Kutxabank Gestionen ondarea maiatzean merkatu osoan gehien hazi da, % 10,32

Kutxabank inbertsio-fondoen ondarearen
hazkundean lider da
•
•

Taldearen harpidetzak 1.230 milioitik gorakoak izan dira, sarrera garbien %
10,6, alorreko handienetako bat
Kutxabanken fondoetan inbertitzen dutenen % 58k zorroen kudeaketa
delegatua aukeratzen du, erakunde kudeatzaile guztien artean batez
besteko handiena da

2021ko ekainaren 10ean. Kutxabank Gestion kudeatutako ondarearen hazkundeari
dagokionez merkatuko liderra izan da maiatzera arte. Harpidetzen bolumen handiak eta
errebalorizazioen hazkundeak ondarean % 10,32ko hazkundea sortu dute, inbertsiofondoak kudeatzen dituzten erakunde guztien artean igoera handiena da. Gorakada
honekin, 19.374 milioi eurora iritsi dira kudeatutako aktiboak, eta ondareari dagokionean
laugarren postuan kokatu da, aktiboak kudeatzeko ereduan merkatuak ematen dion
konfiantzaren erakusle.
Gainera, bilakaera bikain honi iaz urte osoan Kutxabank Taldea inbertsio-fondoen
merkatuko lider izan zela gehitu behar zaio.
Izan ere, 2020. urtean inbertsio-fondoak kudeatzen dituzten erakunde guztien artean
ondare-hazkunde handiena izan zuen, % 12,25ekoa.
Honi, gainera, kudeatutako euro bakoitzeko lortu zuen errentagarritasuna batu zitzaion,
alorreko antzeko lehiakideen artean onena izan baitzen, % 3,8koa.
2021ko maiatzaren bukaerara arte, harpidetza garbietan ere merkatuko buruan kokatuta
jarraitu du.
Harpidetzen bolumena 1.230 milioi eurokoa izan da, alor osoak kudeatzen duenaren %
10,6, berez Kutxabanki merkatu-kuotarengatik dagokion kopuruaren ia bikoitza.
Urteko lehen hilabeteetan, Kutxabank Gestionek bere bezeroen eta merkatuaren
konfiantza osoa jasotzen jarraitu du, osasun krisia hasi zenetik oso nabarmena izan den
joerari jarraiki. Maiatzaren 31ra arte, 1.010 milioi euroko harpidetza garbiak izan ditu.
Kopuru honi, Finekok, Kutxabanken Banka pribatuak eskuratutako 220 milioi euroak
gehitu zaizkio.
Zorro delegatuetan aitzindariak

Kutxabanken zorro delegatuak 15 urte bete dituen inbertsio-eredu aitzindaria dira,
Erakundeko aurrezki-inbertsioaren zerbitzu adierazgarrienetako bat izateaz gain. Urteotan,
kudeatzen duen ondareak etengabe hazten jarraitu du, bai eta finantza Taldearentzat
ezinbestekoa den zerbitzu honi konfiantza eman dioten bezeroen kopuruak ere.
Gaur egun, Kutxabankek merkaturatzen dituen inbertsio-fondoen bolumen osoaren % 58
delegatutako eredu honen bitartez kudeatzen da, eta batez besteko hori erakunde
guztien artean handiena da.
Formularen oinarrian, bezeroak bere aurrezkiak era profesionalean eta gertutasunez
kudeatzeko Kutxabanki ematen dion eskumena dago, epe luzean zentzuzko
errentagarritasuna lortzeko helburuarekin, inbertsio-zorro malgu eta dibertsifikatu baten
bitartez.
Kutxabankek 9.457 milioi euroko saldoa du kudeatutako zorroetan, eta bolumena % 37,8
hazi da urtebetean.

