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Kategoria

Fondo mota: % 10 baino gehiago beste fondo batzuetan inbertitzen duen inbertsio fondoa.

Inbertsio-bokazioa: NAZIOARTEKO ERRENTA FINKOA.

Arrisku-profila: 3 (1etik 7ra bitarteko eskala baten)

Deskribapen orokorra

Inbertsio politika:Gestioaren erreferentzia honako indize hauen errentagarritasuna izango da: % 60

Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 Year TR  + % 20 Bloomberg Barclays US Govt. 3-5 yr

+% 20 Bloomberg Barclays Euro  Aggregate Corporate Total Return.

Zuzenean edo zeharka IKE-en bidez inbertituko da (% 0tik % 100era eta gehienez % 30 IKE

harmonizatu gabeetan), errenta finko publiko nahiz pribatuko esposizio osoaren % 100 (barnean

daude gordailuak, diru-merkatuko tresna kotizatuak edo kotizatu gabeak, likidoak eta titulizazioak

direnak).

Errenta finkoko jaulkipen kalitateari dagokionez, gutxienez ertaina (BBB- gutxienez) izango da,

edota, txikiagoa balitz, Espainiako Erresumak unean-unean duenaren parekoa. Hala, esposizio

osoaren % 20raino kalitate baxuko jaulkipenetan (BBB- baino txikiagoa) eduki ahal izango da.

Batez beste 0 eta 10 urte bitarteko iraupena izango du. Aktiboen jaulkitzaileak eta merkatuak

ELGAkoak izango dira funtsean, dena den, garatzeko bidean dauden herrialdeetan egin ahal

izango dira inbertsio guztien % 10. ).

Dibisa-arriskuarekiko esposizioa % 0tik % 100erainokoa izango da.

Funtsak % 0 eta % 100 tartean inbertitu ahal izango du aktibo gai diren IKE finantzarioetan,

armonizatuak ala armonizatu gabeak, funtsaren inbertsio-bokazioarekin bat datozenak eta

gestoraren taldekoak ez direnak.

Aukera egongo da, % 35etik gora Europar Batasuneko estatu batean, autonomia-erkidego batean,

toki-erakunde batean, Espainia kide duten nazioarteko erakundeetan eta Espainiakoa baino

kaudimen handiagoko estatuetan inbertitzeko.

Tresna deribatuetako eragiketak

Fondoak, konpromisoaren metodologia erabiliko du finantza tresna deribatuei dagozkien merkatu

arriskua neurtzeko.

Deribatuen merkatu antolatuetan negoziatutako finantza-tresnekin jardun ahal izango da estaldura-

eta inbertsio-helburuetarako, eta deribatuen merkatu antolatuetan negoziatzen ez diren finantza-

tresnekin ere egin ahal izango dira eragiketak, estaldura- eta inbertsio-helburuetarako. Eragiketak

egiteko modu horrek, baina, arriskuak ditu; izan ere, estaldura perfektua ez izatea gerta liteke,

palanka-efektua eragiten dutelako eta konpentsazio-ganberarik ez dagoelako. Deribatuak

erabiltzeagatiko merkatu-arriskurako esposizioaren muga ondare garbia izango da.

Informazio-liburuxkak inbertsio-politikari buruzko informazio zehatzagoa jasotzen du.

Izendapen-dibisa

EUR

Informazio eskuragarririk ez dagoenean, gelaxkak zuri ageriko dira

Aurreko aldiaOraingo aldia

Gutxieneko inbertsioa (EUR)

Egungo partaidetzagatik banatutako mozkin gordinak (EUR)

Egungo partaide kopurua

Egungo partaidetza kopurua

60

7.4817.374

14.553.223,8914.786.021,18

 EUR (*)

likidazio-balioa

Aldiaren amaierako

(Milaka EUR)

ondarea

Aldiaren amaierako

Data

9,0857

9,3051

9,4294

9,4460

3.191

14.941

122.110

139.669Txostenaren aldia

2020

2019

2018

Kalkulu-

Aldia

Benetan kobratutako %-a

Aldian batez besteko ondarearen gainean kobratutako komisioak

Metatua

Gestio-komisioa

ondarearen gain emaitzen gain ondarearen gainGuztira emaitzen gain Guztira

sistema

Inputazio-

oinarria

0,300,10 Ondarea0,300,10

Kalkulu-

Aldia

Benetan kobratutako %-a

Metatua

Gordailuzain-komisioa

oinarria

Ondarea0,070,03

urtea

2020

urtea

Uneko

aldia

Uneko

aldia

Aurreko

Zorroaren errotazio-indizea 00,3100,02

Likideziaren batez besteko errentagarritasuna (% eguneratua) -0,13-0,40-0,40-0,40

OHARRA: Aldia hiruhilekoa edo seihilekoa izan daiteke, dagokionaren arabera. IKEaren likidazio-balioa egunero
zehazten ez bada, azken datu erabilgarria hartuko da errentagarritasuna eta ondarea zehazteko.
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Informazio eskuragarririk ez dagoenean, gelaxkak zuri ageriko dira.

Sozietate gestoreak gestionatutako fondoek erreferentzia-aldian izandako batez besteko
errentagarritasuna ageri da ondoko koadroan. Fondoak inbertsio-bokazioaren arabera sailkatuta
daude.

2018 201620192020Hiruhil.-3Hiruhil.-2Hiruhil.-1
Hiruhil.(0)urtea

Uneko

Metatua

Azken

Hiru hilean behingoa Urteko

2,421,340,01-0,11-0,070,350,18
Errentagarritasun Batez besteko

errentagarritasuna **partaide kopurua *

Batez bestekoondarea *

Gestionatutako

(milaka euro)

Inbertsio-bokazioa

EURO ERRENTA FINKOA -0,111.59824.465

NAZIOARTEKO ERRENTA FINKOA 0,3324.673755.736

EURO ERRENTA FINKO MISTOA 8.366376.763

NAZIOARTEKO ERRENTA FINKO MISTOA 0,0911.104134.638

EURO ERRENTA ALDAKOR MISTOA -0,942.50625.018

NAZIOARTEKO ERRENTA ALDAKOR MISTOA -0,0418.610729.715

EURO ERRENTA ALDAKORRA 0,224.25266.207

NAZIOARTEKO ERRENTA ALDAKORRA 0,1114.771217.252

ERREFERENTZIADUN GESTIOKO IKEA (1)

ERRENDIMENDU FINKOKO BERMATUA -0,0216.837417.835

ERRENDIMENDU ALDAKORREKO BERMATUA -0,0410.694222.805

BERME PARTZIALEKOA

ETEKIN OSOA

GLOBALA -0,3070938.037

FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Variable

FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Constante Deuda Publica

FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Baja Volatilidad

FMM Estandar Valor Liquidativo Variable

Renta Fija Euro Corto Plazo

IIC Que Replica Un Indice

IIC Con Objetivo Concreto De Rentabilidad No Garantizado

Fondoak guztira 0,07114.1203.008.471

Likidazio-balioak, eta beraz errentagarritasunak, ez du aintzat hartzen partaideari kobratu beharreko emaitzen
gaineko gestio-komisioaren eragina.

* Batez bestekoak.
(1) Honako hauek hartzen ditu barne: indize bat erreproduzitzen duten IKEak, kotizatutako fondoak (ETF) eta bermatu
gabeko errentagarritasun-helburu jakineko IKEak.
** Inbertsio-fondo bakoitzak aldian duen batez besteko ondarearen gaineko batez besteko errentagarritasun haztatua.

%%Data%errentagarritasunak (i)

Muturreko Uneko hiruhilekoa Azken urtea Azken 3 urteak

DataData

Gehienezko errentagarritasuna (%)

Gutxienezko errentagarritasuna (%)

01-03-20210,3806-07-20210,19

25-02-2021-0,4323-09-2021-0,16

( Zenbatekoa mila eurokotan )

Ondarearen banaketa

Aurreko aldiaren amaieraUneko aldiaren amaiera

gaineko %-a
Zenbatekoa

Ondarearen

gaineko %-a

Ondarearen
Zenbatekoa

85,02116.47180,68112.681(+) FINANTZA INBERTSIOAK

55,0475.40049,8569.630    Barne Zorroa

30,6441.97131,4243.885    Kanpo Zorroa

-0,66-900-0,60-834    Inbertsio-zorroaren interesak

    Inbertsio berankorrak, zalantzazkoak edo auzipekoak

14,8520.33919,0226.568(+) LIKIDEZIA (ALTXORTEGIA)

0,131770,30419(+/-) GAINERAKOA

100,00%136.987100,00%139.668Ondarea guztira

(i) Eskatutako aldiaren gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, eta betiere haren bokazio
inbertitzailea aldatu ez bada.
Elkarren segidako bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunen berri ematen du.
Likidazio-balioa egunean behin kalkulatzen da.. Gogoratu aurreko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko
errentagarritasunik bermatzen. Aldian inbertsio-politika homogeneoari eutsi bazaio soilik jakinarazten da.

Oharrak:
Aldia hiruhilekoa edo seihilekoa izan daiteke, dagokionaren arabera.
Finantza-inbertsioei buruzko informazioa burutzapenaren balio zenbatetsian ematen da.

2018 201620192020Hiruhil.-3Hiruhil.-2Hiruhil.-1
Hiruhil.(0)urtea

Uneko

Metatua

Azken

Hiru hilean behingoa Urteko

Hegakortasuna (ii):

1,723,351,542,121,421,051,58   Likidazio-balioa

12,4134,1625,5616,5313,9816,2115,56   Ibex-35

0,250,770,510,360,180,280,28   Letra Tesoro 1 año

1,462,000,941,340,980,180,95   BENCHMARK LK 
AKTIBO HEGO

2,091,141,141,171,161,121,12VaR historikoa (iii)

(ii) Hegakortasun historikoa: balore batek aldi batean duen arriskua adierazten du; zenbat eta hegakortasun
handiagoa, orduan eta arrisku handiagoa. Erreferentzia batzuen hegakortasuna ematen da konparazio gisa. Inbertsio
-politika homogeneoa duten aldietarako soilik ematen da hegakortasunari buruzko informazioa.
(iii) VaR historikoa: Hilabetean gehienez zenbat gal litekeen adierazten du, % 99ko konfiantza-mailarekin, IKEak
azken 5 urteotan izan duen portaera errepikatuko balitz. Erreferentzia-aldiaren bukaerako datua da.

Uneko

Batez besteko ondarearen gaineko %-a

Aurreko

uneko

aldiarenUrteko

amaierarekikoaldiko

aldaketa aldaketa

aldaketa

metatua

Aurreko

aldaketa %-tan

122.110132.950136.987AURREKO ALDIAREN AMAIERAKO ONDAREA (milaka EUR)

-46,4912,863,011,59(+/-) Harpidetzak/Itzulketak (garbia)

(-) Mozkin gordin banatuak

-606,640,19-0,070,34(+/-) Etekin garbiak

738,200,570,060,47    (+) Gestio-errendimenduak

-6,060,070,020,02        (+) Interesak

568,690,110,010,06        (+) Dibidenduak

-336,330,01-0,180,42        (+/-) Errenta finkoko emaitzak (gauzatuak edo ez)

        (+/-) Errenta aldakorreko emaitzak (gauzatuak edo ez)

        (+/-) Gordailuetako emaitzak (gauzatuak edo ez)

-81,620,460,100,02        (+/-) Deribatuetako emaitzak (gauzatuak edo ez)

-145,08-0,100,11-0,05        (+/-) IKE-etako emaitzak (gauzatuak edo ez)

-336,320,020,01        (+/-) Beste emaitza batzuk

        (+/-) Bestelako etekinak

5,18-0,38-0,12-0,13    (-) Egotzitako gastuak

2,16-0,30-0,10-0,10        (-) Kudeaketa komisioa

2,16-0,07-0,02-0,03        (-) Gordailuzainaren Komisioa

-302,58        (-) Kanpo-zerbitzuengatiko gastuak

-1,72        (-) Gestio arrunteko beste gastu batzuk

        (-) Egotzitako beste gastu batzuk

    (+) Sarrerak

        (+) IKEaren aldeko deskontu-komisioak

        (+) Ostera-lagatako komisioak

        (+) Beste sarrera batzuk

139.669136.987139.669UNEKO ALDIAREN AMAIERAKO ONDAREA (milaka EUR)

2018 201620192020Hiruhil.-3Hiruhil.-2Hiruhil.-1
Hiruhil.(0)urtea

Uneko
Metatua

Azken
Hiru hilean behingoa Urteko

0,42 1,651,330,790,550,140,140,140,14

Erreferentzia-aldian egindako gastu zuzenak hartzen ditu barne: gestio-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza,
banku-zerbitzuak eta gainerako gestio korronteko gastuak, aldiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekotan.
Funtsak / aktiboaren% 10 baino gehiago inbertituko duten beste funtsak ere barne dira sortutako zeharka inbertsioak,
hala nola, harpidetza -tasak eta amortizazio barne eratorritako kostuak konpartimentu kasuan. Ratio honek ez du
barne kudeaketa emaitza edo transakzio kostuak balore Negoziazio on kuota.

Oharra: Aldia hiruhilekoa edo seihilekoa izan daiteke, dagokionaren arabera.

VL BENCHMARK LK AKTIBO HEGO    (100 oinarria)

Grafikoa: Hiruhilekoen errentagarritasuna azken 3 urteetan

VL BENCHMARK LK AKTIBO HEGO
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3.1. Finantza-inbertsioak burutzapenaren balio zenbatetsian (milaka eurokotan) eta ondarearen gaineko ehunekotan, aldiaren amaieran.

Merkatu-

Oraingo aldia
Inbertsioaren eta jaulkitzailearen azalpena

%

Aurreko aldia

%
Merkatu-

balioa balioa

Dibisa

5,147.0465,047.034EURBONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31

0,253470,25346EURBONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30

0,05700,0570EURBONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31

0,58803EURBONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30

17,2423.61616,9323.646EURBONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30

5,898.0655,778.059EURBONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31

4,385.9984,316.016EURBONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31

14,6320.0369,4013.128EURBONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30

6,028.2455,928.265EURBONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30

1,231.6841,211.689EURBONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,60|2029-10-31

54,8375.10749,4669.056Urtebetetik gora kotizatutako zor publikoa guztira

0,222950,21295EURBONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31

0,222950,21295Urtebetetik behera kotizatutako zor publikoa guztira

55,0575.40249,6769.351KOTIZATUTAKO ERRENTA FINKOA GUZTIRA

0,20280EURREPO|LABORAL KUTXA|-0,53|2021-10-01

0,20280ALDI BATERAKO ESKURATURIKO AKTIBOAK GUZTIRA

55,0575.40249,8769.631ERRENTA FINKOA GUZTIRA

55,0575.40249,8769.631BARRUKO FINANTZA INBERTSIOAK GUZTIRA

5,507.5325,517.702USDBONO|UNITED STATES|2,38|2027-05-15

2,032.7752,032.841USDBONO|UNITED STATES|2,13|2022-12-31

5,577.6325,607.816USDBONO|UNITED STATES|2,00|2024-05-31

1,011.3861,021.419USDBONO|UNITED STATES|1,63|2029-08-15

14,1119.32514,1619.778Urtebetetik gora kotizatutako zor publikoa guztira

1,211.6561,211.694USDBONO|UNITED STATES|1,88|2022-03-31

1,211.6561,211.694Urtebetetik behera kotizatutako zor publikoa guztira

15,3220.98115,3721.472KOTIZATUTAKO ERRENTA FINKOA GUZTIRA

15,3220.98115,3721.472ERRENTA FINKOA GUZTIRA

2,353.2212,323.240EURPARTICIPACIONES|PETERCAM L BUNDS EUR

0,719790,70978EURPARTICIPACIONES|ISHARES

2,843.8882,713.780EURPARTICIPACIONES|S&P ETF EUR

0,07960,0796EURPARTICIPACIONES|ISHARES

3,304.5193,234.517EURPARTICIPACIONES|ISHARE CORE CB UCITS

1,091.4962,142.985EURPARTICIPACIONES|ISHARE CORE CB UCITS

4,225.7844,145.783EURPARTICIPACIONES|AMUNDI

0,294000,29399EURPARTICIPACIONES|ISHARES

0,456160,44616EURPARTICIPACIONES|ISHARES

15,3220.99916,0422.394IKE-AK GUZTIRA

30,6441.98031,4143.866KANPOKO FINANTZA INBERTSIOAK GUZTIRA

85,69117.38281,28113.497FINANTZA INBERTSIOAK GUZTIRA

Oharrak: Aldia hiruhilekoaren edo seihilekoaren amaiera izan daiteke, dagokionaren arabera.

ESTATU ZORRA ALTXORTEGIA INBERTSIO KOLEKTIBOKO ERAKUNDEAK EZ EGOILIARRAK BERME DEPOSITOAK

3.3. Deribatuetako eragiketak. Aldiaren amaieran irekitako posizioen laburpena (zenbatekoa mila eurokotan)

helburua

Inbertsioaren

konprometitua

nominal

Zenbateko

Instrumentuaazpikoa

16.832 InbertsioaC/ Fut. FU. US TNOTE 5 211130BO. US TREASURY NOTE 
280221

1.149 InbertsioaV/ Fut. FU. US TNOTE 10 211130BO. US TREASURY NOTE 
150824

5.467 InbertsioaV/ Fut. FU. US TNOTE 20 211130BO. US TREASURY NOTE 
360215

3.042 InbertsioaC/ Fut. FU. US TNOTE 2 211130BO. US TREASURY NOTE 
200930

7.700 InbertsioaC/ Fut. FU. EURO BTP 211208B.BUONI POLIENNALI DEL TES 
4,5% 010326

22.593 InbertsioaV/ Fut. FU. EURO BUND 211208BO. ESTADO ALEMAN 1,00% 
250815
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helburua

Inbertsioaren

konprometitua

nominal

Zenbateko

Instrumentuaazpikoa

Errenta finkoa azpikoa guztira 56.783

5.372 InbertsioaC/ Fut. FU. EUR/DOLAR DIC21EURO

Total subyacente tipo de cambio 5.372

OBLIGAZIOAK GUZTIRA 62.155

Ez aplikagarria.
Bai Ez

Xa. Harpidetza/errenboltsoak aldi baterako etetea
Xb. Harpidetza/errenboltsoak berriz abiatzea
Xc. Ondare-errenboltso esanguratsua
Xd. Ondarearen % 5etik gorako zorpetzea
Xe. Sozietate gestorea ordeztea
Xf. Erakunde gordailuzaina ordeztea
Xg. Sozietate-gestorearen kontrola aldatzea
Xh. Informazio-liburuxkaren funtsezko elementuak aldatzea
Xi. Fusio-prozesua baimentzea
Xj. Beste gertaera garrantzitsu batzuk

1. MERKATUEN EGOERA ETA FUNTSAREN BILAKAERA

a) Gestoreak merkatuen egoerari buruz duen ikuspegia

Txertaketak munduan izan duen aurrerapenari esker, datozen hiruhilekoetan
ekonomiak hobera egingo duela hasi gara gero eta gehiago sinesten. Ondorioz,
finantza-merkatuen hegakortasuna baretu egin da, eta 2021ean eta 2022an mundu-
mailan izango den hazkunde sendoaren oinarriak finkatu. Hala ere, badira oraindik
aurreikusitako susperraldiari oztopoak jar diezazkioketen arrisku-faktoreak. Inflazioa
da garrantzitsuena. Hasieran koiunturala zela uste bazen ere, denborarekin ikusi da
iraunkorragoa dela, eta horrek kezka areagotu du. Gainera, negua hurbiltzen ari
delarik, gasaren eta argindarraren garestitzea are larriagoa da, eta produkzio-
prozesuan funtsezkoak diren lehengaien hornidura-arazoek ez dute etenik. Egoera
horrek azken prezioak garestitzea eta produkzio-geldialdiak eragin ditzake, eta urteko
azken hiruhilekorako eta 2022ko lehen erdirako oraindik ere aurreikusten diren
hazkunde-zifra handiak apaldu. Hala, euroguneak izango du hazkunde-erritmorik
handiena, % 5etik gorako zifretara iritsiko baita datozen hiruhilekoetan, Estatu
Batuetan eta garatzeko bidean dauden herrialdeetan baino apur bat gorago.
Oraingoz, banku zentralek irmo eusten diete diru-politika hedakorrei, eta, aldi berean,
urteko inflazio-tasak haien helburuetatik gorakoak izan litezke. Banku zentralen
jarduera funtsezkoa ari da izaten finantza-merkatuen bilakaera onerako. Agertoki horri
beste arrisku batzuk gehitu behar zaizkio, hain garrantzitsuak ez diruditen arren, epe
laburrera begira zalantzak eragiten dituztenak: Txinaren eta Estatu Batuen arteko
tirabirak edota Brexitaren ondorioak, adibidez.

Inflazioaren gorakadaren aurrean banku zentralek erakutsi duten lasaitasunak eragina
izan du diru-merkatuko aktiboen errentagarritasunean, eta gutxieneko historikoetatik
hurbil jarraitzen dute. Hazkundera bideratutako politikei eutsiko dizkiete, eta pizgarriak
poliki-poliki joango dira kentzen. Izan ere, ez dago aurreikusita Europako Banku
Zentralak eta Erreserba Federalak interbentzio-tasak mugitzea, ez aurten ez datorren
urtean. Beraz, tasak oso maila apaletan finkatuta egongo dira, eta horrek epe
laburreko zorraren errentagarritasuna oztopatuko du.

Eurotako epe ertaineko eta luzeko interes-tasak oso egonkor egon dira hirugarren
hiruhilekoan, urtearen lehen erdian gora egin ondoren. Hala, zorroko Altxorraren zorra
ez da ia mugitu, eta 10 urteko bonuaren errentagarritasuna % 0,45ean egon da.
Italiako eta Alemaniako 10 urteko bonuek ere ez dute aldaketa aipagarririk izan
epean, eta % 0,85eko eta -% 0,20ko kotizazioa izan dute, hurrenez hurren.

Estatu Batuetako zorrak ere atseden hartu du hirugarren hiruhilekoan, eta ez du ia
aldaketarik izan. 5 2 urteko bonuek egonkor jarraitzen dute % 0,25 inguruan,
aurreikusten baita datozen hiruhilekoetan Erreserba Federalak ez dituela tasak
aldatuko.

Kalitaterik handieneko eurotako errenta finko korporatiboak ia ez du baliorik irabazi
hiruhilekoan: +% 0,08. Bonu horiek gobernu-zorraren aurrean kotizatzen duten
diferentziala oinarrizko puntu 1 handitu da, eta oso maila txikietan jarraitzen du.
Gobernu-bonuen egonkortasunak lasaitasuna sustatu du bonu korporatiboetan.

b) Inbertsioari buruz hartutako erabaki orokorrak

Funtsa honako hauetan inbertitu da: errenta finko publikoko tituluetan (batez ere
Altxorraren letretan), Estatu Batuetako errenta finkoko tituluetan eta errenta finko
pribatuko jaulkipenetan, hala inbertsio-mailakoetan nola eurotako high yieldetan.
Bestalde, garatzeko bidean dauden herrialdeetako jaulkitzaileen bonuetan ere
inbertitu da, bai dolarretan bai bertako dibisan.

c) Erreferentzia-indizea

Epealdian, funtsaren errentagarritasuna handiagoa izan da Espainiako urtebeterako
Altxorraren letrarena baino. Era berean, funtsaren benchmarkarena baino txikiagoa
izan da; -% 0,115 txikiagoa, hain zuzen.

d) Inbertsio Kolektiboko Erakundearen (IKEaren) ondarearen, partaideen,
errentagarritasunaren eta gastuen bilakaera

Aldi honetan, -107 partaideko aldakuntza izan du funtsak, eta % 0,352ko
errentagarritasun garbia. Horrenbestez, epealdia ixtean, 2.682 mila euroko aldakuntza
izan da ondarean, eta, beraz, 139.669 mila eurokoa da orain. 2030eko azaroko %

Ez aplikagarria.

EzBai

X
a. Fondoaren ondareko partaide esanguratsuak (% 20tik gorako ehunekoa)

X
b. Garrantzi txikiko aldaketak Araudian

X
c. Gestorea eta gordailuzaina talde berekoak dira (Balore Merkatuari buruzko 
Legearen 4. artikuluaren arabera)

X
d. Baloreak erosi edo saltzeko eragiketak egin dira eta gordailuzaina saltzailea edo 
eroslea izan da, hurrenez hurren

X
e. Gestorearen edo gordailuzainaren taldeko erakunderen batek jalki edo 
abalatutako baloreak edo finantza-tresnak erosi dira, edo erakunde hori 
merkaturatzailea, aseguratzailea, zuzendaria edo aholkularia izan da, edo lotutako 
erakundeei baloreak mailegatu zaizkie

X
f. Baloreak edo finantza-tresnak erosi dira, eta horien kontrapartida gestorearen 
edo gordailuzainaren taldeko erakunde bat izan da, gestore berak gestionatutako 
IKE bat edo taldeko beste gestore bat

X
g. Gestorearen taldeko erakundeek sarrerak jaso dituzte eta horien jatorria IKEak 
ordaindutako komisioak edo gastuak dira

X
h. Lotutako beste informazio edo eragiketa batzuk

Hiruhilekoan zehar berrerosteko hitzarmena duten eragiketak gauzatu dira entitate
gordailuzainarekin, 75,1 milioi eurokoak erosketa-kontzeptuan (batez besteko
ondarearen %  54,19), eta  74,8 milioi eurokoak salmenta-kontzeptuan (ondarearen %
53,98).
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1eko Altxorraren bonuaren posizionamendua izan da errentagarritasun-eragile
nagusia. Funtsak egindako gastuek % 0,14ko eragina izan dute berorren
errentagarritasunean. Horrez gain, % 0,013ko gastu gehigarria egon da beste IKE
batzuetan egindako inbertsioagatik. Epealdia ixtean, ondarearen % 16,303 dago IKE-
etan inbertituta.

e) Funtsaren errendimendua gestorearen gainerako funtsekin alderatuta

Gestorearen batezbestekoa (-% 0,082koa) baino errentagarritasun handiagoa eman
du funtsak.

2. INBERTSIOEI BURUZKO INFORMAZIOA

a) Epealdian egindako inbertsioak

5 urterako AEBko bonuaren gerokoak daude epealdiko erosketa nagusien artean.

b) Baloreak mailegatzeko eragiketak

E/A

c) Deribatuetako eragiketak eta aktiboen aldi baterako eskurapena

Tresna deribatuekin egindako eragiketek doikuntza izan dute helburu, unean uneko
inbertsio-tarteak funtsaren inbertsio-politikan zehaztutako mugen barruan egon
daitezen. Era berean, 7. eranskinean adierazi denez, aktiboen aldi baterako
eskurapenak egin dira. Batez besteko palanka-efektua % 36,523koa izan da.

d) Inbertsioei buruzko bestelako informazioa

Likideziak -% 0,40ko ordainketa jaso du kontu korrontean, eta merkatu-tasakoa egun
1erako repoan. Errenta finkoko zorroaren BETa % 0,44koa da. Funtsak % 20raino
inbertitu ahal izango du kreditu-kalitate txikiko aktiboetan, edo, txikiagoa bada,
Espainiako Erresumak unean-unean duenean.

3. ERRENTAGARRITASUN-HELBURU ZEHATZAREN BILAKAERA

E/A

4. FUNTSAK BEREGANATUTAKO ARRISKUA

Funtsak % 1,05eko arriskua bereganatu du. Hori neurtzeko, epealdiko eguneko
likidazio-balioaren hegakortasun urtekotua hartu da kontuan. Urtebeterako Altxorraren
letrek % 0,28ko hegakortasuna izan dute epe berean, eta Ibex35ak % 16,214koa.
Funtsaren azken 5 urteetako hileko VaRa % 1,12koa izan da.

5. ESKUBIDE POLITIKOAK ERABILTZEA

E/A

6. INFORMAZIOA ETA CNMV-REN OHARTARAZPENAK

E/A

7. ELKARTASUN-FUNTSAREN ERAKUNDE ONURADUNAK ETA EMAN ZAIEN
ZENBATEKOA

E/A

8. ANALISI-ZERBITZUAREN ONDORIOZKO KOSTUAK

Funtsak ez du gasturik izan inbertsioen gaineko finantza-analisirako zerbitzuaren
ondorioz. Gestoreak prozedura zehatzak ditu bitartekariak aukeratzerakoan
exekuziorik onenaren printzipioa betetzeko, eta haien bidez burutu dira IKEaren
eragiketak.

9. ASMO JAKIN BATERAKO KONPARTIMENTUAK

E/A

10. MERKATUAREN AURREIKUSPENAK ETA FUNTSEAN ESPERO DEN
JARDUKETA

Banku zentralen politika hedakorrek epe laburreko tasak baldintzatuko dituztela uste
dugu, eta, beraz, datozen hiruhilekoetarako ez dugu aldaketarik aurreikusten. Horrek
oztopo izaten jarraituko du epe laburreko bonuen merkatuan irabaziak lortzeko, hala
dolarretan nola (batez ere) eurotan.

Inflazioaren errebotea epe luzeagoko zorrera igaroko da, hein handiagoan prezioen
gorakada luzatzen bada, hau da, ez bada hasieran uste zen bezain koiunturala.
Gainera, espero den hazkunde-agertokia egokia da epe luzeko tasek pixkanaka gora
egiteko.

Bestalde, diferentzialek bere horretan jarraituko dute datozen hiruhilekoetan; hori uste
dugu behintzat .  Halere,  gobernuen zorrean espero den epe luzeko
errentagarritasunaren gorakadak pisu handiagoa izango du, eta portaera negatibo
samarra sortuko du. Gainera, balioztapen-irizpideei jarraikiz, inbertsio-mailako zor
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korporatiboa ez da erakargarriegia.

Zalantzak gorabehera, gure ustez, datozen hiruhilekoetan oso eutsia izango da
funtsaren errentagarritasuna.

Inbertsio Kolektiboko Erakundearen urteko txostenean jasoko da ordainsari-politikei buruko informazioa, Inbertsio Kolektiboko Erakundeen 2003ko azaroaren 4ko 35/2003
Legearen 46 bis artikuluan finkatutakoaren arabera.

Baloreak finantzatzeko eragiketak egin dira LABORAL Kutxarekin, 7. eranskinean azaltzen denez. Ez da egin bermeak berrerabiltzeko eragiketarik edo guztizko
errendimenduko swapik.


