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Kutxabank Burtsa Globala Pentsio Fondoaren arrisku-maila 6 da,
1etik 7rako eskalaren barruan. Aurreikuspen hori fondo
bakoitzaren ondarea inbertituko den aktibo-moten bilakaera
historikoan oinarrituta egin da. Horrez gain, aurreikusitakoaren
arabera fondo bakoitzaren ondarea inbertituko den
aktibo-moten bilakaera historikoan oinarritu da. Hala ere,
arrisku-maila bakoitza inoiz alda daitekeenez, adierazlea neurri
estatikoa da eta ez du aurretiazko iritzirik eskaintzen planen
etorkizuneko arriskuari buruz.

Prestazioa kobratu edo berreskuratu ahal izango da soilik pentsio-planen eta pentsio-fondoen
araudian araututako likideziazko aparteko gertaeraren edo balizkoren bat gertatzen bada.
Lekuz aldatzeko eskubideen, prestazioen eta likideziazko aparteko balizkoen balioa
pentsio-fondoaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoak dira eta galera nabarmenak eragin
ditzakete.
Indarreko araudiarekin bat etorrita, Pentsio Plan bakoitzeko partaidearentzako Oinarrizko Datuen
Agiri bana dago, horiek guztiak www.kutxabank.es webgunean argitaratuta.
Kutxabankeko Pentsio Planen eta horietako bakoitzari lotutako arrisku-indizearen kontsulta
hurrengo webgunean egin daiteke: www.kutxabank.es/pentsioplanak

ERRENTA ALDAKORRA 2022/MARTXOA/31

INBERTSIO POLITIKA
Fondoa errenta aldakorreko fondo bat bezala eratu da; hortaz, ondarearen
% 75 baino gehiago Nazioarteko Errenta Aldakorrean inbertituko du. Fondoak aktibo
motekiko duen esposizioa lortzeko, inbertsio zuzenak egin ahal izango dira horietan,
baita inbertsioak ere finantza-tresna eratorrietan.
2022/03/31ra Errentagarritasunak UTB

PUBLIZITATEA

KUTXABANK
BURTSA GLOBALA PF
EZAUGARRI OROKORRAK
Ondarea:

159.216.551,35€

Kudeatze-Komisioa:

%1,50

Gordailatze-Komisioa:

%0,20

Arrisku-profila:

1 hilekoa*

3 hilekoa*

Urtekoa*

Urte 1

Urte 3

Urte 5

%0,72

-%8,39

-%8,39

%0,02

%6,46

%4,12

*Urtebete baino epe laburragokoak diren errentagarritasunak ez dira urtekotzen.
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2017

-%8,39

%15,81

%3,13

%21,76

%-13,18

%11,81

6
1etik 7rako
eskalan

BALIO LIKIDAGARRIAREN BILAKAERA

*Iraganeko errentagarritasunek ez dute garantizatzen etorkizuneko errentagarritasunik.

2022/03/31ra Estatistikak
Lurrunkortasun 1 urte

%14,39

Lurrunkortasun 3 urte

%18,17
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2005/12/31
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2015/12/31

2020/12/31

HILEKO IRUZKINA

Martxoan Ukrainian gerra
gatazka gogortu bazen ere
negoziazioek gatazkaren
konponbide baten itxaropena
piztu dute. Oraindik ere
bake akordiorik ez badago
ere, Errusiaren aldetik
intentsitate militarra arintzeko
konpromisoa lortu da, eta
Ukrainiak uko egin dio NATOren
kide izateari, segurtasun
bermeak izatearen truke.
Burtsa merkatuak dagoeneko
ohitu dira bonba-hotsera
eta gerra hasi aurretik zuten
mailara itzuli dira baina
panorama konplexu batean,
inflazio-tentsio handiagoarekin
eta munduko hazkuntzaren
inguruko ardurak eraginda.
Gerraren eraginak lehengai
guztien prezioa izugarri igo
du eta, ondorioz, janariarena
ere. Horrek egurra eman dio
inflazioaren arazoari. EBk,
commodities direlakoen

igoerekiko zaurgarriagoa
izanik, prezioen krisialdia
gelditzeko eta hobetze
ekonomikoa ez eragozteko
neurriak nazio mailan hartu
behar izan ditu, erregaietan
deskontuak emateko laguntzak
esaterako, eta Espainiaren
eta Portugalen kasu berezian,
aldi baterako mugak jartzeko
elektrizitatea sortzeko
erabiltzen duen gasaren
prezioari. Horrez gain gas
hornikuntza igotzea adostu
du AEBekin, Errusiarekiko
mendekotasuna gutxiagotzeko,
Kremlinek energia errublotan
ordaintzeko obligazioaren
ondorioz eta Europako
industriaren agertokia
gelditzeko aukera dela eta.
Amerikako ekonomiak,
bestetik, badirudi hobe jasaten
dituela tentsio geopolitikaren
boladak eta, gerratik kanpo,
zalantzak Txinara islatzen dira,

errentagarritasunaren % 0,55
igo arte, eta Espainiako bonuak
32 o.p., ordea, % 1,44 arte.
AEBtan, kurbaren epe laburrak
sufritu du gehien. 2 urterako
bonua duela 10 urte ordaintzen
zen bezala ordaintzen da
gaur egun, hau da, % 2,34.
Aldiz, korporazioko zorraren
diferentzialek zertxobait
lasaitu dira. Bien bitartean,
burtsek erresilientzia
nabarmenarekin itxi dute hilea.
S&P-500 indizeak % 3,5eko
igoera izan du eta Nasdaq
teknologikoak % 4. Eurozonan,
emaitzak txikiagoak izan
dira, eta Eurostoxx eta euro
eskualdeko gainerako indizeek
galera arinak izan dituzte,
% 1ko jeitsierak gainditu
ez dutenak. Gainerakoetan,
Japonian % 4,8 igo da, eta baita
emergente gehienetan ere,
eta Txinako burtsaren% 6ko
jaitsiera izan da.

Errenta Aldakorreko zorroaren banaketa sektoriala

Errenta Aldakorrean posizio nagusiak
(zuzeneko esposizioa)

AKTIBO

Shangaiko konfinamenduek
eragindako inpaktuak direla
eta. Banku zentralek, bestetik,
nahiz eta hazkuntza ahulagoa
izan daitekeela onartu,
prezioekin beligeranteago
aurkezte nahiago izan dute,
inflazioko espirala eragozteko.
Horrela, FEDak, zeinak
martxoan 2018tik 25pbko
tasen lehenengo igoera egin
duen, edo Ingalaterrako
Bankua, zeinak ondoz ondoko
3 lerrokatu dituen, politika
monetarioaren normalkuntzan
bortitzagoak izango direla
adierazi dute. Bien bitartean,
BCEak espero baino gehiago
aurreratu ditu aparteko
pizgarrien bukaera eta
interes tasak aurten bertan
igo ditzakeela jakinarazi du.
Horrela, errenta finkoa izan da
hilabete honetan kaltetuena.
10 urterako bonu alemanak
oinarrizko 41 puntu igo da,

(zuzeneko esposizioa eta zeharkakoa)

PISU

KUTXABANK BOLSA SECTOR. CLASE CARTERA FI

%12,69

KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS FI

%6,24

ACCIONES DASSAULT SYSTEMES SHS

%0,80

ACCIONES GALP ENERGIA SA

%0,46

ACCIONES WOLTERS LUWER

%0,43

ACCIONES NN GROUP NV

%0,41

ACCIONES VERBUND AG

%0,40

ACCIONES FERRARI

%0,40

ACCIONES MUENCHENER RUECKVER

%0,39

ACCIONES SIGNIFY NV

%0,39

JAPONIA
%4,64
EMERGENTEAK
%11,93
EUROGUNEA
%40,73
GLOBALA
%19,33

IPAR AMERIKA
%23,37

__________________________________
Dokumentu honen helburua da informazioa ematea, eta ez da inola ere kontratu-dokumentu bat, gomendio bat, aholku pertsonalizatua, eskaintza edo eskaera. Ezin da hartu edozein inbertsio-erabakiren aurretik kontsultatu
behar den legezko informazioaren ordezkotzat, eta legezko informazio hori izango da nagusi desadostasunik sortuz gero. Inbertsioak merkatuaren gorabeherei lotuta daude, baita baloreetan eta beste finantza-tresna
batzuetan inbertitzeari dagozkion beste arrisku batzuei ere. Beraz, Pentsio Fondoaren eskurapen-balioak eta errentagarritasunek goranzko zein beheranzko aldaketak izan ditzakete, eta baliteke inbertitzaile batek ez
berreskuratzea hasieran inbertitutako zenbatekoa. Pentsio Fondoaren informazio-dokumentu guztiak (hala nola Oinarrizko Datuen Agiria, Inbertsio Politikaren Printzipioen Adierazpena, aldizkako informazioa, inbertsioen
xehetasunak, etab.) entitate merkaturatzaileen webgunean kontsulta daitezke.
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KUTXABANK PENTSIO PLANEN ONURAK:
• Aurrezteko finantza-tresna, zure etorkizuneko pentsio publikoa osatzen
laguntzeko.
• Nahi duzun eta ahal duzun moduan aurrezteko malgutasun osoarekin.
• Inbertitzeko politika desberdina duten Kutxabank Pentsio Plan 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 pentsio plana denez,
PFEZaren Zerga Oinarria murrizten duten ekarpenetarako zerga-tratamendu
onenaz balia zaitezke.

GAINERA, KUTXABANK BURTSA GLOBALA PLANAK
HONAKO ONURA HAUEK IZANGO DITU:
 UDEAKETA PROFESIONAL
K
AKTIBOA, inbertsioak
merkatuen inguruabarretara
egokitzeko. Eta OROKORRA,
dibertsifikazio geografiko eta
sektorialarekin.

EGUNEROKO JARRAIPENA

ARRISKUAREN KONTROLA.
Aktiboen analisi eta jarraipen
etengabea egiten dugu
errentagarritasunaren eta arriskuaren
arteko oreka onena lortzeko.
Espainiako ondare-kudeatzaile
nagusietakoaren ESKARMENTU ETA
KALITATEA (Kutxabank Gestión).

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.
Hasi etorkizuna planifikatzen,
Kutxabank Pentsio Planekin:
SIMULAGAILUA

Kutxabank, SA,
Kale Nagusia, 30-32, 48009 Bilbo. IFK: A95653077.
Bizkaiko MerkataritzaErregistroan inskribatuta.
5226 Tomoa, 0 Liburua, BI-58729 Orria,
1 Folioa, 1. Inskripzioa.

Planen Erakunde Sustatzailea: Kutxabank SA.
Pentsio Fondoen Erakunde Gordailuzaina: Cecabank SA.
Pentsio Fondoen Erakunde Kudeatzailea: Kutxabank Pensiones SAU.

