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Pixkanaka Kaskari

COVID eta aurrikuspena.  
Nola eragin die pandemiak gure inbertsioei? 
Martxoan, merkatuek beherakada ikusgarriak izan zituzten, eta kasu batzuetan %39,4 ere 
galdu zuten egun gutxitan (Ibex35). Gure enpleguko BGAEak ez ziren egoera horretatik 
kanpo geratu, baina eragina desberdina izan zen eta erreakzioak ere desberdinak izan ziren. 
Bidalketa honetan, taldeko enpleguko BGAE nagusien egoera eta haien arteko aldeak 
laburbildu nahi ditugu.

BGAE Hazia
3100 bazkide
Jubilatuak: +-%50
EA expos. (ots): %21,8
Martxoko errent.: -%5,05
EA expos. (mai): %20,6

Hazian arazotsuagoa da bazkideen ezaugarriekin bat 
datorren estrategia bat definitzea. Kasu honetan, batez 
besteko adina (55 urte inguru) datu engainagarria da; izan ere, 
Haziak adinean oso heterogeneoak diren kolektiboak biltzen 
baititu, BBK-ko erretiratuetatik hasi eta Kutxabanken sartu 
berriak diren lankideetaraino. Zaila izan daiteke estrategia 
berean bateratzea dirua gaur eskatu dezaketen erretiratuaren 
eta aurretik 20 edo 30 urteko inbertsio epea duten bazkide 
aktiboen "arriskurako gogoa”.

Kutxako “gazteen” BGAEak gurearen egoera hantzekoa du, eta 
bertan ere egoera honen aurrean duten batazbesteko adina eta 
epe luzera errenta aldakorrean duten esposizioa 
gehietzeko apustua egin dute. 
Vital IVarekiko duten dezberdintasun nabarmenena kudeaketa 
alternatiboan duten pisua bada ere kolektiboak oso antzekoak 
dira eta estrategiak ere bai.

BGAE Lanaur HIRU
1.900 bazkide
Adina batazbeste: 43 urte
EA expos. (ots): %24,6
Martxoko errent.: -%8,68
EA expos. (mai): %25,7

Gure BGAEko bazkideek dugun batazbesteko adinak aukera  
ematen digu errenta aldakorrarekiko esposizioa handitzeko 
baita epe luzera begira. Aurretik dugun bide luzeak, errenta 
aldakorreko merkatuetan dauden prezioek eta errenta finkoak 
etorkizunera erakusten duen aukera eskaxak erabaki hori 
arrazoizkotzat ematera eramaten gaituzte.

Kudeaketa alternatiboan zeozer inbertitzeak gure zorroa osatu 
dezake, taldeko beste BGAEen aldean oraindik gutxi bait dugu.

BGAE Vital IV
250 bazkide
Adina batazbeste: 42 urte
EA expos. (ots): %24,8
Martxoko errent.: -%8,07
EA expos. (mai): %27

COVID efektua Kutxabanken saileko gainontzeko artikuluak jaso nahi? 

Sakatu hemen

https://pixkanakakaskari.files.wordpress.com/2020/06/lista-representantes-pk.pdf
mailto:pk@kutxabank.es
https://pixkanakakaskari.files.wordpress.com/2020/06/lista-representantes-pk.pdf
mailto:pk@kutxabank.es
https://pixkanakakaskari.org/2020-uda-verano-2020/
https://pixkanakakaskari.org/2020-uda-verano-2020/

