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KPI Euskadi 2019: %1,20 
Errentagarritasuna 2019: %5,00

2018an ia merkatu guztietan emaitza negatiboa izan ondoren, errenta aldakorra 
etorri da 2019an gure inbertsioak erreskatatzera. Errenta finkoak zerotik gertu 
jarraitzen du epe luzean eta emaitza negatiboekin epe laburrean.

+ info - web EPSV Lanaur (intranet edo banka elektronikoa)
- pk@kutxabank.es / 943001787
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Urtea burtsetan

{GRAFIKOA} Erabakiak eta epe luzea
Epe luzeko ikuspegi batekin, emaitza positiboetara itzuli gara iazko parentesiaren ondoren. 
Errenta aldakorreko urte onak azken 5 urteetako emaitzarik onena lortzera bultzatu du 
Lanaur, baina horrek ez du ezkutatu behar errenta finkoak ezer ematen ez duen ingurune 
batean gaudela (epe laburretan eta ertainetan, kasu askotan negatiboan dago) eta gure 
errentagarritasuna errenta aldakorraren eta inbertsio alternatiboen gero eta menpekoagoa 
dela.
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BAT KPI EUS

2010 %4,61 %2,80
2011 %1,47 %2,40
2012 %7,90 %2,70
2013 %6,06 %0,60
2014 %7,93 %-0,70
2015 %2,68 %0,30
2016 %2,94 %1,50
2017 %3,81 %1,10
2018 %-1,95 %1,00
2019 %5,00  %1,20

10 URTE %48,10 %13,61

Errenta aldakorrarekiko 
esposizioa:

Nahiz eta 2018an bazkideen tipologia 
kontuan hartuta egindako azterketan 
markatutako estrategiak %16ko esposizio 
objektiboa markatzen zuen, inbertsioen 
errebalorizazioak eta prestazioen 
ordainketak zorroaren errenta 
aldakorreko esposizioa 
handitzea eragin 
dute.
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Errenta finkoa 
minimoen azpitik 
dagoen merkatu-
ingurune 
honetan, errenta 
aldakorraren 
murrizketa-
erritmoa ez 
bizkortzea 
erabaki da, 
baina, hori bai, 
PK-ko kideok  
merkatuen 
erorketa 
posibleetatik 
babestuko 
gaituen 
estaldura 
kontratatzearen 
alde egin dugu.
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