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Després d'un llarg període de xifres excel·lents ens trobem en un entorn macroeconòmic 
que situa els Fons de Pensions en escenaris de baixes rendibilitats. Per això, és més 
necessari que mai, no perdre de vista ni la naturalesa d'un Fons de Pensions, ni els seus 
objectius. I estar vigilants, sí, però instal·lats a la confiança que ens proporcionen els 
professionals de la nostra gestora. Ja venien anunciant-nos que estàvem anticipant 
rendibilitats d'anys futurs, i sembla, que s'ha fet realitat el pronòstic. 

Data 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 

VLC (valor unitat de compte) 23,5251 24,3055 23,8690 23,5913 

Rendibilitat Acumulada anual +6,44% +3,32% +1,46% +0,28% 

Acumulada darrers 12 mesos +6,44% +8,00% +3,92% +0,94% 

Anàlisi CCOO 
Els índexs de mercat, siguin de renda fixa, de renda variable o matèries primeres, han 
experimentat fortes variacions, situant-se alguns d'ells, en valors negatius en l'any 2015. La 
volatilitat en els últims mesos ha augmentat de manera molt significativa com a conseqüència de 
les expectatives negatives sobre l'economia internacional en les diferents àrees del món: certa 
desacceleració en alguns països dels anomenats emergents, als quals s'ha unit la Xina i la seva 
àrea d'influència asiàtica; creixement feble a la zona euro; dificultats al Japó; símptomes de 
desacceleració a curt termini als EUA. No ens trobem segurament en una fase de recessió, però sí 
en una de desacceleració del creixement econòmic, i en els propers mesos els mercats 
financers passaran per una fase d'inestabilitat, amb la probabilitat d'episodis de volatilitat en els 
mercats. 

Prudència 
La naturalesa dels fons de pensions obliga que l'anàlisi financera rellevant es realitzi a llarg 
termini, tractant d'evitar caure en el curt termini, encara que no puguem obviar la plasmació 
d'aquesta inestabilitat en els rendiments periòdics reflectits en els nostres extractes. Cal recordar 
que a mitjà/llarg termini l'objectiu del nostre Fons és la conservació del patrimoni (els drets 
consolidats) més una rendibilitat addicional, que en un context d’ IPC baixos, fa aquest objectiu 
més possible i realitzable. 

Propostes 
Treballem en la Comissió de Control del F.P. per dotar-nos d'una nova DPPI (Declaració de 
Principis de la Política d'Inversions), en la qual podríem obrir la porta a Inversions Alternatives i 
de Mercats Emergents. Diversificar la cartera per aprofitar oportunitats en tots els escenaris 
possibles. Evidentment, hem de tenir en compte les característiques del nostre col·lectiu, amb la 
major part del patrimoni concentrat en els partícips de més edat, i per tant amb menor possibilitat 
de recuperació en cas de produir baixades de rendibilitat significatives. Per contra, més de la 
meitat dels partícips, que són el present i futur del BBVA, rep aportacions mínimes de 540,91 
euros anuals. 

Per això, per a CCOO, la PRUDÈNCIA i la rigorositat en l'estudi de les reformes és fonamental, i 
en aquesta línia aniran les nostres PROPOSTES, a més de REIVINDICAR un increment notable 
de l' import de les aportacions, congelades des del segle passat. 

Aportem solucions, millorem els teus drets.  Octubre 2015 

FONS DE PENSIONS. 
VIGILÀNCIA, PRUDÈNCIA, PROPOSTES. 

https://portalintranet.es.igrupobbva/LiveLink/livelink/livelink/fetch/2000/172978266/172970139/Inicio-PS.html

