, otsaileko beherakadaren ondoren, koronabirusak eragindako etenaldiagatik PMIa 35,7 
puntutan kokatu zenean. 
Zerbitzuen sektoreak, herrialdeko BPGd-aren erdia baino gehiago dena, 55,7 puntuko PMIa izan 
du hil honetan (azaroan baino 0,9 gutxiago). 
PMI konposatua, manufakturen eta manufakturena ez den industrien argazki konbinatua, 55,1 
puntutan kokatu da abenduan, azaroko 55,7 puntuen aldean (urteko markarik onena). 

  Adierazlearen azalpena  
 
PMI Manufaktura/Zerbitzuak indizeak hilero erosketen profesionalei eta enpresetako exekutiboei 
manufaktura-sektorearen egoerari buruz egiten zaien inkesta bat du oinarri. 
Fabrikazioaren/zerbitzuen sektorearen 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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KASU DATORREN ASTEAN GAI HAUEI… 
 
 

Data Eremua Adierazlea Aurreik. 
04/01 Japonia Japoniako Jibun Bank fabrikazioaren PMIa -- 
04/01 Txina Txinako Caixin fabrikazioaren PMIa 54.7 
04/01 Espainia Espainiako Markit fabrikazioaren PMIa 52.5 
04/01 Italia Italiako Markit fabrikazioaren PMIa 53.5 
04/01 Frantzia Frantziako Markit fabrikazioaren PMIa 51.1 
04/01 Alemania Alemaniako Markit/BME fabrikazioaren PMIa 58.6 
04/01 Eurogunea Euroguneko Markit fabrikazioaren PMIa 55.5 
04/01 Erresuma Batua Markit, RU SAren PMI fabrikazioa 57.3 
04/01 Estatu Batuak Markit AEB fabrikazioa PMI 56.3 
04/01 Estatu Batuak Hileko gastua eraikuntzan % 1.0 
04/01 Alemania Hileko xehekako salmentak -% 2.0 
05/01 Frantzia MoM EBko KPI harmonizatua % 0.5 
05/01 Espainia Langabeziaren aldaketa -- 
05/01 Alemania Langabeziaren aldaketa (000s) 10.0k 
05/01 Estatu Batuak ISM manufaktura-indizea 56.5 
06/01 Japonia Japoniako Jibun Bank Zerbitzuen PMIa -- 
06/01 Japonia Japoniako Jibun Bank Composite PMIa -- 
06/01 Txina Txinako Composite PMI Caixin -- 
06/01 Txina Txinako PMI zerbitzuak Caixin 58.0 
06/01 Frantzia Kontsumitzailearen konfiantza 92 
06/01 Espainia Markit PMI zerbitzuak Espainia 44.0 
06/01 Espainia Markit PMI Composite Espainia 45.6 
06/01 Italia Italiako Markit zerbitzuen PMIa 45.0 
06/01 Italia Italiako Markit composite PMIa 47.3 
06/01 Frantzia Markit Frantzia Zerbitzuak PMI 49.2 
06/01 Frantzia Markit PMI Composite Frantzia 49.6 
06/01 Alemania Markit Alemania Zerbitzuak PMI 47.7 
06/01 Alemania Markit/BME Alemania Composite PMI 52.5 
06/01 Eurogunea Markit Eurogunea Zerbitzuak PMI 47.3 
06/01 Eurogunea Markit PMI Composite Eurogunea 49.8 
06/01 Erresuma Batua Markit/CIPS RU Zerbitzuak PMI 49.9 
06/01 Erresuma Batua Markit/CIPS RU Composite PMI 50.7 
06/01 Alemania MoM EBko KPI harmonizatua % 0.7 
06/01 Alemania Urte arteko EBko KPI harmonizatua -% 0.6 
06/01 Estatu Batuak ADP Enplegu aldaketa 75k 
06/01 Estatu Batuak Markit AEB Zerbitzuak PMI -- 
06/01 Estatu Batuak Markit PMI Composite AEB -- 
06/01 Estatu Batuak Ondasun iraunkorren aginduak -- 
06/01 Estatu Batuak AEB Petrolio gordinaren inbentarioak DOE -- 
06/01 Estatu Batuak Fed-en ordainsariak -- 
07/01 Alemania MoM fabriken aginduak -% 1.2 
07/01 Eurogunea Kontsumitzailearen konfiantza -- 
07/01 Eurogunea Hileko xehekako salmentak -% 3.0 
07/01 Eurogunea Konfiantza ekonomikoa 89.4 
07/01 Eurogunea Konfiantza industriala -8.7 
07/01 Eurogunea Zerbitzuen konfiantza -15.0 
07/01 Italia MoM EBko KPI harmonizatua % 0.3 
07/01 Eurogunea Hileko KPIa % 0.4 
07/01 Estatu Batuak Hasierako langabezia-eskaerak -- 
07/01 Estatu Batuak Balantza komertziala -64.1b $ 
07/01 Estatu Batuak ISM Services indizea 54.5 
08/01 Alemania Balantza komertziala 19.6b 
08/01 Alemania Hileko SA industria-ekoizpena % 0.7 
08/01 Frantzia Hileko industria-ekoizpena -% 1.0 
08/01 Frantzia Balantza komertziala -- 
08/01 Eurogunea Langabezia-tasa % 8.5 
08/01 Estatu Batuak Langabezia-tasa % 6.8 
08/01 Estatu Batuak Hileko handizkako merkataritza-salmentak -- 



 

 

 

 
ASTE HONETAN MERKATUETAN 

 

ERRENTA ALDAKORRA 
Europako burtsa nagusiek irabazi apalak izan zituzten urteko azken 
astean, Ibex indizeak izan ezik, pixka bat atzera egin baitzuen, ezta 
burtsa ingelesak ere, liberaren sendotasunak kaltetu baitzuen. Hala 
AEBetan, nola Asian eta Gorakorretan, burtsako balio handitzeak 
handiagoak izan ziren. Joan den astelehenean, inbertitzaileak gehien 
kezkatzen zituzten auzien ebazpena ospatu zuten merkatuek: Brexita 
eta AEBetako zerga-pizgarri berriak. Horri esker, indize 
iparramerikarrak maximo historiko berrietara heldu ziren urte 
amaieran, eta Europan, Alemaniako Dax indizeak marka guztiak 
hautsi zituen joan den astelehenean. Hala ere, asteko gainerako 
egunetan izandako mozkinen bilketa arinen ondorioz, indizeak 
zertxobait beherago amaitu zuen urtea. Asian, Nikkei indizea ere 
azken 30 urteetako maximoetara heldu zen iragan astelehenean. 
Brexitari dagokionez, EBko estatu kideetako mandatariek Erresuma 
Batuko irteerari buruzko Gabon-eguneko itunari oniritzia eman zioten 
astean, eta Parlamentu britainiarrak Bruselarekin egindako akordioa 
berretsi zuen. AEBetan, Senatuak atzera bota zuen Trumpen 
proposamena, laguntza-sorta berria nabarmen handitzea ekarriko 
lukeena. Egun hauetan, halaber, Europar Batasuna akordio batera 
iritsi da Txinarekin, Europako inbertitzaileak Txinako merkatuan duten 
esku-hartzea hobetzeko asmoz. Asiako erraldoia EBren bazkide 
komertzial nagusietako bat dela kontuan hartuta, itunak enpresa 
europarrek bertan inbertsioak egiteko zituzten oztopoak ezabatuko 
ditu hainbat sektoretan. Espainian, bestalde, Unicaja eta Liberbank 
bankuetako administrazio-kontseiluek bi erakundeen bat-egiteari 
oniritzia eman zioten, Espainiako bosgarren bankurik handiena 
sortzeko. Amaitzeko, osasun-arloari begira, koronabirusarekin 
kutsatutakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du mundu osoan. Hala 
ere, txertaketa-kanpainen hasierak eta txerto eraginkor gehiago 
izateak etorkizunean pandemia kontrolpean izateko esperantza piztu 
zuten. Erresuma Batuak argi berdea eman zien Oxford eta 
AstraZeneca enpresen txertoei, eta Txinak, aldiz, Sinopharm txertoari. 
ERRENTA FINKOA: 
Mugimendu gutxi zor subiranoaren errentagarritasunetan 
Atlantikoaren bi aldeetan, tasen jaitsiera txiki batekin, baita Europako 
periferikoetan ere, behera egin baitute pixka bat, nahiz eta 
Alemaniarekiko diferentzialetan ez den ezer esanguratsua gertatu. 
Bund alemanak -% 0,57an amaitu zuen urtea, eta bere homologo 
espainiarrak, berriz, % 0,05ean, arrisku-prima 62 oinarrizko puntuetan 
kokatuz. 10 urterako treasury bonuak % 0,91n amaitu zuen. Kredituak, 
bestalde, ia aldaketarik gabe mantendu zituen bere spread-ak. 
DIBISAK / LEHENGAIAK: 
Testuinguru ez hain defentsibo horretan, dolarrak balioa galdu zuen 
babes-aktiboaren paperean, eta euroa indartu egin zen dibisa 
iparramerikarraren aurrean, 2018tik izan gabeko maximoetan kokatuz. 
Liberak Brexitaren akordioa ospatu zuen, eta euroaren aurkako 
kotizazioa hobetu zuen. Lehengaiei begira, petrolioaren prezioa % 
0,69 igo zen, ekonomien susperraldiaren esperantzak eta otsailetik  
aurrera LPEEren petrolioaren ekoizpen-mailari eusteko itxaropenak 
lagunduta. Urrearen balioa, bestetik, % 0,79 igo zen, 1898,36 $/ontza 
mailaraino. 

Gobernuen tasak 2020/12/31 
Aldaketa    Ald 2020 
Astean 

2 urte    

ALEMANIA -0,70 1 -10 
ESPAINIA -0,63 -1 -24 
AEB 0,12 0 -145 
5 urte    

ALEMANIA -0,74 -2 -27 
ESPAINIA -0,39 0 -32 
10 urte    

ALEMANIA -0,57 -2 -38 
ESPAINIA 0,05 -3 -42 
AEB 0,91 -1 -100 

Kreditu-spreada (op)    2020/12/31 
Aldaketa   Ald 2020 
Astean 

ITRX EUROPE (5A) 47,83 -1 4 
ITRX EUR XOVER (5A) 241,26 -2 35 

Dibisak 2020/12/31 
Aldaketa 
Astean Ald 2020 

$/€ 1,22 % 0,20 % 8,94 
Yena/€ 126,53 % 0,21 % 3,90 
gpb/€ 0,90 -% 0,47 % 5,78 

Lehengaiak 2020/12/31 
Aldaketa 
astea Ald 2020 

BRENT 51,17 % 0,69 -%22,96 
ORO 1.898,36 % 0,79 % 25,12 

INDIZEAK                      2020/12/31 
Aldaketa  Ald 2020 
Astean 

IBEX 8.073,70 -%0,47 -% 15,45 
EUROSTOXX 50 3.552,64 % 0,26 -% 5,14 
ALEMANIA 13.718,78 % 0,97 % 3,55 
INGALATERRA 6.460,52 -%0,64 -% 14,34 
FRANTZIA 5.551,41 % 0,53 -% 7,14 
ITALIA 24.202,73 % 0,47 -% 5,56 
S&P 500 3.756,07 % 1,43 %16,26 
DOW JONES 30.606,48 % 1,35 % 7,25 
NASDAQ 100 12.888,28 % 1,39 %47,58 
NIKKEI 225 27.444,17 % 2,95 %16,01 
SHANGHAI 3.473,07 % 2,25 %13,87 
MSCI WORLD 2.690,04 % 1,16 %14,06 
MSCI GORAKORRAK 1.291,26 % 2,87 %15,84 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


