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BASKEPENSIONES
ERRENTA FINKOA GAPI
INBERTSIO POLITIKA
Inbertsio-profil kontserbadorea duten pertsonentzat. Epe ertain-luzean etekin on
bat lortzera bideratutako plana da. Batez ere errenta finkoan inbertitzen du, eta
batez besteko iraupena 2 eta 8 urte bitartekoa izaten da.

EZAUGARRI OROKORRAK
Ondarea:

2020/12/31ra Errentagarritasunak UTB
1 hilekoa*

3 hilekoa**

Urtekoa*

Urte 1

Urte 3

Urte 5

Urte 10

%0,28

%2,36

%2,98

%2,98

%1,40

%1,39

%2,96

113.646.465,34

Komisioak guztira:

%1,60

Harpidetza komisioa:

%0,00

Errenboltso Komisioa:

%0,00

Arrisku-profila:

Baxua

Inbertsiorako gutxieneko epea:

*Urtebete baino epe laburragokoak diren errentagarritasunak ez dira urtekotzen.
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*Iraganeko errentagarritasunek ez dute garantizatzen etorkizuneko errentagarritasunik.

2020/12/31ra Estatistikak

Errenta finkoko zorroaren egoera

Lurrunkortasun 1 urte**

%3,06

Iraupena

Lurrunkortasun 3 urte**

%2,09

% Kreditu erakusketa

**Informazio hau ez dago erabilgarri, fondoaren
antzinatasuna edo inbertsio-politikaren
azken aldaketatik igaro den denbora,
adierazitako epea baino txikiagoa denean.

3,92
%68,32

Batez besteko rating-a

BBB+

HILEKO IRUZKINA
Urteko azken hilabetean Covid19aren eboluzioa, Brexita eta
Amerikako zerga pizgarrien
pakete berria onartzea izan
dira gertakari nabarmenenak.
Pandemiak aurrera jarraitu
ahala, osasun arloko berriak
taldeko immunizazioa lortzeko
abian jarritako txertoak
jartzeko kanpainaren inguruan
ziren. Hilean zehar hiru
txerto baimendu direnean
(Pfizer, Moderna eta Oxford/
AstraZeneca), birusaren mutazio
berri bat agertzeak berriz
ekarri zuen ziurgabetasuna,
aurrekoa baino kutsakorragoa
baita, eta neurri berriak
hartu behar izan ziren, haien
eragin ekonomikoarekin. Arlo
politikoan, Europar Batasunaren
eta Erresuma Batuaren arteko
akordioak haustura gauzatu
zuen, 48 urtez Erresuma Batua
europar proiektuaren parte izan
ondoren. Europan Txinarekin
itxitako akordioa ezagutu
genuen, Txinako merkatuari

europar inbertsioetarako
sarbidea errazteko
helburuarekin. Atlantikoaren
beste aldean, hileko azken
astean 2021eko aurrekontuak
eta zerga pizgarrien pakete
berria sinatu ziren. Sinatze
horrekin, Trumpek amaiera
ematen zion Administrazioaren
blokeoari, eta hurrengo urteko
irailera arte bermatu zuen haren
funtzionamendua. Kongresuak,
ondorioz, orain arte adostutako
transferentzien zenbatekoaren
600 euroko igoera onartu
behar izan zuen. Handik egun
batzuetara, McConnellek
ordainketa zuzenak 2.000
dolarrera igotzeko Lege
proiektua atzera bota zuen
eta, dirudienez, 2021ra arte
itxaron beharko dugu nola
bukatzen den ikusteko. Diru
politika arloan, Europan BCEak
pizgarrien plana espero zein
intentsitatearekin areagotu zen
eta 2022ko martxora arte luzatu
zen. AEBan, FEDak ez zuen

Rating-aren araberako banaketa
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Errenta finkoko zorroaren Rating-aren
araberako banaketa.

BB

aldaketarik egin diru politikan,
ezta Ingalaterrako Bankuak
eta Japoniako Bankuak ere.
Testuinguru horretan, abenduan
positiboan itxi zituzten plaza
nagusiak. Azaroko euforiaren
ondoren, hilaren lehenengo
zatian hobetze ekonomikoko
funtsaren blokeoa, Amerikako
zerga paketearen onespenaren
inguruko zalantzak eta Brexita
izan dira aipagarrienak. Izan
ere, urte bukaerara gerturatu
ahala, eta banku zentralek
baldintzarik gabe funtsekin
lagundu ondoren, merkatuek
baikortasunez hartu zuten
gatazka horiek konpontzea.
Hortaz, Ipar Amerikako
indizeek maximo historiko
berriekin itxi zuten urtea.
Europan, Eurostoxx indizeak
ere berdean itxi zuen hilea %
1,72ko igoerarekin. Nazioarteko
gainerako merkatuetan,
Nikkei azken 30 urteotako
maximoetara iritsi zen eta
abendua % 3,82ko igoerarekin

<BB

itxi zuen. Emergenteak, aldiz,
oro har, % 7,15 igo ziren.
Salbuespena espainiar burtsa
izan zen. Ia batere aldaketarik
gabe itxi zuen hila. Errenta
Finkoan, aldiz, mugimendu gutxi
Alemaniako zor subiranoko
errentagarritasunetan, eta
tasen gorakada Atlantikoaren
beste aldean. 10 urterako bonu
germanikoak -% 0,57arekin itxi
zuen, eta amerikarrak, aldiz,
abenduan igo bazen ere, %
0,90etik gora jarri zen. Espainiar
zorraren kasuan, 10 urterako
bonuaren errentagarritasunak
% 0-tik gora (%0,05) bukatu
zuen eta arrisku prima
3pbs murriztu zen, 62pbsak
arte. Kredituak, bestetik,
diferentzialak estutu zituen,
kreditu kalitate eskaseneko
bonuen kasuan bereziki.
Dibisen merkatuari dagokionez,
dolarrak ahul jarraitu zuen
euroarekiko, zeinaren truke
tasa maximoetan jarraitu zuen
2018az geroztik.
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Errenta finkoko zorroaren barne dagoen
durazioaren banatuntza interes tasaren
kurbaren arabera.
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Sektoreen araberako ondarearen
banaketak ez du likidezia barneratzen.

__________________________________
Dokumentu honen xedea informazioa ematea da eta inola ere ez da, ez kontratu-elementua, ez gomendioa, ez aholkularitza pertsonalizatua, ez eskaintza, eta ezta eskaera ere. Dokumentu honek ez du ordezten edozein inbertsio erabaki
aurretik legez kontsultatu beharreko informazioa; legezko informazioa nagusitzen da edozein desadostasun izanez gero. Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantzatresna batzuetako
inbertsioetako berezko arriskuei lotuta; horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunak gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
Funtsaren legezko informazio-dokumentu guztiak (IFD, liburuxka, aldizkako txostenak, etab.) www.kutxabankgestion.es webgunean, entitate komertzializatzaileen webgunean eta CNMVren erregistroetan kontsulta daitezke.
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BASKEPENSIONESEN ONURAK:
• Aurrezteko finantza-tresna, zure etorkizuneko pentsio
publikoa osatzen laguntzeko.
• Nahi duzun eta ahal duzun moduan aurrezteko
malgutasun osoarekin.
• Inbertitzeko politika desberdina duten Baskepensiones
desberdinen artean zure aurrezkia askatasunez
mugitzeko aukera, zure profilaren arabera hobeto
egokitzeko.
• Konfiantza Kutxabanken. Epe luzerakoak izan daitezkeen
eragiketetan garrantzitsua da.
• Onurak Kutxabankeko beste produktu batzuetan
(gordailuetan, maileguetan, eta abarretan).
Eta gainera, banakako BGAE denez,
PFEZaren Zerga Oinarria murrizten duten ekarpenetarako
zerga-tratamendu onenaz balia zaitezke.

PROBA EZAZU ERRETIRORAKO
GURE SIMULAGAILUA
Zure egoerari buruzko banakako txostena
prestatuko dizugu. Simulagailuarekin zenbateko
pentsioa kobratuko duzun, erretiroa hartutakoan
bizimoduari eusteko zenbat aurreztu beharko
duzun eta zure beharrizanetara zein plan hobeto
egokitzen zaizun kalkulatu ahal izango duzu.
Kutxabank SA
Bazkide sustatzailea.
Kutxabank Gestión
IKESK SAU Ondare
Kudeatzailea.

Hasi etorkizuna planifikatzen,
Baskepensionesekin:
SIMULAGAILUA
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