Funtsak bere ondarearen %50etik gora inbertitzen du beste IKE finantzario batzuetan. IKE harmonizatu gabeetako
inbertsioa ez da izango ondarearen %30 baino handiagoa. Esposizioaren %45 eta %90 bitartean errenta
aldakorrean inbertituko da. Gainerako zatia errenta finkoan inbertituko da, barne hartuz gordailuak eta
dirumerkatuko tresnak, kotizaziokoak izan ala ez, likidoak badira betiere. Aldez aurretik ez da ezer erabakitzen
jaulkitzaileei buruz, edo baloreek kotizatuko duten herrialde edo merkatuei, jaulkipenen nahiz jaulkitzaileen
ratingari, dibisa-arriskuari, zorroaren batez besteko iraupenari, burtsako kapitalizazioari edo sektore ekonomikoari
buruz.

Ondarea:

*Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Inbertsiorako gutxieneko epea:

1 hilekoa* 3 hilekoa*
%4,10
%2,30

Urtekoa*
%12,48

Urte 1
%0,93

3 urte
--

9.587.108,39

Komisioak guztira:

%1,70

Harpidetza komisioa:

%0,00

Errenboltso Komisioa:
Fondo mota:

%0,00
NAZIOARTEKO ERRENTA
ALDAKORRA

Arrisku-profila:

5 1-etik 7- rako eskalan
4 urte

5 urte
--

*Urtebete baino epe laburragokoak diren errentagarritasunak ez dira urtekotzen.
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%12,48
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--

2017
--

2016
--
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--
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*Iraganeko errentagarritasunek ez dute garantizatzen etorkizuneko errentagarritasunik.

Lurrunkortasun 1 urte**

%9,69

Lurrunkortasun 3 urte**

--

**Informazio hau ez dago erabilgarri, fondoaren
antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken
aldaketatik igaro den denbora, adierazitako epea
baino txikiagoa denean.

Estatu Batuen eta Txinaren arteko gerra komertzialak, Banku Zentralaren mezuekin batera, inbertitzaileen arreta monopolizatu zuen ekainean zehar. Merkatuak hazkunde globalari buruzko
zalantza berpiztuak argitu nahian ibili ziren, batez ere maila geopolitikoan zegoen ziurgabetasunagatik eta Banku Zentralek malgutasun monetario bat ezarriko ote zuten itxaropen gero eta
handiagoengatik. Maiatzeko beldurrek eta kezkek, zeinek arrisku-aktiboen kotizazioak nabarmen oztopatu baitzituzten, bere horretan jarraitzen dute. Ipar Amerikako susperraldi ekonomikoa historikoki luzea, baina baita moderatua ere- presazko ziklo-amaiera hurren batean amaituko ez ote den beldurra ez da aienatu oraindik, protekzionismoari lotutako ekonomiaren
moteltzeagatik. Orokorrean, datu makroekonomikoek, batez ere Europan, ahul samarrak izaten jarraitzen dute eta Brexit-aren, Europako norabide politikoaren edota Ekialde Ertaineko tentsio
geopolitikoen gaineko ziurgabetasunek ere bere horretan jarraitzen dute. Hala ere, Txinako hazkundearen aldeko pizgarriei buruzko neurri berriak, AEBen eta Mexikoren arteko migraziogatazkaren itxurazko konponbidea, G-20 taldearen bileran itun komertzial bat lortzeko itxaropenak eta era horretako gertakariak mesedegarriak izan ziren merkatuen martxarako, zeina banku
zentralen aldeko mezuek argi eta garbi bultzatu baitzuten. AEBko Erreserba Federalak (FED) eta Europako Banku Zentralak (EBZ) egin duten agertoki ekonomikoaren deskribapena benetan
positiboa bada ere, arriskuak -batez ere tentsio komertzialekin zerikusia dutenak- areagotu izanak bi banku zentralak bultzatu ditu politika monetario moldakorrago baten aldekoago agertzera.
Alde batetik, arriskuen mapan hobekuntzarik nabaritu ezik, EBZak pizgarri monetario gehiago eskainiko lituzkeela adierazi zuen Draghi-k. Bere aldetik, interes-tasak aldatu ez arren, FED
erakundeak aldaketa esanguratsu bat sarrarazi zuen bere komunikatuan, "lasai" jarraitzeko erreferentzia ezabatu baitzuen, adieraziz, ekonomiaren inguruko arriskuak monitorizatuko dituela
eta behar den legez jokatuko duela hedaldiari eusteko. Merkatuei dagokienez, munduko burtsa nagusietan orokorrak izan diren igoerekin bukatu da hilabetea. Trump-en eta Xi-ren arteko bilera
berretsiaren zain, banku zentralek moldakortasunaren alde iragarritako norabide-aldaketa harrera ona izan zuen errenta aldakorreko merkatu globalizatuetan; areago, Amerikako burtsa
maximo berriak ezartzera heldu zen. Europan ere itxierak onak izan ziren, aurrerapenak Estatu Batuetakoak baino neurritsuagoak izan baziren ere (Euro Stoxx 50 indizea % 5,89 igo zen).
Errenta finkoari dagokionez, pizgarri monetarioen aldeko itxaropenek zor subiranoaren interes-tasen jaitsiera biziagotu dute Atlantikoaren bi aldeetan. Hala bada, Alemaniako hamar urterako
tasak -% 0,30 hausten zuen, eta Estatu Batuetan berriro itzultzen zen % 2ra, maila hau duela hilabete gutxi behin betiko gaindituta zegoela bazirudien ere. Ildo berean, Europako periferiako
arrisku-primak eta enpresa-bonuen diferentzialak estuagotu egiten zirela ikusi ahal izan genuen. Dibisei dagokienez, dolarrak bere prezioa jaitsi egiten zuen Euroaren aurrean, AEBetan interes
-tasak jaits zitezkeelako.

Dokumentu honen xedea informazioa ematea da eta inola ere ez da, ez kontratu-elementua, ez gomendioa, ez aholkularitza pertsonalizatua, ez eskaintza, eta ezta eskaera ere. Dokumentu honek ez du ordezten edozein
inbertsio erabaki aurretik legez kontsultatu beharreko informazioa; legezko informazioa nagusitzen da edozein desadostasun izanez gero. Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantzatresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta; horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunak gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako
zenbatekoa ez berreskuratzea. Funtsaren legezko informazio-dokumentu guztiak (IFD, liburuxka, aldizkako txostenak, etab.) www.kutxabankgestion.es webgunean, entitate komertzializatzaileen webgunean eta CNMVren
erregistroetan kontsulta daitezke.

