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Ibex35: -%14,97
Bonoa 10u: %1,42
KPI: %1,0 

2018 abe 31

Euskadiko KPI 2018: %1,00
2018 errentagarritasuna: -%3,36

Azken 10 urteetan lehen aldiz, Lanaurretan errentagarritasun negatiboarekin 
amaitzen dugu urte bat. Errenta finkoak gora ez egiteaz gain, zenbait kasutan 
ibilbide negatiboa hartzen du. Errenta aldakorrak emaitza negatiboak izan ditu 
mundu mailan, Europan -%15eko emaitzak emanaz. Gauzak horrela, kudeatzeko 
oso konplexua den egoera baten aurrean gaude.
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{GRAFIKOA} Erabakiak eta epe luzea
Epe luzeko ikuspegi batetik, gure ustez hori bait da BGAE bat kudeatzeko hartu behar den 
ikuspegia, emaitza positiboak lortu ditugun 9 urteko bolada bat eteten da. Krisiaren ikuspegitik 
konplexua izan den bolada baina errenta finkoari dagokionez interes tasa altuetakoa, azken 
urteetan jaisten joan direnak gaur egungo egoerara iritsi arte. Espero dugu hartutako neurriek 
aurretik dugun interes tasa baxuko ingurune hau modu egokian kudeatzen laguntzea eta 
azkenengoa bezain arrakastasua izango den beste bolada bat lortzea.
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HIRU KPI EUS

2009 %7,37 %1,00
2010 %2,55 %2,80
2011 %1,61 %2,40
2012 %9,75 %2,70
2013 %8,43 %0,60
2014 %11,71 -%0,70
2015 %1,81 %0,30
2016 %2,87 %1,50
2017 %2,64 %1,10
2018 -%3,36 %1,00

10 URTE %54,51 %13,39
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Etorkizunari begira, eta errenta finkoaren 
egoera koiunturala ez delakoan, atal 
desberdinak lantzen ari gara:

Xehetasunezko analisia 
zeharkako tartekaritza gastuak 
minimotzeko (kanpoko fondoen 
komisioak e.a.)

BGAEko bazkideen ezaugarrien 
arabera burtsako esposizioaren 
egokitzea, Lanaur HIRUn %30a 
arte gehituz.

Aurrekoarekin lotuta, 2019rako 
 errenta aldakorreko 
inbertsioaren gaineko estaldura  
baten kontratazioa.

Errenta finko eta aldakorreko 
merkatuekin lotuta ez 
dauden epe luzerako zenbait 
inbertsioen azterketa.
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