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AURKIBIDEA





Burtsa, dudarik gabe, ekonomia-erakunde ezagunenetako bat da;
jendearen artean interesik handiena sortzen duena, apika. Azken urteetan
hainbat komunikabidek burtsa oso ezagun bihurtu badute ere, burtsaren
nolakotasunari eta funtzionamenduari buruzko esamolde eta topiko gutxi
batzuk zabaltzea besterik ez dute lortu; gainera, beste kasu askotan gerta-
tu ohi den bezala, informazio gehiago eskura edukitzeak ere ez du lortu
jendeak merkatu berezi honi buruzko ezagutza hobea izaterik. Gero eta
ohikoagoa da, halaber, jende arruntak, zuzenean edo zeharka, burtsan par-
taidetzak izatea, nahiz eta merkatu hori zer den edo zertarako den oso ondo
jakin ez. Hortaz, burtsa eta burtsaren funtzionamendua jakingai garrantzi-
tsuak dira gaur egungo gizartearentzat. Sarrera-testu honen helburua hori-
xe da, burtsa zertan den erraz eta garbi azaltzea. 

Burtsa, balore-burtsa edo balore-merkatu izenez ere ezagutzen
dena, finantza-sistemaren erakunde bat da; zehazki esanda, kapitalen mer-
katuari dagokion erakunde mota bat. Beste motetako edozein merkatutan
bezala, produktu jakin bat erosi nahi dutenak eta produktu hori bera saldu
nahi dutenak daude; kasu honetan, kapitala edo diru kopuruak dira sale-
rosten diren produktuak. Merkatu horretan enpresak izaten dira kapitalak
erosi edo eskatu nahi dituztenak (dirua maileguz hartuz, hots, finantzabi-
deren bat eskatuz), eta, oro har, inbertitzaile pribatuak izaten dira kapita-
lak saldu edo eskaini nahi dituztenak (hau da, errentagarritasun finko bat
lortzeko aurreztutako dirua ezartzen dutenak). Inbertitzaile partikular
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horiez gainera, enpresek berek ere inbertitzen dute burtsan: esate batera-
ko, aldi baterako finantza-ezarpen bat egiteko, dirua geldirik ez edukitze-
ko, alegia; edo baita han kotizatzen duen enpresa baten gaineko kontrola
edukitzeko ere.

Hala ere, nabarmendu beharra dago, beste hainbat merkatutan
bezala, erosleek eta saltzaileek ez dituztela produktuak zuzenean trukatzen
eta, aldiz, eta oraintxe azalduko dugunez, badirela erosi eta saltzeko eragi-
ketez arduratzen diren profesionalak. 

Merkatu mota hauetan salerosten diren kapitalak edo diru kopu-
ruak era askotako produktuetan, edo finantza-aktiboetan, gauzatzen dira:
mailegu, kreditu, obligazio, bonu, letra, akzio eta abarretan. Hortaz, enpre-
sek, zorrak hartzean, goian aipatutako edozein aktibo mota sal dezakete
(finantzaren hizkuntzan, aktiboak jaulki egiten dituzte), eta inbertitzaileek
ere aktibo horiexetan ezartzen dute aurreztutako dirua. Aktibo mota horiek
hain desberdinak eta konplexuak direnez, merkatu desberdinak bereizten
dira ohiko kapital merkatuen barnean. Merkatu horietan ezagunena, duda-
rik gabe, burtsa dela esan daiteke, hots, akzioen salerosketan espezializa-
turiko merkatua. Burtsaren funtzionamendua eta burtsaren erabilera sako-
nago aztertu baino lehen, geldialdi labur bat egingo dugu haren bilakaera
historikoa azaltzeko. 



Burtsaren aurrekari historikoak antzinako Greziako eta Erromako
garaietara iristen badira ere –Atenasko Korintoko Plazako Deigma, eta
Erromako Collegium Mercatorum aipatu ohi dira, besteak beste–, historialari
gehienen ustean Mediterraneoko lonjak dira gaur egungo burtsa-merkatuen
zuzeneko aurrekari historikoak; Erdi Aroko salerosleak lonja horietan
elkartzen ziren, salgaiak eta orobat edozein jabetza-titulu trukatzeko. 

Badirudi, era berean, Berant Erdi
Aroaren bukaeran jadanik, garai horretako
Mendebaldeko Europako merkatu-zentro
handietan bazirela jabetza- eta zor-tituluak
trukatzeko balio zuten azokak, Herbehereetan
batez ere. Izan ere, burtsa hitzaren jatorria
azaltzen duten teorietan seguruena Brujasko
hiriarekin lotzen da: Flandesko merkatu-
azoka hori Berant Erdi Aroan, XIV. mendea-
ren erdialdean eta XV. mendearen hasieran,
kokatu ohi da. Hiri eder hartako tratulariak
Van der Buerse jaunaren jauregiaren aurrean
elkartu ohi ziren; Van der Buerse flandestar
bankarien dinastia ezagun bateko kide zen,
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eta familiaren armarrian hiru poltsa irudikatzen ziren. Nonbait salerosle
haiek burtsa hitza hartu zuten beren merkatua izendatzeko, eta izen hori
garai hartako merkatu-hiri garrantzitsuenetan zabaldu zen: besteak beste,
Anberesen, hiri horrek bereganatu baitzuen azkenik Brujasek finantzetan
zuen nagusitasuna. Anberesko Burtsa, 1460an sortua, hartu ohi da gaur
egungo balore-merkatuen erakunde aitzindari gisa.

XVI. mendearen bukaera aldera eratu ziren Londresko
Burtsa (1570) eta Lyongo Burtsa (1595). Burtsa ugari sortu ziren XVIII.
mendean eta XIX. mendearen hasieran: 1794an, Pariskoa, eta, 1792an,
New Yorkeko Burtsa famatua, Wall Street-eko Burtsa izenez ezagutzen

dena, munduko burtsa garrantzitsuenetako bat.

Espainiar estatuko burtsak ez dira
hain zaharrak: Madrilgoa, gaur egun burtsa-eragiketa
gehien hartzen dituena, 1831n sortua da; Bilbokoa,
1890ean sortua; Bartzelonakoa, ofizialki 1915ean
sortua; eta Valentziakoa, 1981ean sortutakoa. 

Hasieratik bertatik Bilboko Burtsak zerikusi handia izan zuen
Euskal Herriko ekonomia-, industria- eta finantza-jardueren nondik nora-
koarekin. Bideak eskaini zituen sasoi hartako inbertsio-proiektu nagusiak
finantzatzeko: ontzi-konpainiak, ontziolak, meatzaritza-enpresak eta ban-
ketxeak. 1890eko uztailaren 21ean eratu zen Bilboko Burtsa. Erregeorde
Maria Kristina Habsburgo-Lorenakoak errege-dekretu baten bidez baimena
emana zuen Bilbon Merkataritzako Burtsa Orokorra sortzeko, efektu publi-
koak eta merkataritzakoak negoziatzeko gai izango zena. Norbanako asko-
ren ekimenari zor zaio ehun urte baino gehiagoko erakunde hau sortu
izana. Izan ere, Bilboko Burtsaren sortzaileak enpresaburuak izan ziren,
industrian, merkataritzan eta, oro har, negozioetan ari ziren talde ekonomi-
koen ordezkariak. 

Burtsa-merkatuen lehenengo urrezko garaiak XX. mende-
ko lehen gatazka armatu handiaren amaiera aldera arte iraun zuen, hots,
Lehen Mundu Gerraren bukaera arte. Urte hartan, 1914an, 'City' izenez ere
ezagutzen den Londresko Burtsa zen, dudarik gabe, munduko burtsa
nagusia. Lehen Mundu Gerratik aurrera urte txarrak izan ziren burtsaren-
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tzat: nabarmentzekoa da, adibidez, gerrateen arteko garaia, ekonomiari
dagokionez oso inflazio-maila altuak izan zituena. 1929. urtean jarri ziren
kolokan, lehenengo aldiz, burtsaren funtsak berak, Wall
Street-eko Burtsaren crash handiaren ondorioz, eta
halaxe hasi zen depresio handia. 

Harrezkeroztik, oparoaldiak izan dira
finantzetan, atzeraldi handi edo txikiko garaiekin tarte-
katuak. 1973ko petrolioaren krisialdi sakonak atzeraldi
handiko aldia ekarri zuen munduko burtsetara, ez bai-
tziren laurogeiko hamarkadara arte suspertu; gainera,
1987. eta 1989. urteetako udazkeneko crash-ek kolo-
kan jarri zituzten burtsak berriro ere. 

90eko hamarkadan nazioarteko burtsek
aldaketa handiak izan zituzten. Aurrerago ere aztertuko
dugunez, nazioartean kapital-merkatuen desarautze-
prozesu indartsua bizi izan da, eta horrek etengabe areagotu ditu nazioar-
teko finantza-trukeak, eta, ondorioz, burtsen eragina. Bestalde, sistema
informatikoak nagusitu ziren merkatuetan, eta horien bidez gidaturiko

etengabeko merkatuak sortu ziren;
aldaketa horren ondorioz, eguneroko
burtsa-saioak asko luzatu ziren.
Berrikuntza horrek egin du posible gaur
egun egunak dituen 24 orduetan mun-
duko burtsa garrantzitsuren bat mar-
txan aritzea (hauek dira, gaur egun,
munduko burtsa garrantzitsuenak:
Tokio, Hong Kong, Frankfurt, Zurich,
Milan, Brusela, Paris, Londres eta New

Yorkekoak). Gaur egungo finantza-ekonomian, burtsetako jarduera eten-
gabea da; Europako burtsek eguneko lanaldia ixten dutenean, orduantxe
ekiten dio lanari Wall Street-eko Burtsak, eta horiek lanaren erdiak eginak
dituztenean zabaltzen da Tokioko Burtsa.

New Yorkeko, Tokioko eta Londresko burtsa erraldoien eragike-
tek berehalako eragina izaten dute munduko edozein finantza-gunetan.

1 - Burtsa: Sarrera historiko laburra
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Ordu gutxian iristen dira edozein burtsatako crash-ek eragindako ondo-
rioak; ezaugarri horixe nabarmendu zen, jadanik, 1989ko krisialdian, eta,
batez ere, 1995eko Mexikoko finantza-krisialdian (tekila efektua izenez
ere ezagutzen denean), eta baita Asiako hego-ekialdeko krisialdian ere,
1997. urtearen bukaeran. 
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Burtsa enpresen akzioen salerosketan espezializaturiko kapitalen
merkatua da (akzioak titulu edo balore higigarri izenez ere ezagutzen dira).
Nahiz eta burtsak akzioen salerosketan espezializatuta dauden merkatuak
izan, burtsetan beste hainbat eta hainbat finantza-aktibo negoziatzen dira
halaber; besteak beste, bonuak edo obligazioak, guztiak ere enpresek
beren finantza-beharrak asetzeko jaulkitzen dituztenak. Azken horiek
errenta finkoko aktiboak direla esaten da; izan ere, enpresek aktibo horiek
jaulkitzen dituzten unean bertan dakite inbertitzaileek zenbateko errenta
jasoko duten dirua bertan inbertituz gero. Aitzitik, akzioak errenta aldako-
rreko aktiboak direla esaten da; izan ere, inbertitzaile batek, akzio bat eros-
tean, ez du aldez aurretik jakiten zer nolako errentagarritasuna aterako
duen inbertsio horrekin. 

Baina, tira, aurrera egin aurretik, lehenik eta behin, azal dezagun
taxuz zer diren eta zertarako balio duten akzioek. Enpresa bat osatzean
diru kopuru jakin bat edo dirutan balora daitezkeen ondasun jakin batzuk
jartzen dituzte enpresaren sortzaileek. Horren truke, enpresak ekarpena
egindako inbertitzaileekin zor bat izango du; zor horri enpresaren kapitala
deritzo. Enpresen kapitala akzio izeneko balio berdineko partaidetzetan
banatzen da. Enpresen partaidetza horiek dira, hain zuzen ere, burtsan
salerosten direnak. 

13
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Beraz, burtsan enpresa baten akzioak erosten dituena automati-
koki enpresa jakin horren jabe bihurtzen da, noski, dagokion proportzioan.
Enpresaren jabetzan partaidetza izateak eskubide politiko (nagusiki akzio-
dunen batzar nagusian boto-eskubidea) eta ekonomiko batzuk ematen ditu
(funtsean, enpresako mozkinetan partaidetza). Bestalde, akziodunak

enpresarekiko duen erantzukizuna enpresari
egindako ekarpenera mugatzen da; alegia,
enpresa baten akzio batzuk erosi eta enpresa
horrek, zoritxarrez, porrot egiten badu, akzio-
dunak bere inbertsioaren zati handi bat nahiz
inbertsio oso-osoa gal dezake; hori bai,
akziodunak ez du sekula inbertitutakoa baino
gehiago galduko (akziodunen erantzukizuna
mugatua duten enpresez ari gara, noski). 

Enpresen jabetza-tituluak diren
akzio horiek, beste edozein ondasun bezala,
salerosi egin daitezke. Eta badaude araututa-
ko merkatu bereziak akzioak salerosteko:
burtsak, hain zuzen ere. Dena den, argi eduki

beharra dago herrialde jakin bateko enpresa guztien akzioak ez direla,
inondik inora, burtsan salerosten. Enpresa gutxi batzuen akzioak saleros-
ten dira soilik antolaturiko merkatu horretan. Burtsara ateratzea erabaki-
tzen dutenen akzioak soilik salerosten dira merkatu horretan. Gainerako
enpresen akzioak arautu gabeko beste merkatu edo salerosketa-guneetan
salerosten dira, hainbat modu desberdinetara (enpresako ezagunen artean,
inbertitzaile ezagunen artean, enpresek ezarritako iragarkien bidez eta
abar). Baina antolaturiko merkatu honen funtzio hau hobeto ulertu ahal
izateko, jar dezagun adibide bat. 

Demagun jadanik urte dezente lanean daramatzan enpresa batek
inbertsio bat egiteko finantziazioa behar duela. Horrelako egoeran diren
enpresek kapital-merkatuetara jotzen dute finantzaketa eskuratzeko, mer-
katu horietan aukera ugari izaten baitituzte: finantza-erakunde bati maile-
gu bat eskatu, zorra jaulki (hau da, inbertitzaileei epe jakin baterako eta
errentagarritasun jakin baten truke obligazioak edo bonuak saldu) edota
finantzaketa ekarriko duten bazkide berriak (akziodunak) lortzeko akzio
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berriak jaulki. Enpresa txikietan langile, senide eta lagunen artean egin ohi
da finantzaketa. Baina, noski, milaka milioi eskuratu nahi dituzten enpresa
handiek merkatu antolatuen beharra dute. Gure adibideko enpresaren
kasua da hori: gainerako aukera guztiak taxuz aztertu ondoren, enpresaren
kapitala hedatzea erabaki du, eta diru kopuru handia behar duenez, bazki-
de berri bila burtsara ateratzea ere bai. 

Edozein enpresak, burtsan kotizatzen badu, inbertitzaile-komuni-
tate handiagora izango du sarbidea, hots, proiektuak finantzatzeko baliabi-
de gehiago lortzeko aukera izango du. Enpresek beren kapitala zabaltze-
ko, berrantolatzeko eta pribatizatzeko eragiketak egin ditzakete burtsaren
bidez. Gainera, burtsak enpresen ospea igoarazten du eta publizitatea
ematen die produktuei; asko dira azken urteetan, batik bat merkatuen
bolada onean, burtsara enpresa-izena sendotzera atera diren korporazioak.
Zalantzarik gabe, finantzaketa modu hau interesgarria da enpresentzat,
ospe eta sona handiena ematen duena (desabantailak ere baditu, nola ez).
Erabaki hori ezin du edozein enpresak hartu, noski; muga batzuk daude.
Burtsara atera nahi duten enpresek baldintza jakin batzuk bete behar dituz-
te: baldintza formalak (enpresaren urteroko kontuek ikuskapena egina iza-
tea, esaterako), legezkoak nahiz ekonomikoak.
Esaterako, espainiar estatuko burtsan, parte-hartze
minimoa 1,2 miloi euroan ezarrita dago, zenbateko hori
baino gutxiagoko diruarekin ez dago burtsara ateratze-
rik. Gainera, ez litzateke errentagarria izango; izan ere,
asko eta handiak dira burtsara ateratzean izaten diren
gastuak (inbertsio-bankuei ordaindu, abokatuak, publi-
zitatea eta abar). 

Baina gure adibideko enpresak betetzen ditu
baldintza minimo horiek, eta burtsara ateratzea erabaki
du. Enpresaren akzio-hedapena prestatzea da erabaki
horren lehenengo urratsa. Enpresak bere akzio berriak
erosi nahi dituzten erosleak beharko ditu, eta, horreta-
rako, akzioen salmenta-kanpaina bat jarriko du abian.
Hainbat hedabidetan publizitatea egitea garrantzitsua izango da, enpresa-
ren bermea eta irabaziak izateko ahalmena azpimarratzea. Enpresaren
akzioak erosi nahi dituzten inbertitzaileek hainbat finantza-erakundetan

2 - Burtsaren funtzionamenduaren oinarriak
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edukiko dute erosi nahi dituzten akzio-en zenbatekoen eskaerak egiteko
aukera. Enpresek beren akzioak lehenengo aldiz saltzen dituzten merka-
tuari lehen mailako merkatu edo harpidetza-merkatu deritzo. Akzioak edo
tituluak lehen aldiz jaulki eta akziodunek akzio horiek erosi ahal izateko
merkatua da. Azken finean, enpresak beharrezko finantzaketa-merkatu
horretan eskuratzen du. 

Jakina, lehenengo harpidetzan akzioak erosten dituzten guztiek
ez dituzte luzerako gordeko. Inbertitzaile askok eta askok izango dute jabe-
tza-tituluak jaso bezain laster haiek saltzeko gogoa. Horretarako dago
bigarren mailako merkatua, negoziazio-merkatu ere deitua, burtsan koti-
zatzen duten enpresen akzioak eskualdatzeko merkatua. Beraz, esan ohi
da burtsa bigarren mailako merkatu nagusia dela; nolabait esanda, esan
daiteke burtsa bigarren eskuko akzioen merkatua dela.

Laburbilduz, burtsara jotzen duen enpresak akzioak jaulkitzen
ditu, eta akzio horiek lehenengo mailako merkatuan akziodun batzuek har-

pidetzen dituzte; akzio horiek, era berean, bigarren
mailako merkatuan sal daitezke, eta hor ez dago
inolako mugarik jabez aldatzeko. Bigarren maila-
ko merkatuak ez du zuzenki enpresaren finantza-
ketan parte hartzen, eta, horregatik, zenbaitek dio
burtsa espekulazio hutseko merkatua dela. Baina
hori ez da horrela (erabat behintzat); izan ere,
bigarren mailako merkatua da inbertsioen likide-

zia ziurtatzen duena, eta merkatu hori gabe enpresa gutxik salduko lituz-
kete beren akzio guztiak lehen mailako merkatuan.

Bigarren mailako merkatuan, burtsan, alegia, oztoporik gabe
salerosiko dira gure enpresaren akzioak. Enpresa horren bilakaerari buruz
dauden aurreikuspen eta iritzien arabera, inbertitzaileek akzio horiek eros-
teko gogo handiagoa edo txikiagoa izango dute, eta, beraz, halakoa izan-
go da akzio horien prezioa edo kotizazioa. Hain zuzen ere, eskaintzaren eta
eskariaren legearen arabera aldatuko dira, aurrerago aztertuko dugunez,
enpresen akzioen prezio edo kotizazioak. Saltzeko eta erosteko aginduak
balore- eta burtsa-sozietate eta -agentzietan aritzen diren bitartekari edo
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operadoreek gauzatzen dituzte, bezeroen kopuru eta prezioei buruzko agin-
duei jarraituz.

Burtsan kotizatzen duten akzioez hitz egitean, tituluen balio nomi-
nala eta burtsako kotizazio-balioa bereizi beharra dago. Lehenengoak azal-
tzen du akzioak enpresaren kapital sozialean duen zenbatekoa. Akzioaren
aurpegia balioa da, eta dokumentuan bertan idatzita egoten da. Akzioen
balio nominal guztiak batuz enpresa baten kapitala lortzen da. Akzio bakoi-
tzaren nominalaren balioa asko aldatzen da batetik bestera. Badira 0,6
euroko balio nominala duten akzioak, eta 60 baita eurotik gorakoa dute-
nak ere. Horren ondorioz, oso desberdina izango da akzio batengatik
ordaintzen dena. Japonian edo Suitzan, esaterako, badira 5.000 euroko
baliotik gorako akzioak; espainiar estatuko burtsan, berriz, badira euro bat
baino balio nominal txikiagoa duten akzioak. Dena den, garrantzitsuena
enpresaren balio osoa da, alegia, enpresa batek dituen akzio-en zenbate-
ko osoa bider bakoitzaren balioa eginik ateratzen den zenbatekoa.

Akzioak, lehen aldiz jaulkitzean, hau da, lehen mailako merka-
tuan, hiru modutara jaulki daitezke balio nominalari dagokionez: parean
(inbertitzaileak akzioa erosteko balio nominalaren % 100 ordaindu behar
duenean), parearen azpitik (adibidez, inbertitzaileak nominalaren % 90
ordaintzen duenean) edo parearen gainetik edo jaulkipen-primarekin
(inbertitzaileak nominala baino gehiago ordaintzen duenean, esaterako,
% 110).

Bestalde, akzio baten kotizazio-balio deritzo bigarren mailako
merkatuak salerosketa-eragiketen bidez, akzioei egunetik egunera eslei-
tzen dien prezioari. Prezio edo kotizazio-balio hori egunero eskariaren eta
eskaintzaren mugimendu askea dela medio aldatuz doa: burtsako akzio
baten eskaria areagotzen bada, horren kotizazio-balioak gora egingo du,
eta eskaintza bada areagotzen dena, behera. Horregatik, egunero burtsan
kotizatzen duten enpresen balorazioa egingo du merkatuak: enpresa batek
jaulki duen akzio kopurua bider akzio bakoitzaren eguneko kotizazioa,
enpresaren burtsa-kapitalizazioa izenekoa, hain zuzen ere. 

2 - Burtsaren funtzionamenduaren oinarriak
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Eskariaren eta eskaintzaren legea aipatu dugu; akzioen kotizazio-
en gorabeherak, eguneroko kotizazioa ere bai. Tira, ziurrenik puntu honi
buruz izango ditu dagoeneko zalantzak hasiberriak: nola ezartzen da egu-
neroko merkatuan akzio baten kotizazio-balioa? Nola gurutzatzen dira era-
giketak?

Bada, saia gaitezen adibide baten bitartez azaltzen: izan bitez bur-
tsa-merkatura jo duten bi inbertitzaile, bata enpresa jakin baten akzioak
saltzeko idearekin eta bestea enpresa horren akzioak erosteko ideiarekin.
Akzioak saldu nahi dituenak enpresak jaulki zituenean erosi zituen (hau da,
lehen mailako merkatuan); demagun akzio horiek 10 euroan erosi zituela
(demagun 10 euroko 100 akzio erosi zituela); enpresak akzioak % 100ean
jaulki zituen, hau da, parean. Akzio horien azken kotizazioa, berriz, dema-
gun 30,6 eurokoa dela. Akzioaren jabeak saltzea erabaki du, beraz.
Saltzeko hainbat arrazoi izan ditzake inbertitzaile horrek: dirua behar due-
lako, hau da, likidezia-arrazoiak direla medio; egungo salmenta-balioa
erosketa-prezioa baino handiagoa izanik, irabaziak jasotzeko; edota, etor-
kizunean enpresaren akzioek, hainbat arrazoi direla medio, behera egingo
dutela aurreikusten duelako, besteak beste. Aitzitik, beste inbertitzaileak,
erosleak, enpresa jakin horren akzioak erosi nahi ditu (100 akzio, hain
zuzen). Inbertitzaile horrek pentsatzen du enpresa jakin horren akzioak
erostea inbertsio-aukera ona dela: enpresa interesgarria delako, irabaziak
sortu eta bazkideen artean banatuko dituelako (irabaziei begiratzen dieten
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inbertitzaileen kasuan); edota, besterik gabe, erosiko dituen akzioek gora
egingo dutela aurreikusten duelako (plusbalioei begiratzen dietenen
kasuan).

Bi inbertitzaileak, akzioak saldu nahi dituenak eta akzioak erosi
nahi dituenak, beren bitartekarien bidez jartzen dira burtsan harremanetan.
Aurrerago sakonago aztertuko dugunez, burtsa-eragiketetan erosleek eta
saltzaileek akzioen erosketa- eta salmenta-prezioei dagokienez, sarri, bal-
dintza batzuk ezartzen dituzte erosketa-prezio maximoak eta salmenta-
prezio minimoak ipiniz, ekitaldi batetik bestera kotizazio-aldaketa handien
arriskua murrizteko. Horrela, gure adibidean akzioak saldu nahi dituen
inbertitzaileak hau esan dio bere bitartekariari: "saldu itzazu akzioak, 29,5
eurotik behera jaisten ez diren bitartean". Saltzaileak mugarik gabeko sal-
menta-aginduko balu, bat-batean kotizazioa erortzen hasiz gero, bitarteka-
riak akzioa, esaterako, 27 euroan saltzeko arriskua egongo litzateke. Aldiz,
demagun erosleak hau esaten diola bere bitartekariari: "eros itzazu akzio-
ak, baina gehienez ere 30 euroko prezioa ordainduta". 

Demagun burtsa-ekitaldiaren hasieran
kotizazio-balioa, esan bezala, 30,6 euro dela eta
merkatuan bi salerosketa-agindu horiek besterik
ez dagoela; honen antzeko zerbait gertatuko litza-
teke: saltzailearen bitartekaria akzioa 30,6 euroan
eskaintzen hasiko da, eta "30,6an ematen ditut"
oihukatuko du. Ez du inork erosiko salneurri
honetan, ez baitator bat merkatuan den erosketa-
agindu bakarraren baldintzekin. Bitartekaria bere
eskaintza jaisten hasiko da ("30,5ean ematen dut,
30,4an ematen dut, 30,3an ematen dut, 30,2an
ematen dut…" ), harik eta akzioa 30 euroan
eskaini arte; izan ere, une horretan erosketa gau-

zatzeko agindua duen bitartekariak akzioak saltzen ari den bitartekariaren
eskaintza onartuko du ("hartzen dut!" oihukatuko du eta eragiketa gauza-
tuta geratuko da: "eginda!"). Horrenbestez, burtsa-ekitaldia une horretan
amaituko balitz, horixe izango litzateke akzioaren itxierako kotizazioa: 30
euro. 

Finantza-ekonomiaren hastapenak: burtsa
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Sinplifikatutako adibide bat da hori, jakina, baina funtsean hala
gurutzatzen dira salerosketa-eragiketak balioen merkatuan, edo, hobeto
esanda, hala gurutzatzen ziren; izan ere, 80ko hamarkadaren amaieraz
geroztik burtsa-merkatuetan sartu diren berrikuntzak direla medio, ahoz
egindako enkanteen ordez sistema informatikoen bidezko salerosketak
dira nagusi burtsetan. Ikusiko dugunez, gaur egungo burtsan bi merkatu
mota daude: ohikoa (salerosketak ahozko enkanteen bidez gurutzatzen
dira hemen); eta berritzailea, etengabeko merkatua (salerosketak sistema
informatikoaren bidez egiten dira hemen). 

Lehenengo eragiketa-modua asko erabili izan da burtsetan, eta
oraindik ere erabiltzen da; hala ere, etengabeko merkatuko kontratazioak
direla-eta ospea galdu du. Espainiar estatuan 'korroen' bidezko kontrata-
zio deritzo ahozko kontratazioari. 'Korroa' burtsa-
ko eragileak elkartzen diren tokia da.
Inbertitzaileak baranda zirkular baten inguruan bil-
tzen ziren, eta erdian salerosketak jasotzeko
mahai bat izaten zen. Salerosketak 'korroetan’
sektoreen arabera antolatzen ziren. Horrela, sekto-
re bakoitzeko salerosketak gurutzatzeko 10 minu-
tu izaten ziren; salerosle-taldea desegin eta gero
ezin dira titulu horiek saldu edo erosi, burtsako
hurrengo saioa arte. Nazioartean, salerosketak egiteko ahoz egindako
mekanika hau oraindik ere erabiltzen da, baina oso gutxi. New Yorkeko
Burtsa da salbuespen ezagunena; izan ere, munduko burtsarik garrantzi-
tsuena den merkatu horretan, negoziazioa ez da sistema elektronikoen
bidez egiten, baizik eta ahoz (Nasdaq merkatuaren kasuan, ordea, erabat
elektronikoa da negoziazioa).

Sistema informatikoen bidez egindako salerosketetan burtsako
salerosleek eta bitartekariek beren langela eta bulegoetatik bertatik lan
egin dezakete. Saltzeko eta erosteko aginduak ordenagailu bidez ematen
dira, eta merkatuaren egoera ordenagailuetako pantailetan azaltzen da,
etengabe eta modu jarraituan. Etengabeko merkatuari buruzko informa-
zioa, halaber, zuzen-zuzenean jaso dezakete inbertitzaileek hainbat hedabi-
deren bidez (ikus Interneteko helbideak).

3 - Burtsako salerosketa-eragiketak
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Espainiar estatuan salerosketa mota hau Sistema de
Interconexión Bursátil Español (SIBE) delakoaren bidez egiten da; etenga-
beko merkatuaren bidez, salerosketa guztien % 90 inguru egiten da.
Etengabeko merkatuan, beraz, salerosketa-aginduak ez dira oihukatzen,
baizik eta automatikoki gurutzatzen dira sistema informatiko baten bidez.
Horregatik, burtsako bitartekariak elkarri oihuka baino ordenagailu pantai-
lei begira izaten dira, terminal horietan jasotzen baita nola gurutzatzen
diren eragiketak. Era berean, taula digital batzuetan, informatikako pro-
grama bidez gurutzatzen diren eragiketen emaitzak eta kotizazio-aldaketak
etengabe azaltzen dira. 

Etengabeko merkatuaren funtzionamendua azaltzeko modurik
onena adibide baten bidez azaltzea da. Demagun etengabeko merkatuan bi
inbertitzailek BBVA enpresaren akzioak salerosi nahi dituztela. Zehatz
esanda lehenengo inbertitzaileak enpresa horren 5.000 akzio saldu nahi
ditu ahalik eta baldintza onenean, baina gutxienez 11,20ko prezioan.
Bestalde, beste inbertitzaile batek BBVA enpresaren akzioak erosi nahi
ditu; 10.000 akzio, hain zuzen ere. Azken horrek ere baldintzarik onenean
erosi nahi ditu akzioak, baina ez dago 11,21 euro baino gehiago ordain-
tzeko prest. Demagun hau dela egoera bi eragiketa horiek merkatu elek-
tronikoan sartzean (ordenagailuko pantailan ikusgai duguna):

Eragiketak gurutzatzeko sistema informatikoan hala gurutzatzen
dira eragiketak: sistemak aginduak ahalik eta preziorik onenean gurutzatzea
du helburu, lehenik eta behin; era berean, ahalik eta erosle eta saltzaile
kopuru handienek beren eragiketak gurutzatzea ere nahi da. Sistemak,
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batetik, salmenta-aginduak jasotzen ditu (ezkerreko aldean) eta, bestetik,
erosketa-aginduak (eskuineko aldean). Erosketa- eta salmenta-aginduak
prezioen arabera antolatzen ditu: salmenten kasuan, aginduak ahalik eta
prezio txikienetik prezio handienera ordenatzen ditu, eragiketak ahalik eta
merkeen egin daitezen; erosketak, berriz, prezio handienetik txikienera
ordenatzen ditu, prezio altuenean erosi nahi dutenek lehentasuna baitute.
Horregatik, salmenta-agindu bi iristen direnean, lehenik eta behin prezio
txikiena duena gurutzatuko da; hala, erosleak ahalik eta prezio merkeena
aurkituko du. Prezio berdinean ezarritako aginduak ailegatzen diren orde-
nan sailkatzen dira. Demagun, esan bezala, aipatu bi eragiketak iristen
direla merkatura.

Lehenik eta behin salmenta-agindua iristen da merkatura, 5.000
akzioak saltzeko (gutxienez 11,20ko prezioan). Gutxieneko prezio horretan
ez dago eroslerik. Beraz, agindua erosle zain geldituko da, aurretik dagoen
beste 11,19an ezarritako salmenta-aginduaren atzetik. Demagun
10.000ko erosketa-agindua iristen dela; gogoan izan mugaturikoa dela,
eta gehienez 11,21ean erosteko prest dagoela inbertitzailea. Kasu horre-
tan, preziorik onenean (11,19 euroan) 4.000 akzio erosiko ditu inbertitzai-
le horrek; beste 5.000 11,20 euroan (aurreko inbertitzaileak saldu nahi
zituenak, hain zuzen ere) eta gainerako 1.000 akzioak ez dira erosiko, izan
ere, une horretan, merkatuan ezin da akziorik erosi 11,21 baino merkeago
(11,22an dago salmenta-agindu merkeena). Beraz, adibidean jarritako
lehen inbertitzaileak bere 5.000 akzioak salduko ditu, baina bigarrenak,
9.000 baino ez ditu erosiko, eta beste 1.000 aipatutako prezioan erosi zain
geldituko da. Hain zuzen ere, merkatuan egoera hau izango da:
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Aipaturiko adibide erraz horren antzera, egunean zehar milaka
eta milaka eragiketa gurutzatuko dira burtsan. Merkatuan gurutzatzen
diren eragiketa horien arabera aldatuko dira han kotizatzen duten enpresen
akzioen prezioak. 

Salerosketa-eragiketak gurutzatu eta beste hainbat eragiketa
jarriko dira martxan; izan ere, egun batzuen buruan, inbertitzaileen banku-
kontura kargatuko dira gurutzatutako aginduen zenbatekoak, eta erakun-
de horretara bidaliko dira akzioak. Kontuan izan beharra dago, ordea, gaur
egun akzio batzuk harpidetzen dituen inbertitzaileak jada ez dituela, garai
batean gertatzen zen bezala, jabetza-tituluak fisikoki jasotzen. Izan ere,
inbertitzaileak bere kontu-korronteetan idazpen bat baizik ez du jasoko.

Burtsa-merkatuan, esan bezala, inbertitzaileek, salerosketak egi-
teko, balioak kontratatzen dituzten profesionaletara jo ohi dute, alegia,
bitartekaritza-lana egiten duten profesionalengana. Kreditu-erakundeak,
hau da, bankuak eta aurrezki-kutxak, dira –nahiz eta, berez, burtsako

bitartekariak ez izan– inbertitzaile txikiek
gehien erabiltzen dituzten erakundeak. Izan ere,
kreditu-erakundeak ez dira burtsako kideak,
eta ez dute baimenik kontratazio-eragiketak
egiteko: horretarako, beharrezkoa da gaitasun
hori duen bitartekari batengana jotzea.
Eragozpen hori saihesteko, bankuek eta kutxek
halako eragiketak egiteko baimena duten bitar-
tekariak edukitzen dituzte bere kargura, eta
pertsona horiek egiten dituzte salerosketa-era-
giketa guztiak. Hala, kreditu-erakundeek agin-
duak jaso eta kudeatzeko gaitasuna dute, eta,

besteak beste, jaulkipen berriak ezarri, segurtatu eta hirugarren pertsonen
izenean balore-zorroak kudea ditzakete. Kreditu-kooperatibak ere finantza-
bitartekariak dira, balore-zorroak kudeatzen dituzten erakundeak eta mer-
katu-artekariak bezala. 

Balore- eta burtsa-sozietateak, bestalde, burtsako bitartekari iza-
teaz gain, haren parte ere badira. Horrek esan nahi du Balore- eta burtsa-
sozietateak burtsaren sozietate gidariko kide akziodunak direla, eta han
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kontratatzeko ahalmena dutela. Balore- eta burtsa-sozietateek edozein
inbertitzaileren aginduak, naziokoak nahiz kanpokoak, jaso eta bideratzen
dituzte. Balore- eta burtsa-agentziak, berriz, Balore- eta burtsa-sozietatetik
oso gertu daude. Izan ere, sozietate horien bezeroen izenean egiten dituzte
burtsako eragiketak. Sozietateak bezala, dagokien burtsako sozietate gida-
riko kide dira, eta burtsa bateko edo gehiagoko kide ere izan daitezke.

Bestalde, inbertitzaile orok 'finantza-txiringito' izenekoekin kontu
handia izan behar dute. Bitartekari horiek, nahiz eta baimendu gabe egon,
zuzen-zuzenean egiten dituzte beren eragiketak,
legearen aurka, balore-merkatuetan.

Burtsako bitartekariek kobratzen dituz-
ten komisioak hiru eratakoak izaten dira: eroske-
takoak, saltzeagatikoak eta akzioak gordetzeaga-
tikoak. Lehenengo biak akzioak erostean edo sal-
tzean kobratzen dituzte bitartekariek. Batez beste,
erositako balioaren % 0,25 eta % 0,5 ingurukoak izaten dira erosketa- edo
salmenta-komisioak estatu-ko eragiketetan (bitartekari gehienek 3 eta 6
euro bitarteko komisio minimoak kobratzen dituzte). Nazioarteko eragike-
tak direnean, berriz, salerosketa-komisioak % 0,5 ingurukoak izaten dira,
eta minimoa 15 eurokoa. Akzioak gordetzeagatik kobratzen dituzten komi-
sioak, berriz, urteroko % 0,3 ingurukoa izaten da (gutxienekoa 2 edo 3
euro ingurukoa).
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Burtsan inbertitu nahi dutenek jakin behar lukete oinarrizko bi
eragiketa mota egin ditzaketela: eskurakoa eta kreditu bidezkoa. Kreditu
bidezko eragiketetan posible da diru guztia jarri gabe edo titulu osoa eman
gabe saldu eta erostea, eta eragiketan falta den zatia kreditu bidez lortzea.
Kreditu hori legez baimendutako erakundeek eman dezakete: balore-sozie-
tate eta -agentziek, aurrezki-kutxek, eta kreditu-banku eta -kooperatibek,
hain zuzen ere.

Inbertitzaileak bitartekariari erosteko edo saltzeko agindua ema-
ten dionean, bi printzipio bete behar ditu: argia eta zehatza izan behar du.
Hori lortzeko, igorlearen eta hartzailearen arteko komunikazioak garbia
izan behar du, eragiketen ingurukoak ondo uler daitezen eta emaitzak
onargarriak izan daitezen. Horregatik, agindu bat ematen denean, garbi
utzi behar da zertarako den: hots, erosteko ala saltzeko, ez baita gehiago-
rik. Garbi azaldu behar dira, hortaz, agindua zer baliori dagokion, kopurua,
prezioa eta baliotasun-epea.

Agindua saltzekoa edo erostekoa den, prezio eta titulu kopuruaz
gain, garrantzitsua da agindua zer denbora-epetarako den jakitea ere. Hau
da: argi utzi behar da agindua, baldin eta bat-batean gurutzatzerik ez bada-
go, zenbat denboraz eduki nahi den merkatuan, eragiketa egiteko jarraibide
berekin. Epe hori, maizenik izaten den bezala, egun batekoa bada, burtsan
saio baterako soilik balioko du aginduak, eta dagokion salerosketa-saio
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horretan bertan gauzatzen ez bada, ezeztatu egiten da. Aurretik ezarritako
data batera arte ere finka daiteke aginduaren indarreko epea (gehienera,
90 egun natural), eta, data horretako burtsa-saioa ixten denean ezeztatu
egiten da. Azkenik, gurutzatzen diren arteko eperakoak ere izan daitezke
aginduak: kasu horretan, agindua eman denetik 90 egun natural pasatzen
diren arte egongo da merkatuan gurutzatu arte. 

‘Onenerako agindu’ deritzenak dira
balore-merkatuko bezeroek gehien erabiltzen
dituztenak. Agindu horiek ez dute inolako muga-
rik, eta 'merkatuko agindu' ere deitzen zaie. 

Indarreko epeari buruz jarraibiderik ema-
ten ez denean, aginduak egun batez hartzen dira

kontuan. Kasu horietan, bitartekariak agindu horretara mugatu beharra
du. Prezioaren arabera ere finka daitezke aginduak: erosteko gehieneko
prezio jakin batez eta saltzeko gutxieneko prezio jakin batez. Merkatuan
eragiketa prezio horrekin, edo prezio hobearekin, egin badaiteke, gauzatu
egiten da; bestela, merkatuan geratzen da, hasierako prezio berarekin.
Prezio-mugarik ez duten aginduekin bitartekariak bi aukera ditu: alde bate-
tik, agindua osatzeko behar diren titulu guztiak har ditzake merkatutik,
behar den prezioetan; bestela, aginduaren prezio gisa, agindua sartzeko
unean eskaintzen den preziorik onena har dezake: kasu horretan, eskatu-
tako guztia osatzeko kopuru nahikorik ez badago, gelditzen den kopurua
sisteman ezartzen da, betiere prezio horretara mugatuta.

Aginduak, oro har, 90 egunerako balio dute gehienera, eta, bes-
telako eperik finkatzen ez bada, egun bateko iraunaldia ematen zaie.
Mugarik ez duten aginduen kasuan, bitartekariek askatasun osoz joka
dezakete, bai salerosketaren prezioari, bai aginduaren indar-epeari dago-
kienez. Askatasun osoko egoera horietan, bitartekariek beren kabuz hartu
behar dituzte erabakiak, eta agindua gauzatzeko unerik onena aukeratu
behar dute.

Beraz, batere mugarik gabeko agindu bat ematen bada, oso kon-
tuan izan beharra dago bitartekoari eragiketa hori egiteko askatasun osoa
ematen zaiola, eta, hortaz, ezingo zaio inongo erantzukizunik eskatu, bal-
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din eta eragiketa, azkenean, hasieran pentsatzen zena baino okerrago ate-
ratzen bada. 

Laburbilduz, agindu mota hauek bereiz daitezke:

• Mugatuak: gehieneko edo gutxieneko prezioa
ezartzen dute.

• 'Irekialdikoak': eskaintza edo eskaria merkatua
irekitzeko uneari 'loturik' egotea onartzen da.

• Merkatukoak: ez diote inolako mugarik jartzen
erosteko edo saltzeko prezioari, eta zatika ere bete
daitezke (zenbateko osoa saldu edo erosi ordez,
zati bat soilik saldu edo erosita).

• 'On Stop': agindu mota hauek ez dira merkatuan
sartzen, baldin eta beste eragiketaren bat propo-
satutako prezio jakin batean gurutzatzen ez bada.
Adibidez: sozietate jakin baten akzio batzuk eros-
tea, beste sozietate jakin baten hainbat akzio
saldu ondoren soilik.

• Gutxieneko betearaztekoak: gutxieneko kopuru
bat ezartzen dute lehenengo salerosketarako. 

'Onenerako aginduek', esan bezala, ez dute betetzeko inolako
denbora-mugarik. Kasu horietan, bitartekariek askatasun osoz bete ditza-
kete aginduak, bai saltzeko edo erosteko prezioari dagokionez, eta baita
agindua gauzatzeko epeari dagokionez ere. Askatasun osoko egoera
horretan, bitartekariak bere kabuz hartu behar ditu erabakiak, eta agindua
gauzatzeko unerik onena aukeratzen saiatu behar du. Hala ere, nahiz eta
askatasun osoa izan, bitartekariak, kontrakorik ez badago, luzatu gabe
egin behar du bere bezeroaren eragiketa. Bitartekari batek saltzeko eragi-
keta bat 'onenerako' egiteko agindua jasotzen duenean, merkatuan den
preziorik merkeena aukeratu beharra dauka. 

4 - Salerosketarako agindu motak
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Burtsan salerosketa bat egin eta hiru egun geroago, konpentsa-
zio- eta kitapen-zerbitzuak jabe berriari transferitzen dizkio erositako akzio-
ak, eta, aldi berean, jabe zaharrari balioen merkatuan saldu dituen akzioei
dagokien diru kopurua ordaintzen dio. 

Finantza-ekonomiaren hastapenak: burtsa
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Aurretik esan den bezala, azken urteetan informatikak izan duen
aurrerakuntzari esker, izugarri garatu dira burtsa-eragiketak gurutzatzeko
sistemak. Etengabeko merkatuak izenekoak sortu dira; horietan, burtsa-
eragiketak sistema informatikoen bidez gurutzatzen dira, eta, sistema
horien bidez, milaka eta milaka saleroslek merkatuan inolako arazorik
gabe parte har dezakete. Informatikako sistema modernoei esker, gaur
egun baloreak saldu eta erosteko agindu guztiak denbora errealean zen-
traliza daitezke. Etengabeko merkatuan zehar berehala zabaltzen dira sale-
rosketa-aginduak, aginduak bildu eta prozesatzeko balio duen sare infor-
matiko baten bidez. 

Etengabeko merkatuak salerosketak egiteko denbora- eta
espazio-mugak ezabatu ditu; izan ere, informatikaren elkarkonexio-sistemei
esker, baloreak aldi berean eta edozein parketetan kotizatzeko aukera
dago. Espainiar estatuan, esaterako, 1989. urtean sortu zen etengabeko
merkatua, eta estatuko burtsa gisa lan egiten du (Madril, Bartzelona, Bilbo
eta Valentziako sarbideekin). Bestalde, etengabeko merkatuari esker, hor
kotizatzen duten akzioei buruzko saltzeko eta erosteko aginduak merkatua
irekita dagoenean edozein unetan eman daitezke (eta ez arestian aztertu-
tako ohiko eragiketetan izaten ziren denbora-mugekin).

Erosteko eta saltzeko aginduek burtsako ordenagailuan bat egi-
ten dutenean gertatzen dira prezio-aldaketak. Etengabeko merkatuko
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sistemen funtzionamendua konplexua da. Dagoeneko azaldu dugu, adibi-
de erraz baten bidez, merkatu jarraituan salerosketak nola gurutzatzen
diren oinarrian1. Saia gaitezen orain etengabeko merkatuak egunean zehar
nola egiten duen lan ahalik eta errazen azaltzen (adibide gisa Madrilgo bur-
tsan erabiltzen den sistemaren funtzionamendua aztertuko dugu kasu
honetan ere). 

Burtsako saioa irekialdiko enkante batez has-
ten da; enkante horretan aginduak eman, aldatu edo
ezeztatu egin daitezke, baina ez da eragiketarik gurutza-
tzen, eta, beraz, akzioen kotizazioak ez dira aldatzen.
Enkanteen helburua da prezio-aldaketa handiegiak eta
prezioetan izan daitezkeen manipulazioak saihestea.
Burtsako aldi hau goizeko 8:30ean hasten da, eta 30
minutu irauten du. 30 segundoko bukaera aleatorio

batez amaitzen da enkantea. Hala, eskaintzaren eta eskariaren arteko
oreka-prezio bat kalkulatzen da, eta goizeko bederatzietarako irekialdiko
prezio bat finkatzen da balio bakoitzarentzat. 

Une bakoitzean, aginduak orduantxe kontratatuko balira, agin-
duak salerosteko prezioa zein izango litzatekeen adierazten du sistemak.
Kalkulu hori denbora errealean egiten da, sisteman saltzeko edo erosteko
aginduren bat sartzen den bakoitzean. Une bakoitzeko prezioak finkatzeko,
arau hauek erabiltzen dira: 

1. Titulu gehien saleros daitekeen prezioa aukeratzen
da.

2. Gehieneko titulu kopuru hori prezio bati baino
gehiagori badagokio, desoreka txikiena uzten
duen prezioa aukeratuko da. Prezio berarekin
eska eta eskain litezkeen kopuruen arteko dife-
rentzia da desoreka.

Finantza-ekonomiaren hastapenak: burtsa
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3. Aurreko bi arauek emaitza bera ematen badute,
kopururik handienari (hots, pisurik handienari)
dagokion prezioa aukeratuko da. 

4. Aurreko hiru arauak bat badatoz, azkeneko sale-
rosketatik gertuen dagoen prezioa aukeratuko da
enkanteko prezio gisa. Eta prezio hori enkantea-
ren balizko prezioen gehieneko eta gutxieneko
mugen artean badago, azkeneko salerosketari
dagokion prezioa hartuko da. 

Esan bezala, enkantea amaitzeko, 30 segundoko bukaera aleato-
rioko tartea izaten da; alegia, 30 segundoko tartean, enkantea edozein
unetan buka daiteke, abisurik eman gabe. Prezioak gutxiago manipula dai-
tezen egiten da hori. 

Kontratatzen hasteko unean, eta emandako araubideei jarraituz
lehenengo prezioa finkatu denean, tituluen izendapena arau hauen arabe-
ra egiten da:

1. Lehenengo, merkatuko aginduak, onenerako agin-
duak eta lehenengo prezioa baino mugako prezio
hobea duten aginduak betetzen dira.

2. Ondoren, enkanteko prezio bera duten mugatuta-
ko aginduak salerosten dira; sisteman lehenengo
sartu diren tituluei lehentasuna ematen zaie.

Gauzatu ez diren aginduak edo prezioarengatik izendapenean
parte hartu ez duten aginduak sisteman ezarrita geratzen dira; sarrerako
prezioaren eta sartzeko unearen arabera geratzen dira sisteman ipinita,
hain zuzen ere. Tituluen izendapena amaitu eta gero jakingo dute partaideek
beren aginduak nola bete diren, osorik edo zatika. Merkatuko partaideei, era
berean, salerosketa guztien irekialdiko prezioa, kopurua eta ordua jakina-
raziko zaie. 

5 - Etengabeko merkatua
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Ondoren, ekitaldiko salerosketa-eragiketak gurutzatuko lirateke,
harik eta arratsaldeko bost eta erdiak iristen diren arte. Beraz, tituluen pre-
zioak eskaintzak eta eskariak elkarri kontrajarriz finkatzen dira, betiere bi
irizpideren arabera: eskainitako gehieneko prezioa eta eskaintza sartzeko
unea. Sistema horren bidez, balioak etengabe kontratatzeaz gain, burtsari
buruzko informazioa denbora errealean zabaltzen da burtsako eragileen
pantailetan. Hala, burtsan dabiltzanek burtsako egun osoan zehar jakin
dezakete kotizatutako titulu guztien ibilbidea.

Burtsako saioa 5 minutuko enkante batekin amaitzen da, eta ire-
kialdiko enkantearen ezaugarri berak ditu: 17:30ak eta 17:35ak artean, 30
segundoko itxialdi aleatorio batez, egiten da enkante hori. Enkante horren
bidez lortzen den prezioa izaten da burtsako saioaren itxialdiko prezioa.
Enkanteko preziorik finkatzen ez bada, edota, enkantean 500 titulu baino
gutxiago sartzen badira, itxialdiko prezioa, salerosi diren azken 500 kon-
tratazio-unitateak kontuan izanik kalkulatzen da (batezbesteko haztatua
erabilita). Burtsako saioan zehar 500 kontratazio-unitate baino gutxiago
salerosi badira, itxialdiko prezioa aurreko egunekoa izango da.

Burtsan, akzioen prezioen aldakuntzei muga minimo batzuk jar-
tzen zaizkie, eta gutxieneko aldakuntza-tarteari 'jauzi tick'- deritzo. Muga

horren arabera, aktiboen prezioei gutxieneko
aldakuntza ezartzen zaie, beraz. Adibidez, akzio
jakin baten prezioa 50 eurora iristen ez bada,
haren kotizazioaren gutxieneko aldakuntza 0,01
eurokoa izango da. Aitzitik, 50 euroko prezioa
baino handiagoa badu, aktiboaren gutxieneko
aldakuntza 0,05 eurokoa izango da.

Bestalde, akzioen kotizazio-aldakuntzak ere burtsaren ekitaldi
bakoitzean gehieneko eta gutxieneko mugak izaten dituzte. Garai batean,
prezioen eguneroko gehieneko fluktuazioaren muga % 15 izan ohi zen
(% 25, merkatu berriko baloreentzat); hala ere, 2001etik aurrera sistema
hori aldatu egin zen, eta eguneroko bi fluktuazio-banda ezarri ziren balore
bakoitzarentzat, eta delako balorearen lurrunkortasun-maila historikoaren
arabera ezartzen dira. 

Finantza-ekonomiaren hastapenak: burtsa
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Inbertitzaile batek akzio bat erositakoan, irabaziak hiru iturritatik
sor daitezke:

• Gainbalioak edo plusbalioak 

• Dibidenduak

• Lehentasunezko harpidetza-eskubideak

Gainbalioak lortzea izaten da inbertitzaile txiki askoren helburua,
burtsan inbertitzean. Are gehiago, inbertitzaile askok ez dakite burtsan
mozkinak lortzeko beste bide batzuk badaudela. Inbertitzaileak akzio bat
erosketa-prezioaren gainetik saltzea lortzen duenean, esaten da burtsan
gainbalioa lortu duela. Bestalde, salmenta-prezioa erosketa-prezioaren
azpitik badago, minusbalioa sortzen da. Inbertitzaile askok burtsan inber-
titzean duten estrategia bakarra gainbalio horiek lortzea izaten da.

Burtsan egindako inbertsioarekin mozkinak lortzeko beste bide
bat dibidenduak dira. Enpresa bat ondo dabilenean eta ekitaldi ekonomikoan
zehar sarrerak gastuak (pertsonal-gastua, gastu orokorrak, hornikuntzak,
zergak…) baino handiagoak direnean, esaten da enpresa horrek mozkinak
dituela. Enpresak bi gauza egin ditzake mozkinekin: enpresan bertan gorde
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(erreserbak) edo akziodunen artean banatu. Dibidendua da enpresek
akziodunen artean banatzen duten mozkina.

Enpresek, oro har, mozkinen zati bat erreserbetara eramatea eta
beste zati bat akziodunen artean banatzea erabaki ohi dute akziodunen
batzarrean. Arrazoi hori dela eta, enpresa guztiek ez dute dibidenduak
banatzea erabakitzen edota ez dute mozkinen ehuneko berdina banatzen.
Hala ere, badaude nahiko dibidendu konstanteak banatzen dituzten kon-
painiak (elektrizitate-sektoreko enpresak, autopistak ustiatzen dituztenak
edota zenbait banku, esaterako).

Azkenik, badago hirugarren
bide bat burtsan mozkinak lortzeko,
nahiz eta hain ezaguna ez izan: lehenta-
sunezko harpidetza-eskubideak. Kapitala
handitzea erabaki duen enpresak bere
akziodunei ematen dien eskubidea da:
akziodunek enpresan duten partaidetzari
eutsi ahal izateko, akzio berriak eskura-
tzeko duten lehentasuna jasotzen duten
eskubideak dira. Eskubide horiek burtsan
salerosi egin daitezke, akzioak salerosten

diren bezala. Beraz, enpresa batek kapitala handitzea erabakitzen badu,
bere akziodunei lehentasunezko harpidetza-eskubideak emango dizkio, eta
akziodunek eskubide horiek erabili edo burtsan saldu egingo dituzte.

Burtsan sortzen diren irabaziei buruz, bada inbertitzaileek oso
kontuan izan beharko duten beste aldagai bat: zergak. Ogasunak burtsan
jasotzen diren errendimenduei buruz duen araudia oso gertutik segitu
beharko du burtsako inbertitzaileak; izan ere, aldagai oso garrantzitsua da
egindako inbertsioaren errentagarritasuna kalkulatzeko.

Finantza-ekonomiaren hastapenak: burtsa
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Arestian aipatu den bezala, egunero jasotzen dugu nazioarteko
burtsen bilakaeraren berri. Burtsetako adierazle orokorren bilakaera da
hedabideek maizenik aipatzen dutena. Adierazleen gorabeherek merka-
tuen joerak ezagutzeko balio dute, eta, hortaz, milaka inbertitzaileren joera
globala nolakoa den adierazten dute, edozein unetan. 

Azter ditzagun, labur bada ere, zein diren nazioarteko ezagunenak.

Dow Jones Industrials eta Standard & Poor's 500 adierazleek
munduko finantza-merkatu garrantzitsuenean, hots, Wall Street-en, egune-
ro egiten diren salerosketak jakinarazten dituzte. Dow Jones Industrials
adierazle ezagunak New Yorkeko Burtsan (hots, New York Stock
Exchange-n) kotizatzen duten 30 balio garrantzitsuenak hartzen ditu bere
baitan. Kalkulatzen hasi zenez geroztik, 1885. urtean, Dow Jones-ek
mundu osoko inbertitzaileei eman izan die informazioa Wall Street-eko joe-
rei buruz. Prezioen batezbesteko aritmetikoa eginez kalkulatzen den adie-
razle horrek, balioen kotizazioen igoera eta jaitsierak neurtzen ditu, dibi-
denduen araberako errentagarritasuna kontuan izan gabe.

Standard & Poor´s 500 (S&P 500) adierazlea Dow Jones bezala
kalkulatzen da: prezioen gorabeherak neurtzen ditu, dibidenduen errenta-
garritasuna kontuan hartu gabe; hala ere, kasu honetan, kapitalizazio bidez
kalkulatzen da batezbesteko aritmetikoa. 500 enpresa garrantzitsu biltzen

37

77
Burtsa-merkatuetako
adierazle orokorrak



dituen S&P 500 adierazleak Ameriketako Estatu Batuetako burtsako kapi-
talizazioaren zatirik handiena hartzen du bere baitan. Hala ere, Wall Street-
en badira beste adierazle batzuk ere, NYSE Composite izenekoa, adibidez.
Era berean, Nasdaq adierazlea aipatu behar da, errentagarritasunik eta
arriskurik handiena duten enpresak (enpresa teknologikoak bereziki) bere-
ganatzen dituena.

Ipar Ameriketako adierazleen ondoren, Tokioko eta Londresko
burtsetako adierazleak aipatu behar dira. Alde batetik, Nikkei Stock Average
adierazleak, mundu osoan ezaguna denak, japoniar merkatuan kotizatzen

diren 225 enpresaren
ibilbidea jasotzen du.
Dow Jones adierazle
estatubatuarrak kalku-
latzeko erabiltzen duen
metodo bera erabiltzen
du Nikkei-k: hau da,
batezbesteko aritmeti-
ko sinple batez kalku-
latzen da. Nikkei adie-
razleaz gain, Topix ize-
nekoa ere erabiltzen
da japoniar merka-

tuan: adierazle hori da, beharbada, Tokioko Burtsako adierazlerik osoena.
Topix adierazleak Tokioko Burtsako lehenengo sailean kotizatzen duten
enpresa guztiak (1250 bat) hartzen ditu bere baitan. Horrez gainera, 33
sektore-adierazle ere hartzen ditu.

Londresko merkatuari dagokionez, Financial Times 30 (FT-30)
eta Financial Times-SE (FT-SE 100) adierazleak aipatu behar dira.
Lehenengo adierazleak Londresen kotizatzen duten 30 konpainia ingeles
hartzen ditu, espainiar Ibex 35-aren antzera. Gaur egun, FT-SE 100 da bri-
tainiar merkatuko adierazlerik ezagunena. Minuturo kalkulatzen eta ezagu-
tarazten da, eta Londresko City-ko 100 enpresarik garrantzitsuenak har-
tzen ditu bere baitan. 

Finantza-ekonomiaren hastapenak: burtsa
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Aipatzekoak dira, halaber, europar merkatu garrantzitsuenetan
kalkulatzen diren adierazleak. Besteak beste, DAX eta Dax-100,
Frankfurt-eko Burtsako adierazle ofizialak; CAC-40 adierazle frantsesa;
Italiako MIB TEL; eta Portugalgo BPA adierazlea. Espainiar estatuan Ibex
35 da burtsako adierazle nagusia, hain zuzen ere, burtsa horretako 35
balio garrantzitsuenak hartuta kalkulatzen dena. IBEX-35ean sartzen diren
balioak bolumenaren eta kontratazio-maiztasunaren arabera aukeratzen
dira.

Euroa sartu zenetik, Eurotop 100, Eurotop 300 eta Euro Stoxx 50
adierazleak izan dira Europako erabilienak. Euro Stoxx 50 adierazleak
euroaren jarduera-eremuko burtsa-kapitalizazio handiena duten 50 enpre-
sak hartzen ditu kontuan. 

7 - Burtsa-merkatuetako adierazle orokorrak
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Teorian behintzat, enpresa baten egoera egokia denean, edo ego-
kia dela aurreikusten denean, enpresa horren akzioek gorantz egiten dute;
alegia, birbaloratu egiten dira edo horretarako arrazoiak izaten dira behin-
tzat. Enpresa baten egoera edo etorkizunean izan dezakeen egoeraren
susmoa nolakoa den, halakoa izaten da enpresaren kotizazioa. Hori guztia,
bestetik, eskariak eta eskaintzak mugaturik: enpresa jakin baten akzioak
saltzeko eskaintza handia bada, enpresaren kotizazioek beherantz egiten
dute, eta, alderantziz, asko erosi nahi bada, gorantz. Hortaz, teorian, enpre-
sen eta, ondorioz, ekonomiaren bilakaeraren nolabaiteko barometroa da
burtsa, akzioen prezioen bidez azaltzen baita, azken batean, inbertitzaileek
enpresen eta ekonomiaren etorkizuneko joerari buruz duten iritzia.

Horrela azalduta gauza erraza dirudi. Zer gertatzen da, ordea?
Merkatu hori oso merkatu konplexua eta garatua da, bertan izaten den sal-
tzaile eta erosle kopuruarengatik, erosten den eta saltzen den akzio kopuru
handiarengatik eta, bereziki, aurrerago ere ikusiko denez, nazioarteko
finantza-trukearen fluxu espekulatiboak izugarriak direlako eta, horien
ondorioz, nazioarteko burtsek beren artean duten harremana oso-oso
estua delako. Bai, ez da topikoa: nazioarteko burtsek ikaragarrizko diru
kopuruak mugitzen dituzte, zenbaiten esanean, nazioarteko merkataritzan
mugitzen dena baino handiagoak. Gainera, kontuan izan behar dira azken
urteetan inbertsio- eta pentsio-funtsek merkatu hauetan mugitzen dituzten
dirutzak: funts horiek milaka eta milaka partaide txikiren ekarpenekin osa-

41

88
Burtsan eragina
duten aldagaiak



turikoak dira, aditu talde batek zuzenduta erosketa errentagarrienak non,
hara egiten dutenak. Eta duten indarra aprobetxatuz, funts horiek tranpa
egiten dute; izan ere, funts erraldoi batek akzio batzuk erostea erabakitzen
badu, akzio horien prezioak gora egingo du, eta ondoren behera, saltzea
erabakitzen badute: horiek dira self-fulfilling prophecies direlakoak, hau da,
esate edo egite hutsagatik betetzen diren profeziak.

Horren guztiaren ondorioz, milaka aldagaik izaten dute eta izan
dezakete eragina ez-egonkortasuna nagusi den kapital-merkatu horien
bilakaeran. Era berean, esan bezala, burtsa eta gainerako kapital- eta
finantza-merkatuen bilakaera oso-oso gertutik jarraitzen da. Nolabait esan
daiteke burtsaren gora-beherek ere ekonomia 'errealean' eragina izaten
dutela: aberastasun-efektua, zor publikoak murriztu beharra, interes-tasak
mantendu edo aldatu beharra eta abar. Nolabaiteko barometroa eguraldia
iragartzeko tresna baino areago eguraldia 'ezartzeko' tresna bilakatzen ari

da. Hala, 'merkatuak lasaitu', 'merkatuei
entzun' edota 'merkatuei kasu egin' eta
gisa bereko esaldiak ohikoak dira eko-
nomiari buruzko diskurtsoan.

Nazioarteko finantza-ekono-
mian aditu handia den Kindleberger-ek
ederki asko azaltzen duenez, bi ikuspun-
tu daude burtsa-merkatuak ekonomia
errealarekin duen erlazioari buruz, eta,
ondorioz, burtsako baloreen kotizazioek
izan dezaketen gorabeheren zergatiari
buruz. Batetik, itxaropen arrazionalen

teoriak dio finantza-merkatuak arrazionalki aritzen direla, eta prezioak,
eskuragarri den informazioaren arabera, enpresen benetako balio erreala
emanez ezartzen direla. Teoria horri jarraiki, burtsa-merkatuetako behera-
kada handiek, esaterako, beti dute erlazioa ekonomia errealari aldaketaren
bat eragin diezaiokeen berriren batekin, eta, bereziki, nola ez, enpresa
bakoitzari zehazki loturiko aldagaiekin. 

Bigarren ikuspuntuaren arabera, burtsak eta gisa bereko beste
hainbat merkatuk (zenbait salgaik, dibisak edota ondasun higiezinen mer-

Finantza-ekonomiaren hastapenak: burtsa
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katuek, esaterako) egoera batzuetan autonomia-maila jakin bat hartzen
dute, eta mania eta bestelako faktore psikologikoen arabera aldatzen
dira. Aipatutako argudio errealez gain, analisi horren arabera, merkatuen
dinamikei berei zor zaizkie askotan aldakuntzak. Alegia, burtsek beren
logikaz egiten dutela bidea, AEBko Erreserba Federaleko lehendakari Alan
Greenspan-en hitzetan esateko, nolabaiteko 'oparotasun irrazionala' gidari
dutela. Keynes-en ustez, "iritzi orokorrak iritzi orokorra
izatea espero duenaz espekulatzen da burtsan".
Aurrerago ikusiko dugunez, burtsaren bilakaerari buruz-
ko bi ikuspegi horiek eragina dute, halaber, burtsako
inbertitzaile eta analistek burtsan kotizatzen duten enpre-
sen akzioen bilakaera aztertzean ere (ikus oinarrizko
analisia eta analisi teknikoa).

Kontuak kontu, asko dira burtsan eragina duten aldagaiak:
ekonomikoak, politikoak, soziologikoak, psikologikoak eta abar. Kontuan
izan beharra dago burtsan milaka eta milaka gizakiren erabakiak gurutza-
tzen direla, eta erabaki horien atzetik, arrazoi, iritzi, aurreikuspen, zalantza
eta beldur oso desberdinak daudela. 

Burtsan eragina duten aldagai ekonomikoen artean aipagarria da
aldagai makroekonomikoen bilakaera; besteak beste, herrialdeen haz-
kundea, Barne edo Nazio Produktu Gordinaren bilakaeran neurtzen dena;
interes-tasen, inflazioaren eta truke-tasen egoera; eta baita herrialde baten
defizit publikoa eta kanpoko defizita ere. 

Interes-tasen bilakaerak, esaterako, eragin handia izaten du bur-
tsen bilakaeran. Horregatik, interes-tasak altuak badira, edo gora egiten
badute, burtsan inbertitzeak erakargarritasuna gal dezake; izan ere, burtsak
duen arriskua baino arrisku txikiagoa duten produktuen errentagarritasuna
handiagoa izango da interes-tasen igoeraren ondorioz, eta, beraz, burtsari
erlatiboki eskatzen zaion errentagarritasuna handiagoa izango da: inberti-
tzaileentzat erakargarriagoa izango da burtsan inbertitzea zor publikoaren
batez besteko errentagarritasuna % 2an egonda, errentagarritasun hori
% 15ean egonda baino.

8 - Burtsan eragina duten aldagaiak

43

‘Merkatuak’ beti adi
Greenspani adi beti 



Bestalde, ez da ahaztu behar inflazioa funtsezkoa dela interes-
tasak zehazteko. Esaterako, zenbat eta handiagoa izan inflazio-tasa,
orduan eta handiagoak izaten dira, oro har, interes-tasa nominalak, infla-
zioa kontrolatzeko neurri ohikoa izaten baita merkatuko interes-tasa edo
diruaren prezioa igotzea. Horrenbestez, adi-adi jarraitzen dituzte burtsako
inbertitzaileek prezioei buruzko datuak. 

Makroekonomiako aldagaiez gain, enpresan eragina duten
mikroekonomiako aldagaiek ere eragin handia dute, noski. Burtsan koti-
zatzen duen enpresa baten akzioen bilakaera zertan izango den jakiteko,
enpresa hori nola dagoen jakin beharko dugu. Horretarako, oso erabil-
garriak izaten dira inbertitzaile eta analistek hitzetik hortzera erabiltzen
dituzten adierazleak eta ratioak. 
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Hainbat dira burtsan kotizatzen duten enpresen osasuna aztertze-
ko eta enpresen arteko konparazioak egiteko erabiltzen diren adierazleak
eta ratioak: besteak beste, akzio bakoitzeko mozkina (BPA), PER, cash
flow ratioa (PCFR), prezioaren eta kontabilitate-balioaren arteko ratioa
(P/BV), dibidenduen araberako errentagarritasuna eta enpresaren balioa
ratioa (EV). Hona hemen adierazle eta ratio garrantzitsuenak:

• PER ratioa

PER (Price Earning Ratio) ratio deritzo akzio bakoitzeko prezioaren
eta mozkinaren arteko erlazioari. Akziodunak ezarritako dirua berreskuratze-
ko behar duen urte kopurua adierazten du. Enpresa baten PER adierazlea
zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta garestiagoa izango da enpresa
horren akzioa. Dena den, argi eduki beharra dago adierazle hau ere oso
erlatiboa dela. Esaterako, 20ko PER bat altua izan daiteke mozkinak ez
aurrera ez atzera dituen enpresa baten kasuan, baina urtero mozkinak
bikoizten dituen enpresa baten kasuan ez litzateke horren altua izango.
Edota gerta daiteke enpresa baten PER ratioa 40 izatea, baina enpresak
duen lidergoarengatik eta etorkizunari begira enpresak dituen aurreikuspe-
nengatik hain garestia ez izatea.

PER ratioak hainbat akats ditu, adierazle orok bezala: batetik, ez
du kontuan hartzen diruak denboran zehar balio desberdina duela; beste-
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tik, kontuan izan behar da akziodunen artean mozkin guztia ez dela dibi-
dendu gisa banatzen; gainera, nabarmendu behar da PER adierazlea ete-
kin historikoen arabera kalkulatzen dela. 

• Prezioaren eta cash flow-aren arteko ratioa (PCFR)

Ratio honen eta PER ratioaren artean desberdintasun bakarra
dago: zatikiaren izendatzailean cash flow-a, hots, konpainia batek sortuta-
ko diru-fluxua, hartzea. Horregatik, gerta daiteke bi enpresak cash flow
berdina sortzea, baina mozkin garbiak enpresa batetik bestera asko alda-
tzea, amortizazio-politika desberdinak direla-eta. Horregatik, PCFR ratioa
hobea da zentzu horretan, konpainien arteko desberdintasunak, amortiza-
zio-politikari dagokionez, ezabatzen baititu. 

Ratio horrek, era berean, ibilgetu finkoaren kostua ezabatzen du
mozkinetik, eta, horren ondorioz, kapitalean intentsiboak diren enpresak
hobeto baloratzen ditu, lan-faktorean edo kapital zirkulatzailean intentsibo-
ak diren enpresen kalterako. PCRF ratioaren eta PER ratioaren esanahia
berbera da: zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta merkeagoa da akzioa.

• Prezioaren eta kontabilitate-balioaren arteko ratioa (P/BV)

P/BV (Price/Book Value) ratio honek enpresa baten merkatuko
balioa eta haren kontabilitate-balioa konparatzen ditu. Ez du kontuan har-
tzen errentagarritasuna, eta, hortaz, ez da komeni konparazioa egiteko
ratio hau bakarrik erabiltzea. Enpresa baten balioa eta kontabilitate-balioa
berdinak badira, P/BV ratioak 1 balioko du. 1etik beherako ratioek, teo-
rian, enpresa gutxietsi egin dela adierazten dute; aldiz, 1etik gorako
ratioek enpresari balio handiegia eman zaiola adierazten dute. Arau
horiek, oro har, egiazkoak badira ere, ratio honen erabilgarritasuna ezta-
baidagarria da oso; izan ere, enpresen kontabilitate-balioek bi akats larri
izaten dituzte: lehenik, kontabilitate-irizpide aldakorren mende daude;
eta, bigarren, enpresaren errentagarritasunarekin zerikusi gutxi duten
aktiboak baloratzen dira.
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• Dibidenduen araberako errentagarritasuna

Akziodunak urte batean zehar eskuratutako errentagarritasuna
neurtzen du ratio honek. Enpresek beren akziodunen artean banatzen
dituzten irabaziak, alegia, dibidendua mozkin guztia baino txikiagoa izaten
da, sozietateek beharrezkoa baitute haztea hainbat inbertsio egiteko, eta,
hortaz, ezin baita lortutako mozkin guztia banatu. Arau horrek, hain zuzen,
justifikatzen ditu pay-out apalak. Ratio hau oso erabilgarria izaten da nahiko
jarduera egonkorrak, eta pay-out altuak, dituzten enpresak konparatzeko,
besteak beste, elektrizitate-enpresak eta autobideetakoak, halakoek erren-
tagarritasun handia izaten baitute dibidenduko. Ez da baliagarria izaten,
ordea, 'hazteko' diren konpainiak alderatzeko.

• Enpresaren balioa (Enterprise Value)

Enpresaren Balioa (EV) = Burtsako kapitalizazioa + Finantza-zor garbia.

Balio honek erabilitako kapitalaren merkatuko balioa neurtzen
du, hots, enpresaren baliabideak gehi finantza-zorrak. EV balioak zerikusia
du erabilitako kapitalaren errentagarritasunari loturik dauden bestelako
faktoreekin: besteak beste, salmentekin eta cash flow erabilgarriarekin.
Hau da: ratioa zenbat eta txikiagoa, orduan eta hobea da enpresa inberti-
tzailea; alegia, orduan eta merkeago daude enpresaren akzioak. Bestela
esanda, enpresa batek, kapital jakin bat erabiliz, zenbat eta diru-sarrera
edo cash flow handiagoa sortu, hainbat eta hobea izango da enpresa hori.

EV balioa PER eta PCRF ratioen antzekoa da; alde bakarra dute:
EV balioak inbertitutako kapital guztiaren errentagarritasunaren aurkakoa
neurtzen du, eta PER eta PCRF ratioek, aldiz, akziodunek jarritako kapita-
laren errentagarritasunaren aurkakoa neurtzen dute. 

9 - Baloreak aztertzeko adierazleak eta ratioak
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Inbertitzaile eta analistek erosketa- edo salmenta-eragiketei
buruzko erabakiak hartzeko bi analisi mota erabiltzen dituzte: oinarrizko
analisia eta analisi teknikoa. 

Oinarrizko analisia akzioen benetako
balioa zein den jakiteko erabiltzen da. Horretarako,
analistek akzioen inguruko datu ekonomiko guz-
tiak aztertzen dituzte: enpresaren mozkinak,
enpresaren errentagarritasuna, enpresak dituen
zorrak, etab. Analisi mota honen aldekoen ustean,
burtsan inbertitzeko erabaki guztiek dagokien
enpresa eta sektoreari buruzko datu errealen
azterketan oinarritu behar dute; enpresaren urteko
balantzea izaten da, hortaz, analisi mota honen
lan-tresna nagusietako bat.

Sozietate baten balantzean sozietatearen beraren baliabideak
–edo funtsak– adierazten dira: datu horiek oso interesgarriak dira akziodu-
nentzat, zeren inoiz ez ordaintzerik gertatuko balitz, berezko baliabide
gehiago duen enpresa batek ez baitu bere akzio-kapitala, hots, akziodunen
eta bere erreserben dirua, erabili beharko zorrei aurre egiteko.
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Oinarrizko analisian bi ikuspuntu daude. Lehenengo ikuspuntuak
akzioarekin zerikusia duten elementu makroekonomikoei ematen die
garrantzia, eta, hortaz, orokorrenetik hasita partikularrenera aztertzen ditu
arazoak: horregatik deitzen zaio, hain zuzen, 'top-down' analisia (goitik
beherako analisia).

Bigarren ikuspuntua, ordea, aurkakoa da: enpresaren beraren
barneko arazoak, balorazioan zerikusia izan dezaketenak, hartzen ditu
kontuan. Hain zuzen, 'bottom-up' analisia (behetik gorakoa) esaten zaio.

'Top-down' analisiaren aldekoek defendatzen dutenez, azken
batean, burtsako merkatua ez da ekonomiaren bilakaeraren adierazle bat
baizik; diotenez, ekonomia hazten bada, era berean areagotuko da enpre-
sen mozkina, eta igoera hori, beraz, berehala islatuko da kotizazioetan
(nolabait esanda, konfiantza handia dute itxaropen arrazionalen teorian).
Horrez gainera, enpresa bakoitzaren analisi xehea egitea garestia dela
diote oinarrizko analisiaren defendatzaileek; izan ere, analisi mota horreta-
rako analista bat nahikoa litzateke makroekonomiaren ikerketa egiteko,
eta ez litzateke sektore bakoitzeko analista bat beharko, ohi bezala. 

Bestalde, 'bottom-up' analisiaren aldekoen ustean, analisi mikro-
ekonomikoak eta enpresaz enpresakoak behar-beharrezkoak dira. Analisi
garestia da, noski, baina azterketa mota horrek merezi duela diote; izan
ere, beren aburuz, jarduera bakoitzaren sendotasuna edo ahultasuna adie-
razten duten elementuen ezagutzan dago balio erantsia. Analisi mota
horretan enpresaren urteroko kontuen finantza-analisian aztertzen diren
tresnak erabiltzen dira (aurrerago ikusiko ditugun ratio ekonomiko eta
finantzarioak, besteak beste).

Nola edo hala, garbi eduki behar da azterketa egokia egiteko
ezinbestekoa dela enpresei buruzko informazio ona eta une egokikoa iza-
tea. Ezinbestekoa da enpresaren urteroko oinarrizko kontuak (balantzea,
emaitza-kontua eta kudeaketa-txostena) edukitzea. Bestalde, hiru hilabe-
teko emaitzen argitalpena ere oinarrizko informazio-iturria izaten da.
Pertsona guztiek ez dute izaten, oro har, dokumentu horietarako sarbidea
(akzioduna izan behar da); hala ere, ez dira lortzen zailak izaten; informa-
zio mota hori ematen duten monografiak argitaratu ohi dira, adibidez, hainbat
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komunikabideren bidez. Halaber, badaude informazio hori ematen duten
datu-base komertzialak (Amadeus, Dun and Badstreet, Ardán edo Sabe,
besteak beste). 

Oinarrizko analisian, enpresaren balantzea eta emaitza-kontua
aztertzeko erabiltzen diren ohiko ratioak erabiltzen dira. Ratio bat bi zen-
batekoren arteko arrazoia da; esate baterako, pasibo zirkulatzailearen eta
aktibo zirkulatzailearen artekoa. Ratioek ez dute dena azaltzen, adierazle-
ak baino ez dira. Ratioen kalkulua erraza da balantzea aurrean edukiz gero;
zailena ratioak interpretatzea da. Ratioak gainera, erraz manipula daitezke
beste estatistika eta adierazle askorekin gertatzen den antzera. Bai, asko-
tan esaten den bezala, egiak, gezurrak eta estatistikak daude, eta ratioak
eta gisa bereko adierazleak azken kategoria horietan sar ditzakegu.

Enpresaren balantzeko ratioen balioak estandar jakin batzuekin alde-
ratu behar dira. Gainera, oso kontuan eduki beharra dago jarduera-sektore
batetik bestera izugarri aldatzen direla ratio horien balio gomendagarriak,
edo, bestela esanda, ratio horiek hartzen dituzten batez besteko balioak;
izan ere, oso desberdina da, sektorez- sektore, enpresek behar dituzten
baliabideak, eta, beraz, halakoak dira haien balantzeek hartzen dituzten
balioak. Horregatik da garrantzitsua enpresaren egoera sektoreko batez
besteko egoerarekin alderatzea. Alderatze hori errazteko, hainbat erakun-
dek, bai publikoek eta bai pribatuek, gisa horretako sektorez sektoreko
datuak argitaratzen dituzte. 

10 - Oinarrizko analisia

51

Burtsan kotizatzen duten enpresen balantzeak sakon aztertzen ditu
oinarrizko analisiak



Asko dira finantza-analisian erabiltzen diren ratioak; asko dira, hala-
ber, ratio horiei ematen zaizkien izenak, hau da, terminoak ez daude oso-oso
normalizatuta (eta hori oso kontuan izan beharko dugu informazio-iturrien
arteko alderaketak egitean). Ratio finantzarioen artean bi ratio multzo dira
garrantzitsuenak: likidezia-ratioak eta ondare-egituraren eta zorpetzearen
ratioak. Lehenengoek enpresak epe motzera dituen zorrei aurre egiteko
duen gaitasuna aztertzen dute; besteek, berriz, enpresak epe luzera nolako
zorrak dituen aztertzea dute helburu. 

• LIKIDEZIA-RATIOAK

» Epe motzeko kaudimena edo ordainketa-etenduratik distantzia

Aktibo zirkulatzaile netoa kalkulatzeko, aktibo zirkulatzaileari
nekez kobratu ahal izango diren partidak, nekez salduko diren izakinak eta
gisa bereko partidak kenduko dizkiogu. Ratio honen batez besteko balioa
1,5 eta 2 artekoa izango da. Dena den, ratio honen balioa izugarri aldatuko
da sektorez sektore; izan ere, izakinak sartzen dizkigu aktibo zirkulatzailean,
eta enpresa batek izakinetan ibilgeturik duen zenbatekoa bere ekoizpen-
jardueraren arabera aldatzen den zerbait da. Ez da komeni ratio honen
balioak oso-oso handiak izatea, noski, aktibo zirkulatzailean egindako
inbertsioen errentagarritasuna txikia baita.

» Likidezia-ratioa edo Acid-Test Ratioa

Aktibo zirkulatzailean izakinak ere sartzen dira; likidezia kalkula-
tzean, ordea, ratioa manipulatu nahi ez bada behintzat, hobe da aktibo
zirkulatzailetik kentzea, sarritan luze hartzen baitu izakinak diru bihurtzeko
prozesuak. 
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Ratio hau alderatzen da epe motzeko kaudimen-ratioarekin. 0,8
eta 1 arteko balioak hartzen dira ontzat (edonola ere, 0,5 inguruko balioa,
esaterako, ez litzateke txarra stock-en errotazioa handia denean).

» Altxorraren ratioa

Enpresak epe motzeko zorrei aurre egiteko duen likidezia era-
kusten du ratio honek. Ratio honen 0,1 eta 0,3 bitarteko balioak hartzen
dira ontzat, hau da, epe motzera enpresak zor dituen 100 diru-unitateko
altxortegian 10 eta 30 bitartean izatea. Ratio honen balio handiegiak ere ez
dira komenigarri, enpresan erabilgarri diren funtsek errentagarritasun txi-
kiak ematen baitute.

• ONDARE-EGITURAREN ETA ZORPETZEAREN RATIOAK

» Berme-ratioa edo epe luzeko kaudimenaren ratioa

Enpresak porrotetik duen distantziaren ratioa ere esaten zaio ratio
honi. Aktibo erreala kalkulatzeko, aktibo osoari itxurazko aktiboa kenduko
diogu (galerak eta hainbat ekitalditan amortiza daitezkeen gastuak).
Aktibo erreal netoa kalkulatzeko, halaber, amortizazioak eta hornidurak
kenduko dizkiogu aktibo errealari.

Ratio honek hau adierazten du: enpresaren ondasunak zer neurri-
tan diren zorrak baino handiagoak. Balio egokiena 1,5 eta 2,5 bitartekoa
da. Ratioa 1 baino txikiagoa bada, enpresa porrot-egoeran izango da
(enpresak ezin dio aktibo osoa salduta ere bere zorrei aurre egin). 
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» Trinkotasun- edo irmotasun-ratioa

Enpresak bere epe luzeko hartzekodunei eskaintzen dien segurta-
suna adierazten du ratio honek. Ratio honen batez besteko balioa 2 ingurukoa
izan ohi da. Balio horrek hau adierazten du: enpresaren ibilgetua erdibana
finantzatzen dutela enpresaren funtsek eta epe luzeko galdagarriak.

» Zorpetze-ratioa

Zorpetze-ratioa enpresak dituen besteren baliabideak edo zorrak
zati pasibo osoa eginez kalkulatzen da:

Oro har, ratioaren balioa edo emaitza 0,6 baino handiagoa bada,
enpresak zor handiegia duela adierazten du horrek. 

» Zorraren kalitatearen ratioa 

Lehengo ratioak enpresak zor handia duen aztertzen du. Ratio
honek, berriz, zor horren egitura aztertzen du. Epe motzeko galdagarriaren
eta galdagarri osoaren (edo besteren baliabideak) arteko arrazoiaren bidez
kalkulatzen da ratio hau.
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Ratio honen balioa zenbat eta txikiagoa izan, hainbat eta hobea
izango da enpresaren zorraren egitura. Epe motzeko zorra kalitate txarre-
kotzat hartzen da, epe luzekoa baino lehenago itzuli behar baita.
Sektorearen arabera izugarri aldatzen den ratioa da (supermerkatuek zein
hipermerkatuek, esaterako, epe motzeko zor handiak izaten dituzte, baina,
haien onerako, hornitzaileek ematen dieten 'epe laburra' 120 egunetik
gorakoa izaten da sarritan).

• EMAITZA-KONTUAREN ANALISIA: ANALISI EKONOMIKOA

Emaitza-kontuaren analisirako ratio ekonomikoak aztertuko ditu-
gu. Asko dira, finantza-analisiarekin gertatzen zen bezala, erabiltzen diren
ratio ekonomikoak. Dena den, garrantzitsuenak bi dira: errentagarritasun
ekonomikoa neurtzea helburu duen ratioa batetik; eta, bestetik, finantza-
errentagarritasuna neurtzea helburu duen ratioa.

» Errentagarritasun ekonomikoaren ratioak

Errentagarritasun ekonomiko deritzo enpresako aktiboek sortzen
duten errendimenduari. Hortaz, enpresaren emaitza ekonomikoaren eta
aktibo osoaren arteko erlazioaren bidez neurtzen da. 

Irabazi ekonomikoan (Ustiapeneko irabazia ere erabili ohi da)
sartzen dira bai Irabaziak zerga aurretik bai Irabaziak zerga eta interes
aurretik; azken horrek dirudi, hala ere, adierazle honi begira, irabazi eko-
nomikoaren adierazpen komenigarriena; izan ere, interesak eta zergak
kenduz gero, finantziazio-bide desberdinen eragina eta zerga-araudi des-
berdinen eragina, biak, kenduko ditugu alderatzeei begira. 

Ratio honek inbertsioaren eraginkortasuna neurtzen du. Maizenik
ehunekotan neurtzen da errentagarritasuna. Inbertsioen errentagarritasuna
ere esaten zaio errentagarritasun ekonomikoari (ingelesez, Return On
Investment edo ROI laburduraz da ezaguna).
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Enpresaren errentagarritasun ekonomikoarentzat ez dago
ontzat eman daitekeen erreferentzia-baliorik. Batetik, gisa bereko tamai-
na duten sektoreko beste enpresekin alderatu beharko da ratioaren
emaitza. Bestetik, bereziki bazkideei begira, kapitala enpresan inbertitu
ordez beste aktibo edo proiekturen batean inbertituz gero lortuko litzate-
keen errentagarritasunarekin ere alderatu beharko da datu hori (esaterako,
finantza-merkatuan finantza-aktiboren batean inbertitzeak bazkide horri
ekarriko liokeen errentagarritasunarekin; noski, inbertsio bakoitzaren
arrisku-mailako desberdintasunak ere kontuan izanda).

Errentagarritasun ekonomikoa, halaber, adierazpen honen bidez
jaso ohi da:

Goiko adierazpen horri errentagarritasunaren oinarrizko ekuazio
deritzo. Errentagarritasun ekonomikoa adierazpen horren bidez bi ataletan
banatzen da: marjina, batetik, eta aktiboaren errotazioa, bestetik.

Enpresak saltzen duen diru-unitate bakoitzeko irabazten duena
adierazten du marjinak. Gehienetan ehunekotan ematen da. Enpresak nola
saltzen duen adierazten du (ondo edo gaizki). Salmenten errotazioak,
berriz, hau adierazten du: enpresaren salmenten proportzioa enpresaren
inbertsioekiko. Enpresak egindako inbertsioei buruz zenbat saltzen duen
adierazten du errotazioak (alegia, asko edo gutxi saltzen den). 

Enpresaren helburua errentagarritasuna areagotzea izango da,
hori argi dago; baina esandakoari jarraiki, oso modu desberdinean lortuko
dute helburu hori enpresa batek eta besteak. Esaterako, hipermerkatuek
salmenta-marjina txikia izaten dute, baina salmenta-errotazio, berriz, izu-
garri handia izaten dute. Aitzitik, auzoko denda txiki batek errotazio txikia
du, baina marjina handia.

Finantza-ekonomiaren hastapenak: burtsa

56



Analisi grafiko edo chartista ere esaten zaio. Analisi mota honek
merkatuaren jarduera ikertzen du, hau da, kotizazioei eta kontratazio kopuruei
buruzko datu historikoak aztertzen ditu. Informazio horren arabera ateratzen
dira ondorioak, eta datuak grafikoen bidez aurkez-
ten dira. Analisi teknikoarentzat, merkatuaren
mugimenduak giza psikologiaren araberakoak
dira, bai eta ziklo ekonomikoen araberakoak ere.
Bi kasu horietan diote gizakien jokaerak errepika-
tu egiten direla, eta, beraz, aurreikus daitezkeela. 

Alde nabarmenak daude analisi honen
eta oinarrizko analisiaren artean, eta xeheago lan-
duko ditugu geroago. Kontzeptu desberdinetan oinarritzen dira. Adibidez,
oinarrizko analisiaren arabera, titulu bakoitzaren berezko balioan oinarritzen
da dena, azken batean; aldiz, analisi teknikoaren arabera, eskaintzaren eta
eskariaren arteko jokoak zehazten ditu kotizazioak, eta joko horrek eragi-
le arrazionalak nahiz irrazionalak izan ditzake. 

Esandakoaren arabera, oinarrizko analisiaren helburua da etorkizu-
nean enpresaren joera zein izango den aldez aurretik aurreikustea, emaitzei
dagokienez, emaitza horietatik espero denak zehaztuko baitu, azken bate-
an, kotizazioa. Aitzitik, analisi teknikoan, enpresaren ibilbideak ez du
garrantzi handirik; izan ere, eta lehen esan dugunez, merkatuaren jarduera
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hartzen du kontuan, eta jarduera hori aztertuta saiatzen da, hain zuzen,
mugimenduak aurreikusten, inbertitzeko aukera teorikoez baliatzeko. Bi
analisi mota hauek dituzten oinarri teorikoak, beraz, oso desberdinak dira.

Analisi teknikoak, emaitzak lortzeko, kotizazioek burtsako chart-
etan marrazten dituzten irudiak aztertzen ditu huts-hutsik. Irudi horiek
zehatz-mehatz aztertuta eta kodifikatuta daude, eta kotizazioen etorkizune-
ko ibilbide bat, arrisku-faktore jakin batez, adierazten du bakoitzak.
Abiapuntu horiek kontuan hartuta, chart-en analisiaren arabera, kotizazio-
ak ezagutuz gero, ez da beharrezkoa kotizazioen eragileak ezagutzea; eta
nahikoa da, gainera, grafikoa aztertu eta kotizazioaren mugimenduak zaintzea,
analisi grafikoaren erregelak aplikatuz joeraren aldaketa guztiak kontrola-
tzeko eta haiei aurrea hartzeko. 

Asko dira analisi teknikoan erabiltzen diren grafikoak. Hauek
erabiltzen dira gehien: 

• GRAFIKO SINPLEA

Grafiko honetan kotizazioak irudikatzen dira, lerro zuzenen
bidez lotutako denbora-tarte erregularretan. Gehien erabiltzen den tekni-

ka 'iragazkiena' da: teknika honen
arabera, titulu bat erosi egin behar
da, baldin eta haren kotizazioa ehu-
neko jakin batez igotzen bada,
lehengo prezioari dagokionez,
aurrez finkatutako epe batean.
Ehuneko hori neurtzeko, tituluak
lortutako baliorik txikiena edo han-
diena hartzen da kontuan.

• BARRA GRAFIKOA

Sarri erabiltzen den grafikoa da. Grafiko hau egiteko, kotizazioko
puntu handienak eta txikienak zuzen bertikalen bidez lotzen dira. Itxialdiko
prezioa ere azaltzen da barretan, zuzen horizontal txiki baten bidez, puntu
handiena eta txikiena lotzen dituen zuzen bertikalaren eskuinaldean ipini-
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ta, hain zuzen ere (ikus grafikoa).
Grafiko hauetan gehien erabiltzen den
epea egun batekoa izaten da, baina
epe luzeagoak ere erabil daitezke. Era
berean, kontuan izan behar da kontra-
tazio kopurua, grafikoaren behealde-
an azaltzen dena.

• PUNTU ETA IRUDI BIDEZKO GRAFIKOAK

Grafiko hauek kotiza-
zio baten mugimendu guztiak
markatzen dituzte, baldin eta
mugimendu horiek gutxieneko
bat gainditzen badute. Grafiko
hauetan garrantzitsuena da
gutxieneko balioa zein izango
den erabakitzea, mugimendu
garrantzitsuak eta garrantzitsuak
ez direnak ondo bereizteko,
benetako joerak identifikatzeko.

Bestalde, analisi teknikoarekin zerikusia duten kontzeptu asko
daude, baina, ulertzekoa denez, ezin dira denak azaldu hau bezalako oina-
rrizko testu batean. Hala ere, kontzeptu ezagunenetariko batzuk aztertuko
ditugu: joera, erresistentzia, euskarria eta kanala.

Aztertutako aktiboak mugitzen diren norabidea da joera. Erosleen
eta saltzaileen jarreren arteko diferentziek markatzen dute norabide hori.
Hiru joera daude: goranzkoa –gutxieneko eta gehieneko mailek, hurrenez
hurren, batak bestea gainditzen dutenean gertatzen da, hots, erosteko
joera handiagoa bada, saltzekoa baino–; beheranzkoa –joera aurkakoa
bada, alegia, saltzaileak gehiago direnean–; horizontala –gehieneko eta
gutxieneko balio guztiak maila berean badaude, hau da, erosleen eta sal-
tzaileen artean oreka baldin badago–. 
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Joerek elkarren aurkako mugimenduak –gutxienekoak eta gehie-
nekoak– sortzen dituzte, zerra-hortzen modura. Gutxieneko eta gehieneko
puntu horiei erresistntzia eta euskarri deritze, hurrenez hurren. Beheranzko
joeretan, euskarri deitzen zaie prezioen beherakadari aurre egiteko edo are
beheranzko joera goranzko bihurtzeko aski den titulu-eskaria beren baitan
hartzen duten prezio-mailei. Esaten da euskarri bat puskatu egin dela
prezio-maila horretako eskaria aldatu eta prezioen beherakada ekartzen
duenean.

Alderantziz, maila bati erresistentzia deritzo, gorako joera baten
barnean prezioen igoera geldiarazteko eta are beherako joera bat sortzeko
aski den titulu-eskaintza bat bere baitan hartzen duenean. Erresistentziak
puskatzen direnean, prezio-maila horietako eskaintzak desagertu egiten
dira eta prezioak igotzen hasten dira berriz. Euskarrien kasuan, aurkakoa
gertatzen da. Erresistentziak eta euskarriak joeraren aldaketen seinale iza-
ten dira. 

Kanalak joera grafiko argi batez gertatzen diren eraketak dira.
Euskarrien eta erresistentzien zuzenak paraleloak izatea, edo ia paralelo-
ak, dute ezaugarri nagusia. Kanaletan, balioak gutxieneko eta gehieneko
puntuak bata bestearen atzetik ukituz mugitzen dira, euskarri- eta erresis-
tentzia-mailak ukituz. 

Grafikoetan gutxi gorabehera identifika daitezkeen eraketak edo
irudiak bi kategoriatan banatzen dira, joeraren aldaketaren adierazle diren,
edo, aldiz, dagoen joera berrindartzen duten. Joeraren aldaketari dagozkien
irudiak aipa daitezke irudi horien artean; esate baterako, 'sorbalda-buru-
sorbalda' (ikus irudian), 'sorbalda-buru aurkakoa', 'sabai bikoiztua', 'zoru
bikoiztua' eta abar.

Esan bezala, teknika, grafiko eta eredu ugari daude analisi tekni-
koaren mundu zabalaren barnean. Ezagutzen diren analisi grafikoko teknika
askok Charles Dow-ren teoria dute oinarri: hark sortu zuen, 1882an, Dow
Jones and Company enpresa, geroago Wall Street Journal eta, orobat,
Barron’s aldizkaria argitaratu zituena.
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'Dowren teoria' merkatuaren ibilbidean hiru mugimendu edo
joera mota daudelako hipotesian oinarritzen da. Hasteko, lehen mailako
joera dago, eta hilabete batzuk edo urte batzuk har ditzake. Joera mota
honek gorako edo beherako mugimendu zabalak jasotzen ditu, balioek
gora edo behera dakartenak. Inbertitzaileek epe luzera jarraitzen diote
joera horri, eta merkatua goranzkoa edo beheranzkoa den zehazten du.

Ondoren, bigarren mailako joera dago: hiru astetik hilabete
batzuetarakoa izan daiteke. Lehen joeraren aurkako tarteko erreakzio
garrantzitsuak adierazten ditu joera honek, eta azkeneko lehen mugimendua
% 50etik % 75era zuzentzen du. Epe ertain edo epe motzera inbertitzeko
baliagarria izaten da joera honen azterketa. 

Azkenik, hirugarren mailako joera edo joera txikiena definitzen
da. Mota honetako joerek hiru aste baino gutxiago irauten dute. Bigarren
mailako joeren barneko gorabehera txikiak izaten dira, eta sei-zazpi egune-
tik hiru astera irauten dute. Oso epe motzerako baino ez dira baliagarriak
inbertitzaileentzat.

Hitz batean esanda, chartismo-aren helburua kotizazioen joerak
finkatzea da (hau da, joera hori goranzkoa edo beheranzkoa den jakitea),
eta, halaber, kotizazioen kurbak egiten dituen mugimenduak ezagutzea,
joera aldatzen denean; alegia, goranzko joera bukatu eta beheranzkoa has-
ten denean, edo alderantziz. Gaur egun jarraitzaile asko ditu merkatuan;
izan ere, analisi mota hau egiteko, gero eta software aurreratuagoak eta
errazagoak aurki daitezke merkatuan.
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Lehen ere aipatu dugunez, milaka aldagaik izan dezakete eta iza-
ten dute eragina burtsan. Adibidez, aldagai ekonomiko ezagunei buruzko
aurreikuspenei buruzko aurreikuspenaz gain, badira makina bat aldagai:
gerra bat hastea, nazioarteko geopolitikan eragin handiko atentatu bat,
goi-mailako politikari baten osasuna, enpresen arteko balizko elkarketak
edota, bereziki, zenbait liderrek egiten dituzten adierazpenen irakurketak
(Greenspan, AEBko Erreserba Federalaren lehendakaria da merkatuek
gehien aztertzen duten liderra). Burtsako aditu eta aztertzaileek nekez kon-
trolatu ahal dituzte aldagai horiek guztiak. 

Gainera, gero eta handiagoa da munduko herrialdeen arteko
mendekotasuna, eta, beraz, munduko herrialde askotako gertaera ekono-
miko eta politikoek ondorioak izaten dituzte beste nazioetako burtsetan.
Esandakoari buruzko hainbat adibide jarri ahal dira; esaterako,
Afganistango eta Irakeko gerrak, edota New Yorken 2001eko irailaren 11n
edota Madrilen 2004ko martxoaren 11n izan ziren atentatuak. Horien
ondorioz, nazioarteko burtsek beheraldi bortitzak izan zituzten, nazioarteko
geopolitikan gertaera izugarri horiek zuten eragina zela medio. 

Gaur egun, munduko burtsa guztiak elkarri lotuta daude, eten-
gabe. Ekonomiaren globalizazioaren eragina oso handia da munduko
finantza-merkatuetan. Kapitalak mugarik ez duela dioen esaera egia biribila
da gaur. Kapitalak abiadura izugarrian egiten du batetik bestera nazioarteko
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finantza-sisteman azken urteetan bizi izan den desarautze-prozesuaren
ondorioz, eta baita, noski, informazio- eta telekomunikazio-teknologia
berriek izan duten bilakaerari esker ere; esan ohi da New Yorkeko Burtsa
ospetsua hozten denean Europako burtsek doministiku egiten dutela.
Elkarri loturiko merkatuak dira, non arazoren bat dela medio, munduko

mutur batean finantza-ekaitz bat gertatzen bada,
beste edozein gunetara erraz asko zabaltzen den.
Beraz, ulertzekoa da konplexutasuna eta kaosa
aztertzen diharduten matematikari eta fisikari
ospetsuek beren arreta finantza-merkatuen porta-
era aleatorioan zentratzea; burtsan tximeleta-efektua
("Pekinen hegan ari den tximeleta baten mugi-
menduak ekaitz ikaragarria sor dezake New

Yorken") eta gisa bertsuko efektuak zertan diren aztertzeak erakargarria
dirudi (eta jakina, ez soilik zientzialarien berezko jakin-minagatik soilik!). 

Bai, horrelakoak dira gauzak burtsan, konplexuak erabat. Hona
hemen, aldagai-kate luze horien lekuko, duela gutxi jazotako adibide bitxi
bat. Bush AEBko presidentea Japonian zen bisitan, eta haren hutsegite
batek ondorio handiak izan zituen Tokioko finantza-merkatuan eta baita
nazioarteko merkatuetan ere: adierazpen batean, Japoniako lehen minis-
troarekin 'debaluazioaren kontuaz' hitz egin zuela aditzera eman zuen
Bushek, Japoniak bizi zuen 'deflazioaz' mintzatu zirela esan nahi zuen
baina; esaldi horrek yenak oso behera egitea eta dolarrak gora egitea era-
gin zuen merkatuetan, zuzenketa (bai esandako hitzarena eta, ondorioz,
merkatuena) berehala etorri zen arren.

Askotan, gainera, zenbait aldagai ekonomiko edo politikori buruz
merkatuek egiten dituzten irakurketek ez dirudite oso logikoak aditu ez
denaren ustez: askotan gertatu izan da, esaterako, AEBko langabeziaren
datuak ezagutarazten direnean, datuak aurreikusitakoak baino hobeak
direnean bertako burtsek behera egitea –eta, ondorioz, baita beste hainbat
herrialdetakoek ere–. Erreakzio horrek ez dirudi, ez, oso normala: ekono-
mia hazten ari da, lanpostuak sortzen dira eta, beraz, burtsak gora egin
beharko luke, azken batean enpresek sasoi onean egongo baitira. Baina,
ez; merkatuek beste zerbait aurreikusten dute: lanpostu-sorkuntzak gora,
langabeziak behera, herritarren kontsumoa gora, inflazioa gora, eta, horren
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ondorioz, interes-tasek gora (burtsarentzat, esan bezala, erabaki antipati-
koenetakoa). 

Bai, enpresak sasoi betean egon daitezke errealitatean (salmen-
ten eta mozkinen hazkundean, demagun) eta ekonomia erreala primeran
egon daiteke (ekonomia-hazkundea, enplegua, inflazioa, esportazioak eta
abar), eta, hala ere, burtsa eta gainerako finantza-merkatuak –finantza-
ekonomia izenez ezagutzen den hori, alegia– porrot sakonean. Hori bai,
normalean, joerak iraun egiten du, ekonomia ondo doanean burtsa ondo
ibili ohi da, eta alderantziz. Ez beti, ordea. Esan bezala, finantza-merkatua
eta burtsa beren logikaren arabera mugitzen direnez, maiz ekonomia erre-
alarekin zerikusi gutxi izaten dute. Hortaz, burtsa, nolabait ere, eguraldia
iragartzen duen barometroa baino areago, ekono-
mian eguraldia ezartzen duen tresna bihurtu da.
Zenbait ekonomialarik, ironiaz, kasino-ekonomia
esaten diote finantza-ekonomia horri.

Kontuan izan beharra dago, bestalde,
inbertsio-funtsetan eta gisa bereko elkarteetan
erabiltzen den informazioa tradizio akademiko
berean oinarritzen dela eta era bertsuan interpretatzen dutela lorturiko
informazioa. Horregatik jazo ohi dira gorabehera bortitzak, eta horregatik
da gaur egungo finantza-merkatuen ezaugarri nagusia lurrunkortasun edo
aldakortasun handia. Ideia eta eslogan errazak dira nagusi merkatu haue-
tan ere, eta horien arabera gidatzen da finantza-artaldea. Azken urteotan,
fisikariek ere aztertu izan dituzte artalde-mugimendu horiek, antza denez,
fisikan aztertzen diren eredu batzuen antzekoak omen dira-eta haien zen-
bait joera eta mugimendu2.

Dena den, burtsan aurreikuspenek pisu handia dute, bai oinarriz-
ko analisian bai analisi teknikoan. Adituek 'merkatuko kontsensua' izenekoa
ezartzen dute; balio bakoitzari eta adierazle orokorrei buruzko aurreikus-
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pena. Asko idatzi izan da aurreikuspen horien benetako balioari buruz.
Merkatuko aurreikuspenetan aditu direnak meteorologoen pareko direla
esan ohi dute mihi-gaiztoek. Alegia, aurreikuspena ogibide izanik, jendearen

aldetik konfiantza handirik ez duten profesionalen itxurakoak.
Parekotasun nabarmenak ikusten dituzte: balizko kontraesa-
nak erabateko naturaltasunez pasarazteko gaitasuna
("hodeiak tarteka baina oskarbi"), eta, bereziki, aurreikusita-
koa ez betetzeko kausak aztertzeko erraztasuna. Askoren
ustez, burtsa eta kapital-merkatuen analisia lanbide dutenak
aurreikuspenak egiten baino aurreikusitakoa zergatik ez den
betetzen azaltzen dira adituak. 

Princentongo Unibertsitateko Burton G. Malkiel
finantza-gaietako irakasle famatuak A Random Walk Down
Wall Street (Ibilaldi aleatorio bat Wall Street-en barrena) libu-
ru ospetsuan jaso zuen boutade-a ezagun egin zen oso (liburu

horren milioi bat ale baino gehiago saldu zituen). Labur esanda, hau zioen
Malkiel-ek burtsako aurreikuspenei buruz: "burtsako balore-zerrenda bati
dardoak botatzen ari diren tximino begiestaliek eta finantza-analistek
aukera bera dute balore arrakastatsuak zein izango diren aurreikusteko
orduan". 

90eko hamarkadaren hasieran The Wall Street Journal finantza-
egunkari ospetsuko kazetari talde batek irakasle adituak esandakoa hitzez
hitz hartu eta saiakera bitxi bat antolatu zuen, Malkiel-en tesia kontrastatze-
ko. Jakina, ez zuten tximinorik erabili: batetik, tximinoen ordez, egunkari
ospetsuko lau kazetarik hartu zuten parte, eta, bestetik, lau burtsa-aztertzai-
le adituk. Sei hilabetean behin elkartzen ziren beren aurreikuspenak egiteko:
adituek beren ezagutza teknikoan oinarriturik aurreikuspenak botatzen
zituzten, eta kazetariek, berriz, dardoak, Wall Street-eko baloreekin osatu-
riko itu edo diana berezi batera.

Saioak ez zuen egiaztatu Malkiel irakaslearen tesia, ezen azter-
tzaileek kazetari elbarrituek baino gehiagotan asmatu baitzuten (gora egin
zuten balore gehiago aukeratu zituzten, alegia). Hala ere, aldea ez zen
hainbestekoa izan: guztira 58 saio egin ziren: horietan, adituek 33 aldiz
asmatu zuten; kazetariek, berriz, 25 aldiz. Bistakoa da saioak, estatistiko-
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ki behintzat, ez zuela inolako pisurik; alabaina zeresan ugari sortu zuen,
betiere aditu eta aztertzaileen izen onaren kalterako.

Saio bitxi horrez gain,
hainbat eta hainbat adibide batu
daiteke aurreikuspen ustelen
lekuko. Aipagarria da, besteak
beste, burtsari buruz ekitaldi-
hasieran egiten diren iragarpe-
nak. Esaterako, 2000. urtearen
hasieran hau zioten egunkariek
letra-tipo handietan: "Analistek
diote Ibex indizearen balioa
% 10 eta % 15 artean handituko
dela", "Burtsek bost urte dara-
matzate gora eta gora etengabe,
eta, ustekabeko zorigaitza izan ezean, 2000. urteak ere berri onak eman-
go dizkie errenta aldakorreko merkatuei". Horrelako kasuetan, gainera,
askotan gertatzen da analisten artean errealitatea eta desioak nahastea
–berezko diru-interesa dela medio, noski– edota Heisenberg-en erregela
betetzea: aurreikuspenak egiten dituenak hartzen dituen erabakiek etorki-
zuna aldatzea. 

Usteak ustel, hara egunkari eta gehigarri berean ia urtebete gero-
ago jasotako izenburu ez horren potoloak: "Burtsak urte etsigarria itxi du.
Ibex indizeak % 21 galdu du". Eskerrak, gehienetan, eguraldiari buruzko
iragarpenekin gertatzen den legez, inor gutxik aztertzen dituela ostean,
denbora-pasa, etorkizunari buruzko orakuluen iragarpenak.

Bestalde, oso ezagunak dira lantzean behin merkatu horiek izaten
dituzten porrotak. Adibidez, XX. mendean zehar, sona handia izan zuten
1929ko eta 1987ko urrian gertatu ziren porrotek. 

Burtsen porroten zergatia konplexua izan ohi da, aldagai asko
baitaude jokoan; baina konplexua izanik, oinarrian ulertu beharrekoa ez da
oso zaila, nahiz eta ustezko aditu eta teknikari asko egoera azaltzen baino
gehiago nahasten saiatzen den. John Kenneth Galbraith ekonomialariak,

12 - Burtsa eta aurreikuspenak

67

1929ko crash handia New Yorkeko Burtsan



labur bada ere, hau esan ohi du: "boomaren ondoren porrota dator.
Burtsek gehiegi igotzen direlako egiten dute behera". Bai, jakina, esango
du batek baino gehiagok. Baina igotzen dena lehenago edo geroago jais-
ten dela esatea, ordea, ez dirudi oso serioa denik, ezagutza-arlo guztiak,
bitxienak ere, teknikaz eta zientziakeriaz edertu nahi diren egun hauetan.
Horretarako ez da askorik behar. Alegia, ez dago gizon serio, ekonomiala-
ri ospetsu eta Nobel saria irabazitakoa izan beharrik. Baina egia esan, ezin
daiteke laburrago eta argiago esan.
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Globalizazio-prozesuaren ezaugarri nagusiak dira nazioarteko
finantza-kapitalen mugimenduen lastertasuna eta garrantzia. Nazioarteko
finantza-trukeek, eta bereziki jarduera espekulatiboek, areagotze itzela izan
dute azken urteetan. Egunean 24 ordu irekita dagoen kasinoa da martxan:
Europakoak ixten direnean, Ameriketako Estatu Batuetakoak martxan ari
dira; horiek itxitakoan, berriz, Japoniakoak hasten dira. 

Burtsek eta gainerako kapital-merkatuek gaur egun duten eragina
oso da handia. Datuak esanguratsuak dira. Ordainketak Konpentsatzeko
Nazioarteko Bankuak eginiko kalkuluen arabera, nazioarteko merkatuan,
eta edozein lanegunetan, batez beste 1,5 bilioi dolarreko balioa duten dibi-
sak aldatzen dira eskuz (50 aldiz handiagoa da urtean zehar egiten diren
finantza-truke guztien balioa nazioarteko ondasun eta zerbitzuen urteroko
merkataritza baino). Mugimendu horien parterik handienak ez du zerikusi-
rik merkataritza-elkartrukeekin, ez eta inbertsio produktiboekin ere.
Inbertsio horien % 40k hiru egunen barruan egiten dute joan-etorriko
bidaia, eta % 80k astebetearen barruan. Egunean, epe motzera dagoen
kapitalen mugikortasuna itzela da. Munduan astebetean gauzatzen den
finantza-transakzioekin badago urte osoan egiten diren ondasun eta zerbi-
tzu-trukea berdintzerik. Inbertsio-funts, pentsio-funts eta aseguru-etxe
handiek mugitzen duten dirutza osoa 21 bilioi dolar ingurukoa dela kalku-
latzen da. Erlatibizatuz, hala hobeto ulertzen baita –bestela, azken batean,
nekez uler daitekeen zifra bat besterik ez da–, industrializaturiko herrialde
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guztien BPG osoa baino handiagoa da 21 bilioi dolarreko zifra hori: mundu
honetan bizi garen gizaki bakoitzeko 3.500 bat euro. Esate baterako,
Europako inbertitzaile instituzional handienetako bat da Eskoziako alargu-
nen pentsioak mugitzen dituen Scotish Widows funtsa. Munduko handie-
netako bat, berriz, Calpers funtsa da, Kaliforniako estatuko funtzionarioen
pentsio-ekarpenak mugitzen dituen funtsa, hain zuzen ere.

Bi faktore nagusik ahalbidetu dute finan-
tza-merkatuek bizi izan duten globalizazio-prozesu
bortitza. Batetik, ezinbestekoa izan da nazioarte-
ko merkatuek bizi izan duten desarautzea eta
liberalizazioa; bestetik, zerikusi handia izan dute
informazioaren teknologiaren arloan eta, berezi-
ki, telekomunikazioetan izan diren aurrerakuntza
handiek. Sistema telematiko eta informatikoen
ahalmena izugarri handitu da, eta, aldi berean,
prezioek oso beherantz egin dute. Elkarri erabat
loturik dauden munduko finantza-merkatuen arte-

an inongo oztoporik gabe eta ziztu bizian dabil kapitala. Gaur egun posible
da finantza-aktiboak denbora errealean erosi eta saltzea Internetera lotura
duen edozein ordenagailuren bidez (horretarako dirua edo kreditua izanik,
jakina).

Finantza-mugimenduak denbora errealean egiten dira, on-line.
Gainera, asko garatu dira kasinoan produktu motak, produktu eratorrien
merkatuetan bereziki. Mugimendu horien protagonista nagusiak ez dira
edozein ordenagailutatik operatzen duten broker txikiak edo inbertitzaile
partikularrak (esaterako, day-trader izeneko epe motzeko espekulatzaile-
ak: egunean bertan erosi eta saltzen dutela jarduten dutenak); inbertsio-
eta pentsio-funtsak dira aktore garrantzitsuenak. Estefaníaren hitzetan,
"aurpegi eta arimarik gabeko funtsak" dira, baina, hobeto esanda, milaka
eta milaka aurpegi eta arima dituzten funtsak dira: maiz inbertitzaile txikien
diru-ekarpen txiki-txikien metaketaz osaturiko pentsio- eta inbertsio-funtsak
baitira.

Finantza-merkatuen globalizazioak ekonomian ezegonkortasuna
zabaltzeko ahalmena izugarri areagotu du. Hala, garatze-bidean den
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herrialde bateko finantza-krisialdi batek urduritasuna sor dezake nazioarte-
ko finantza-merkatuetan, eta garatze-bidean dauden beste herrialdeetara
hedatu. Horrenbestez, duela urte gutxi, 1997tik hona, Asiako ekialdeko,
Errusiako eta Brasilgo ekonomia eta finantza-krisiak gertatu zirenetik,
nazioarteko finantza-ereduak eta nazioarteko moneta-erakundeen lana
auzitan daude. Aldiro sortzen diren krisiak aurreikusteko ez dira gai, eta,
atzeraldia sortuta ere, ezer gutxi egin ahal izaten dute. Ez dira gai, kasinoa
erotzen denean, finantza-ekaitza baretzeko.
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Asko izan dira burtsaren historian zehar gertatu diren burbuila
espekulatiboak. Ez dira oso ezagunak, ordea. Eta lastima da, auzi hauei
buruzko amnesia historikoa horren nabarmena eta hedatua ez balitz,
batek baino gehiagok ez bailuke horren erraz erreka joko kasino-ekono-
miaren aro global honetan. Izan ere, azken urteotan ekonomia berriari
loturiko zenbait akziorekin gertatu izan den legez, espekulazioa dela
medio finantza-burbuila puztu eta puztu egin da, harik eta lehertu eta
barruan ezer ere ez dutela geratzen diren arte. Horrenbestez, interesgarria
izan daiteke kasinoarekin loturiko espekulazioaren historia laburrari erre-
paso txiki bat ematea. 

Edonola ere, eta aztertuko ditugun espekulazio-aldi gehienak
finantza-ingeniaritza eta kasino-ekonomiaren eragiketekin loturikoak badi-
ra ere, ez litzateke txarra historian zehar gertatu zen espekulazio-erokerien
lehenengo bolada handienaz ere gogoeta txiki bat egitea (azken batean,
gizakiak, espekulazioaren eromenean murgiltzeko, edozein gai erabil deza-
keela jabetzeko; bai futbola, bai ardoak edo arte- ederrak, besteak beste).
Aipatu erokeria-aldi hark ez zuen akzioekin ez antzeko ondasunekin lotu-
rarik izan. Askoz lirikoagoa eta ederragoa izan zen zoramenaren iturria:
tulipanak, edo hobeto esanda, tulipanen erraboilak. 

Herbehereetan, XVII. mendearen hasieran, oso modan jarri omen
zen etxeetan tulipanak edukitzea, Turkiatik ekarri berria zen halako landa-
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re bat etxean jartzea, estatus sozialaren sinbolo izateraino. Gero eta han-
diagoa egin zen tulipan bat edukitzeko grina, eta prezioek gora ekin zioten
etengabe. Orduko gizartea espekulazioaren eromenean murgildu zen. 

Prezioek are gehiago igo omen ziren, ordea, birus batek jota soro-
etan ziren tulipanetako asko ihartu zirenean. Hala, prezioen gora egin
beharrak bere horretan jarraitu zuen: burbuila puztu eta puztu egin zen.
Galbraith-ek dio ‘tulipanmaniak’ eztanda egin zuenean, 1636an, hain
preziatua zen landarearen ale baten truke zalgurdi berri bat, bi zaldi eta

zaldi-uhaleria oso bat ere ordaintzen zela. Urtebete
pasatu ondoren, eta inork ez daki zergatik, jende-
ak tulipanak saltzeari ekin zion, eta orduan ere
eromen kolektiboa nagusitu zen. Makina bat jen-
dek erreka jo eta miseria gorrienak ikusi zituen.
Orduan ondasun guztiak hipotekatzearen arrazoia
izan ziren, landareek ez baitzuten inolako baliorik,
estetikoa izan ezik.

Zerikusi handiagoa du egungo finantza-eromeneko pasadizoekin
Ingalaterrako South Sea Trading Company edo Frantziako Compagnie
d’Occident Mississippiko konpainien kasuak. Lehenengoa, XVIII. mendeko
espekulazio-iskanbilarik handiena izan zen, besteak beste, Isaac Newton
fisikari handia ere lur jota utzi zuena ("astroen mugimendua igartzeko gai
naiz; ez naiz gai, ordea, giza talde handien eromena igartzeko" esan omen
zuen). 

Orduko gerrak sorturiko zorra finantzatu ahal izateko
(Espainiaren eta Ingalaterraren arteko Ondorengotza-gerran), XVIII. men-
dearen hasierako britainiar gobernuak zenbait konpainiari, administrazioak
haiekin zituen zorren truke, inbertitzaileei akzioak trukatu ahal izatea bai-
mendu zien, konpainia horiek balio handiagoa izan zezaten. Espainiar
inperioarekin merkataritza-trukea izateko monopolioa eman zitzaion
Hegoaldeko itsasoko Konpainiari; alegia, britainiar merkataritzaren mono-
polioa Espainiaren Hego Amerikako koloniekin, eta, gainera, gobernuaren
urteroko errenta bat jasotzeko aukera. Inbertitzaileek konpainiaren akzio-
ak ederki asko onartu zituzten; izan ere, ziur zeuden itsasontziak
Hegoaldeko itsasoetatik balio handiko ondasunez gainezka etorriko zirela.
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Mozkinak, ordea, balizkoak ziren, oso balizkoak gainera, Espainia
ez baitzegoen bere kolonietako merkatuetan produktu britainiarrak sartzen
uzteko prest, ez eta hurrik eman ere (Mississippiko konpainiak, berriz,
Louisianan ziren ustezko urre-mehatzen ustezko mozkinetan oinarritu zuen
erokeria). 

Burbuila hitza orduan hasi zen erabiltzen. Jendea izugarri berotu
zen. Horretan zeregin handia izan zuen gobernuak, bai eta jende ospetsuak
ere –Jonathan Swift, Daniel Defoe eta antzeko idazle handiak, besteak
beste–, eta arrazionaltasuna alde batera utzi eta akzioek etengabe igotzen
hasi ziren, bere kotizazioa halako bi, hiru, lau, bost, sei eta zazpi aldiz egiten
zuela (1720. urtearen hasieran, akzio batek 128 libra balio zuen; bospasei
bat hilabeteren buruan, 1.050 libra balio zuen akzio horrek berak). 

Inbertitzaile eszeptikoenek ere arrapaladan ekin zioten akzioak
erosteari. Hazkunde itzel hartan eragin handia izan zuten kredituz egindako
eragiketek: akzioak erosteko ez zen beharrezkoa akzioen prezioa oso-osorik
ordaintzea; aski zen parte txiki bat ordaintzea eta gainerakoa zorretan
uztea. Eta hori dela eta, akzioek etengabe egin zuten gora.

Euforia- eta erokeria-une horiei jarraiki, kon-
painia berriak ere sortu ziren inbertitzaile berrien eske
zegoen euforia-giroari probetxua ateratzeko asmoz.
Batzuek ekimen arriskutsuak zituzten xede, beste
batzuek arriskutsuak ez ezik, ameskeriak edo erokeria
garbiak: merkurioaren bidez metal bitxiak lortzea,
amaigabeko higidura zuen gurpila asmatzea, edota
luzokerretatik eguzki-argia lortzea. Eta izan zen are
xede xelebreagorik proposatu zuenik ere: "oso egiteko
onuragarriak beretu eta egiteko konpainia, inork ezagu-
tu behar ez dituena, ordea" (2.000 libra inguru batzea
lortu ondoren, alde egin omen zuen sustatzaileak; jaki-
na, horixe bai ekimen onuragarria!). 

Baina konfiantza-galera etorri zen bat-batean. Akzioek behetik
gorakoa bezala egin zuten goitik beherakoa, ziztu batean, eta konpainiek
segituan egin zuten porrot. Burbuilak eztanda egin eta akzioek behera eta
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behera egin zuten. Hilabetean % 80 galdu zuten. Inbertitzaile askok eta
askok erreka jo zuten, eta miseria gorrian gelditu ziren. 

Antzeko espekulazio-aldiak ere ezagunak dira burtsan. Oso da eza-
guna 1929ko crash famatuarekin amaitu zena. Geroztik ere izan dira hainbat,
dagoeneko ahaztu direnak: 60ko hamarkadan, elektronika-sektoreko zenbait
enpresarekin antzeko zerbait gertatu zen (orduko modako akzioak General
Motors eta Radio Corporation of America enpresenak izan ziren), eta, 80ko
hamarkadan, bioteknologia-sektorekoekin (minbiziaren aurka egiteko pro-
duktuak ekoizten zituzten konpainiekin, besteak beste). 

Azken urteotan, ekonomia berriaren inguruan gertatu da burbui-
la espekulatibo handiena, 90eko hamarkadaren amaiera aldera. New
Yorkeko Burtsan ekonomia berriarekin zerikusia duten enpresen akzioen

kotizazioak neurtzen ditu Nasdaq indizeak, eta indi-
ze hori izan zen berotasun-aldi ikaragarri horren
adierazle nabarmena. Indizearen balioa halako
bost hazi zen lau urte eta erdian (Dow Jones indi-
ze orokorrak horretarako 23 urte behar izan
zituen). 

Burbuila, orduan ere, puztu eta
puztu egin zen, eta halako batean eztanda egin
zuen. 2000ko apirilaren 14an Nasdaq indizean
inflexio-puntu sakona gertatu zen. Lehenengo
orduetan enpresen balioek behera egin zuen bortiz-
ki: 700.000 milioi dolar desagertu ziren bat-batean,

eta ekitaldi osoan bilioi bat dolar inguru; Wall Street-eko Burtsan inoiz izan
den beherakada absoluturik handiena. Ekonomia berria ez zen hain berria:
aurreko espekulazio-pasadizoen oso antzekoa zen. Besteak beste,
Microsoft, Cisco Systems edota Terra-Lycos eta antzeko enpresak izan
ziren hazkunde-aldi eta beherakada-aldi haren protagonistak. 

Terra-Lycos, Espainiako Telefonica enpresaren filiala izanik,
1999ko azaroan hasi zen burtsan kotizatzen. Hasierako prezioa 13 eurokoa
izan zen. Burbuila puztuz eta puztuz joan zen, eta akzioak oso garesti izan
arren –bereziki aurreikusten ziren irabaziei dagokienez, horiek nuluak bai-
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tziren–, beti zegoen prest inbertitzaileren bat akzio horiek erosteko. 2000ko
otsailean, 139,75 euroan jarri zen. 1999ko azarotik 2000ko azarora, akzio-
ek % 975 egin zuten gora; 34.000 milioi euroko balioa sortu zen. 

Baina aldapa behera iritsi zen, noski. Bat-batean, erabat aldatu
ziren enpresari buruzko aurreikuspenak eta itxaropenak. Halako batean,
enpresaren benetako balioaz jabetu ziren inberti-
tzaileak: Terra ez zen ezer; Interneteko atari bat
bai, sekulako kanpaina mediatikoarekin jaulki
izan zen ataria, baina inolako errentagarritasun-
aurreikuspenik ez zuena (hori ere lehenago baze-
kiten noski, baina itxaropenak eta aurreikuspenak
oso bestelakoak ziren orduan). 2000ko ekainean
41,9 euro balio zuen akzioak, otsaileko maximo
historikoa baino % 70 gutxiago; 2003ko martxo-
an, 4 euro ingururaino jaitsi zen. Eta Terraren kasua ez da bakarra: 1999ko
abenduan Jazztel konpainiaren akzio bakoitza 59 euro inguru ordaintzen
zen, gaur egun 0,20 euro ordaintzen da... Hala ihartu dira orain dela gutxi
arte hain ospetsu ziren punto.com enpresa asko eta asko. Oso negozio
ikusgarriak bai, baina hori baino ez, azal hutsa. 

Eta makina bat inbertitzaile harrapatu zuen ekonomia berriaren bur-
builak. Izan zen, halaber, iraganeko irakaspenak gogoan, ihes egin zuenik.
Horien artean, Sergio Sebastani kardinala, Vatikanoko gai ekonomikoetako
kargu gorena, harro zegoen "balore teknologikoen tranpan ez erortzeaz".
Izan ere, Vatikanoak 1.500 milioi irabazi omen zituen finantza-eragiketetan
2000ko urte latzean. Sebastianik, gainera, argi utzi zuen "elizak moral
katolikoaren kontra ez doazen negozioetan baino ez duela inbertitzen".
Horixe zen falta zitzaien errematea. Hona hemen punto.com enpresen aka-
bera, gaitzespen morala!

Bistakoa da, beraz, burtsa, eta kapital-merkatuak, oro har, beti
izan direla eta izango direla espekulazio-aldien iturri. Eskain ditzaketen
errentagarritasun-tasa handiak joera horietarako sustatzaile gozoegiak
dira. Hara adibide bat: 2000ko maiatzaren 31n, Crédit Agricole finantza-
erakundearen ‘GIF Reserve and Capital’ funts batean inbertituriko euro
bakoitza, urtebete geroago 784,86 euro izatera iritsi zen (alegia, aldi horre-
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tako Europako Funtsen sailkapena aztertuz, Europan dauden 5.000 funts
baino gehiagoren artean errentagarritasunik handiena zuena). Eta, noski,
nork egingo lioke uko horrelako ustezko errentagarritasunari? Azken bate-
an, eta espekulazio-aldietan gertatzen den legez, nork egin diezaioke uko
aberasteari, bizilaguna edo lankidea etengabe aberasten ari bada? 

Kasino-ekonomiaren sortzetiko eritasuna ez ezik, homo economi-
cusaren jaiotzetiko eritasuna da espekulazioarena. Izan ere, eta tulipanen
kasuan argi ikusi denez, edozein gairekin eta edozein alorretan espekula
daiteke, futbolean bezala enologian eta arte ederretan. 

Horregatik, betiko ditugu espekulazio-aldiak ekonomian; tarteka-
marteka, edo sarriago, eragin handiagoarekin edo txikiagoarekin, diruari
buruz jendeak erakusten duen grinaren arabera. Galbraith-ek dioen bezala:

"Euforia- eta paniko-zikloen iraupena, grosso modo, jendeak bere
azken hondamendia ahazteko behar duen denboraldiaren araberakoa izan
da, belaunaldi batean lur jotako eta sinesgarritasunik gabeko jeinu edo ira-
txo finantzarioa, sineskorrek eta iruzurtuek Midasen dohainak leporatuko
lizkioketen beste egile berri batek ordezka dezan behar den denboraren
araberakoa". 

Historia uste baino gehiagotan errepikatzen da, tamalez.
Batzuetan garrantzitsua da, hortaz, historiari begiratu eta liburuei errepa-
soa egitea. Nola arituko gara, baina, espekulazioaren historiari buruzko
liburuak irakurtzen, denbora pasa, horrenbeste negozio egiteko dagoela?
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Burtsan inbertitzeko gomendio orokorrak ematea zaila da oso,
jakina. Eta ez soilik lehen aipatutako arrazoiengatik, alegia, aurreikuspenak
egitean izaten diren zailtasunengatik, merkatuaren konplexutasunagatik
edota merkatuen bilakaera ez-arrazionalagatik. Kontuan izan beharra
dago, halaber, burtsan inbertitzen dutenek oso helburu desberdinak izan
ditzaketela. Arestian ikusi dugunez, burtsan irabaziak hainbat bidetatik etor
daitezke, eta, beraz, inbertitzen dutenen ikuspegiak eta estrategiak oso
desberdinak izan daitezke. Era berean, jakinekoa da inbertitzaile bakoitzak
arriskuari buruz duen jarrera oso desberdina dela, eta burtsari buruzko
inbertsioetan oso kontuan izan beharreko aldagaia da hori.

Hona hemen edozein inbertitzailek ezagutu beharko lukeen urrez-
ko araua edo gomendioa: burtsan ez dago urrezko arau edo gomendiorik.
Ez, ez da txantxa. Burtsan inbertitzeko hainbat gomendio eta arau garrantzi-
tsu badaude, bai, baina are garrantzitsuagoa da inbertitzailea esandakoaz
jabetzea, alegia, hutsezina den arau sinple nahiz konplexurik ez dagoela.
Burtsan dena da erlatiboa. Gaur ona dena bihar txarra izan daiteke.
Argumentu bat, datu bat, bi ondorio oso desberdin ateratzeko izan daiteke
baliagarria. 

Dena den, adituek diotenez, burtsara jotzen duen inbertitzaileak
ezin ahantz ditzake gomendio hauek:
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√ inbertsio-erabakiak gertakizunetan oinarrituta hartu, eta ez
esamesetan edo zurrumurruetan oinarrituta. Gomendioak kontu handiz
aztertzen saiatu, batez ere, merkatuan ohikoa dena baino errentagarrita-
sun handiagoa eskaintzen duten baloreen inbertsioarekin zerikusia badute.

√ burtsan iraganeko arrakastek ez dituzte etorkizuneko arrakas-
tak ziurtatzen. Errentagarritasunak beti dira historikoak; esaera zaharrak
dioen bezala, burtsan ezinezkoa da "ura joanda gero presa jartzea".

√ oso garrantzitsua da galerak metatzen ari diren akzioei salmen-
ta-mugak ezartzea: oso ohikoa da bestela jokatzea; alegia, saltzeko mugarik
ez jarri, eta noizbait berriz ere igoko direlako esperantzaz zain gelditzea. 

√ irabaziak izaten direnean ere garaiz saltzen jakitea garrantzitsua
da oso; esapide ezaguna da burtsan: "beste batek irabazi dezala azkeneko
euroa!". 

√ arriskua banatu; alegia, dibertsifikatu. Arrautza guztiak saski
berean jartzea saihestu. Aniztasuna da, zalantzarik gabe, edozein eragike-
tatan aintzakotzat hartzeko funtsezko oinarrietariko bat. Baina gehiegizko
zatiketa ere ez da batere interesgarria, zeren inbertsioaren jarraipena zail-
du egiten baita, eta transakzio bakoitzeko ordaindu beharreko komisioak
garestitu egiten baitira.

√ burtsan erosketa- eta salmenta-datak merkatuak ezartzen ditu
eta ez inbertitzaileak. Burtsan itxaroten jakitea oso garrantzitsua da; horrega-
tik, ez da komeni epe jakin batera beharko dugun dirua burtsan inbertitzea. 

√ inbertsio-unean argi eduki nondik lortu nahi diren irabaziak:
gainbaliotik edo dibidendutik.

√ burtsak gora eta gora egiten duenean ez erosi. Burtsak egun-
karietako lehen orrialdeak betetzen baditu edo jasandako igoera indartsuen
ondorioz hizketa-gai bihurtzen baldin bada, salmentarako une egokia izan
daiteke, baina ziurrenik ez da erosteko une aproposa izango.
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Gainera, inbertitzaileak argi eduki beharko ditu edozein finantza-
inbertsio aztertzeko lau irizpideak: aurreikusitako errentagarritasuna, arriskua,
likidezia eta zergak. Argi eduki beharra dago burtsan edo errenta aldako-
rrean inbertitzea zer den: izenak adierazten duen bezala, errentagarritasun
aldakorra duten produktuetan inbertitzea, gero eta lurrunkortasun handiagoa
duten merkatu eta produktuetan inbertitzea. Akzioak erostean ezarritako
dirua galtzeko arriskua hartzen da beti. 

Irabaziak izaten direnean, hau da, erositako akzioen kotizazioak
gora eta gora egiten duenean, ez da arazorik izaten, jakina. Hilabete, aste
edo egun gutxiren buruan akzio batzuk erosi eta berriz ere salduz irabazi
ederrak atera dituen inbertitzailea harro egongo da bere trebeziaz. Baina,
erositako akzioak galerak metatzen dituenean etorriko dira komeriak. Zer
arraiotarako erosiko nituen? Orduan akzio horiek erostea gomendatu zuen
adituak burtsan hain ezaguna den esapide horietako bat aipatuko du
apika: "burtsan irabaziak epe luzera ateratzen dira". Baina zenbat denbora
da epe luzea? Badakigu, ekonomian zertan den epe luzea: esandakoa egia
bihurtzeko behar den adina denbora, ez gutxiago ez gehiago. Eta, jakina,
Keynesek esandakoa ere etorriko zaio bati baino gehiagori burura: "epe
luzera denok hilda". 

15 - Burtsan inbertsioa gauzatzeko gomendio erabilgarriak
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Aberastasun-efektua: burtsak gora egiten duenean, bertan zuzene-
an edo zeharka inbertitzen dutenek beren ondareak gora egin
duela sentitzen dute; horren ondorioz aberatsago sentitzen
direnez, kontsumorako joera areagotu egin ohi dute. Faktore
horrek eragina izan dezake ekonomiaren joan-etorrian; izan
ere, kontuan izan beharra dago gero eta jende gehiagok ditue-
la beren aurrezkiaren parte bat zuzenean edo zeharka burtsan
inbertiturik (Espainian, Espainiako Bankuaren arabera, gaur
egun % 40tik gorakoa da, esaterako). Kontrako efektua ere
gerta daiteke noski; alegia, pobrezia-efektua: burtsak behera
egiten duenean inbertitzaileak pobreago sentitzea, eta, ondo-
rioz, kontsumoa murriztea.

Akzioa: enpresa baten kapitalaren zati proportzionala. Burtsan
enpresen akzioak salerosten dira, eta akzioak erosten dituzten
pertsonek hainbat eskubide ekonomiko (dibidenduak eta
izenpetze-eskubideak, eta, enpresa likidatzen bada, akzioen
nominalari dagokion ezarritako kapitalaren partea jasotzeko
eskubidea) eta hainbat eskubide politiko (botoa emateko
eskubidea) jasotzen dituzte.

Akzio arruntak: eskubide berezirik ematen ez duten tituluak dira,
legeek eta sozietatearen estatutuek aldez aurretik emandako
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eskubideez aparte. Akzio arruntek eskubide berberak ematen
dizkiete jabe guztiei, inolako bereizketarik egin gabe (ikus
lehentasunezko akzioak).

Akziodunaren eskubideak: akziodunek, akzioak erostean, hainbat
eskubide ekonomiko eta politiko jasotzen dituzte. Adibidez,
enpresaren etekinen banaketan parte hartzeko eskubidea
izaten dute, eta izenpetzeko eskubideak jaso ditzakete kapital-
gehikuntza bat egiten denean. Gainera, akziodunek eskubide
politiko garrantzitsu bat ere izaten dute: akziodunen batzar
nagusian botoa emateko  eskubidea hain zuzen, enpresaren
administrazio-kontseiluaren kudeaketa ontzat emateko edo
gaitzesteko, edo enpresak hartutako beste edozein erabakiren
inguruan.

Apalankamendua: inbertitzaile baten zorpetzea; finantza-inbertsioez ari
garela, inbertitzaile batek akzio bat edo beste finantza-produktu
bat erostean, erosketaren balio osoa edo parte bat zorretan
utzi duela adierazteko erabiltzen da termino hau. Badira bur-
tsako eragiketak arrisku handiz egiten dituzten inbertitzaileak,
berea ez duten dirua maileguz eskatzen dutenak; apalanka-
menduaren bidezko erosketak dira horiek. 

Artekaritza-komisioa: burtsako bitartekariek, edo artekariek, egin-
dako eragiketen truke jasotzen duten komisioa.

Aukera: ingelesezko option terminoaren hitzez hitzezko itzulpena da.
Akzio baten gaineko aukera bat enpresa jakin baten jabetza-
titulu bat prezio finko batez eta aurrez ezarritako epe batez
erosteko edo saltzeko eskubide bat da, eskubidea edo aukera,
baina ez betebeharra, alegia, nahitaez egin beharrekoa.
Denboran gertu edo urruti dauden epeak izaten dituzte, eta
etorkizunekoen eta aukeren merkatuetan salerosten dira.
Adibidez, gaur bertan, inbertitzaile batek enpresa baten akzio-
ak hemendik hiru hilabetera erosteko gaitasuna ematen dion
aukera bat eros dezake, kotizazio-balio finko batez. Argi dago
inbertitzaileak diru kopuru bat eman beharko duela aukera
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horren truke, eta gehiago edo gutxiago ordainduko du, mer-
katuak akzio jakin horren bilakaerari buruz egiten duen aurrei-
kuspenaren arabera. Hiru hilabeteak pasa eta gero, akzioen
kotizazioa lehen uste zena baino handiagoa bada, inbertitzaile-
ak erosteko aukera hori erabiliko du; aldiz, aukeran azaldutako
kotizazioaren balioa merkatukoa baino handiagoa bada, ez du
aukera hori erabiliko, eta, horren ondorioz, galdu egingo du
aukeraren truke ordaindutako dirua.

Balantzea: enpresaren ondarearen berri ematen duen agiria. Bi zati
izaten ditu: aktiboa eta pasiboa. Aktiboan enpresak dituen
ondasun eta eskubideak jasotzen dira. Pasiboan, berriz, onda-
sun eta eskubide horiek lortzeko finantziazioa nondik etorri
den jasotzen da. Balantzeko aktiboa eta balantzeko pasiboa
beti izan beharko dute berdinak, hau da, inbertsioa berdin
finantziazioa.

Balio nominala: tituluaren edo akzioaren jatorrizko balioa: kotiza-
zio-balioari edo merkatuko balioari kontrajartzen zaio, hots,
merkatuak egunetik egunera ezarritako prezioaren desberdina
da. 

Balore Merkatuko Batzorde Nazionala: gaztelaniaz Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Erakunde honen
helburua hau da: Espainiako balore-merkatuek gardentasunez
dihardutela eta prezioak egoki eratzen direla zaintzea.
Inbertitzaileei babesa emateko balio du. Helburu horiek bete-
tzeko, behar den informazio guztia zabaltzen du, bere
Erregistro Publikoen eta argitalpenen bidez, eta, oro har, esku-
ra duen edozein baliabide erabilita.

Balore-zorroa: pertsona partikular edo pertsona juridiko baten
titulu-balioek, errenta finko nahiz aldakorrekoek, osatutako
multzoa da.

Bigarren mailako merkatua: salerosketa-merkatu ere deitzen zaio;
merkatu honetan, finantza aktibo zaharrak, edo bigarren esku-
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koak, salerosten dira. Merkatu honetan egindako salerosketek
ez dute zuzeneko eragina izaten finantza-aktiboak igortzen
dituzten enpresen gainean. 

Blue chip-a: Ameriketako Estatu Batuetako merkatuko balio nagu-
siei ematen zaien izendapena. Izen honen jatorria enpresa
nagusiek eragiketak egiteko erabiltzen zuten areto urdinetik
omen dator. Beste burtsa guztietara zabaldu da lekuan lekuko
enpresa onenen akzioak izendatzeko. Akzio hauek eragin
berezia dute burtsaren eguneroko jardueran, eta, horregatik,
balio ziurrenak, garestienak eta likidezia handiena dutenak
dira. Espainiako burtsako Blue Chip-en adibide gisa,
Telefónica, BBVA, BSCH, Endesa, Repsol eta Iberdrola aipa
daitezke. 

Bonua: enpresa edota bestelako erakunde publiko nahiz pribatuek jaul-
ki dezaketen zorra. Interes finkoa eskaintzen dute, dagokien epea
gainditzen den arte: epe horri epemuga edo amortizazio-epe deri-
tzo. Bonu bat errenta finkoko produktua da, lehen esan den
bezala, aldez aurretik zehaztutako errentagarritasuna finkaturik
dutelako. Obligazioak eta letrak ere bonuen antzeko produktuak
dira, errenta finkoko produktuak, beraz. Bonuak, akzioak
bezala, bigarren mailako merkatuan eros eta sal daitezke. 

Brokerra: burtsako merkatuko bitartekariei ematen zaien izena
ingelesez. Brokerrek finantza-erakundeentzat lan egin ohi
dute. Egindako eragiketen truke, lortutako artekaritza-sariak
edo komisioak irabazten dute.

Burtsako adierazleak: hitzak berak esaten duen bezala, adierazleek
burtsa-merkatuetako saio bakoitzaren nondik norakoak azal-
tzen dituzte. Burtsako adierazleak kalkulatzeko, merkatu
bakoitzeko balio esanguratsuenak aukeratzen dira.

Burtsako artekaria: artekaritza-sari izeneko komisio baten truke
akzioak saltzeko eta erosteko aginduak betetzen dituen finan-
tza-bitartekaria.
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Burtsako kapitalizazioa: enpresen eguneroko ebaluazioa, burtsako
kotizazioetan oinarrituta. Balio hau kalkulatzeko, enpresak
igorritako akzio kopuruaz biderkatzen da akzio bakoitzaren
eguneko kotizazioa. 

Crash-a: kotizazioak hondoratzen direnean edo zerraldo erortzen
direnean gertatzen dena, burtsako saio batean edo saio bat
baino gehiagotan. Udazkenean, urrian zehazki, gertatu izan
dira crash ospetsuenak: 1929ko urriaren 24an (Ostegun
Beltza, mendeko krisirik handiena), 1987ko urriaren 19an
(Astelehen Beltza), eta, gertuago, 1989. eta 1997. urteetan. 

Dibertsifikatzea: errentagarritasun-mailari dagokionez, haien arte-
an guztiz positiboa ez den harremana duten hainbat aktibotan
inbertitzea. 

Dibidendu likidoa: akziodunek jasotzen duten dibidendua, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenari dagokion
ehunekoa Ogasunari eman ondoren.

Dibidendua: enpresa bateko kideei banatu eta ordaintzen zaien
etekinari dagokion diru kopurua. Espekulatu nahi ez duten
inbertitzaileek, hots, errentagarritasuna gehienbat dibidendu
bidez irabazi nahi duten pertsonek, enpresek etekinak bana-
tzeko jarraitzen duten politika ezagutu dezakete datu honen
bidez. Erakundeek azkeneko urtean zehar banatu dituzten
dibidenduak egunero argitaratzen dira prentsan. 

Diru-posizioa: balio jakin baten kontratazioa ixtean, erosle batzuk
beren aginduak bete ezinik, hots, erosi ezinik, gelditu direla
adierazten du esamolde honek. 

Dow Jones: Ameriketako Estatu Batuetako burtsako adierazlea,
dudarik gabe munduko famatuena. Asmatu zuten pertsonen
izen bera du, Wall Street Journal argitaratzen duen konpainia
berarena. Adierazle honek 30 industria-balore hautatu hartzen
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ditu barne; hala ere, badira hain ezagunak ez diren bertsioak
ere.

Errenta aldakorra: akzioei deitzeko modu bat da, finantza aktibo
mota hauek ordainsaririk emateko konpromisorik ez dutela
adierazten duena.

Errenta finkoa: hitz honek hainbat finantza aktibo hartzen ditu bere
baitan, hainbat interes ordaintzeko konpromisoa eta ezarrita-
ko dirua denbora-epe jakin batean itzultzeko konpromisoa
dakartenak. Bonuak, obligazioak eta letrak dira errenta finko-
aren barneko produkturik ezagunenak. 

Errentagarritasuna dibidenduko: akziodunak zergak ordaindu
baino lehen irabazitako dibidendua, akzioa erosteko prezioare-
kin zatitutakoan lortzen den zatidura gisa definitzen da.

Etorkizunekoa: gaztelaniazko futuro terminoaren hitzez hitzezko
itzulpena da (eta termino hori, era berean, ingelesezko for-
ward terminoaren itzulpena da). Aktibo baten (adibidez,
akzioak) gainean sinatzen den akordioa, aktibo horren sale-
rosketa egitera behartzen duena, aurrez finkatutako epearekin
eta aurrez ezarritako prezioan. Finantza aktiboen testuinguruan,
epeko hitzarmen edo forward hitzen antzeko esanahia du.

Etorkizunekoen eta aukeren merkatuak: aukerak eta etorkizune-
koak salerosteko balio duten merkatuak. Hainbat mendez
erabili izan dira salgaien gaineko merkatu hauek: esate bate-
rako, XVII. mendean, Japonian, baziren jadanik era honetako
merkatuak, japoniar bizitzarako beharrezkoa zen salgaiaren
(arroza, hain zuzen) gainekoak. Europan ere egon izan dira
etorkizuneko merkatuak, garia edo kotoia eta antzeko
lehengaien gainean. AEBetan 70eko hamarkadan sortu
ziren finantza-aktiboen gaineko etorkizunekoen eta aukeren
merkatuak.
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Finantza-sistema: produktuek, bitartekariek eta merkatuek osatu-
tako sistema, aurrezkiak familietatik hasi eta enpresetako
inbertsioetaraino bideratzeko helburua duena.

Gainbalioa: salerosketa ekonomiko batean lortutako etekina; balio
baten salmenta-prezioaren eta erosketa-prezioaren arteko
diferentzia da.

IBEX-35: Espainiako Burtsako adierazle nagusia, burtsa horretako
35 balio garrantzitsuenak hartuta kalkulatzen dena. IBEX-
35ean sartzen diren balioak bolumenaren eta kontratazio-
maiztasunaren arabera aukeratzen dira. 

Igorpen-prima edo -saria: akzio baten igorpen-prezioaren eta haren
balio nominalaren arteko diferentzia. Adibidez, 6 euroko balio
nominala duen akzio bat % 110ean igortzen bada, akzio horren
igorpen prima % 10ekoa izango da, hots, 0,6 euro. 

Inflazioa: prezioen mailaren igoera orokor eta egonkorra, diruaren
erosteko ahalmena galtzea dakarrena. Inflazioari aurka egite-
ko, interes-tasak igo egin ohi dira; hala ere, jokabide hori ez da
egokia izaten baloreen merkatuen kasuan, arrisku gutxiago
duten aktiboen truke –eta, hortaz, interes-tasen igoera dela
eta, errentagarritasun handiagoa eskaintzen duten aktiboen
truke– aldatzen baitute inbertitzaileek aurreztutako dirua. 

Interes-tasa: kapital bat maileguan emandakoan edo hartutakoan
lortzen den ordainsariaren prezio edo kostua. Diruaren prezio
edo kostu izenez ere ezagutzen da. Interes-tasa ofiziala herrial-
de bakoitzeko banku zentralak ezarri ohi du (euroaren kasuan,
Europako Banku Zentralak).

Itxialdiko kotizazioa: baloreek eguneko kotizazioen amaieran, hots,
burtsako saioa bukatutakoan, lortu duten prezioa azaltzen
duen zenbakia. 
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Harpidetza-eskubideak: enpresa batek kapital-gehikuntza bat egiten
duenean, akzio zaharrak edukitzeak ematen dituen eskubideak.
Erabiltzen ez diren izenpetze-eskubideak salerosteko erabil
daitezke, eta, hortaz, modu autonomoan kotizatzen dute. 

Junk-bonds: ingelesez, hitzez hitz, zabor-bonuak. Batere fidagarriak
ez diren enpresek eskaintzen dituzte titulu hauek; oso errenta-
garritasun handiak eskaintzen dute, eta, hortaz, arrisku handia
izaten dute. 

Kapital-hedapena: enpresek, beren kapitala handitzeko, akzio
berriak igorriz egiten duten eragiketa.

Kapitala: enpresa batek igortzen dituen akzio guztien batura; akzio-
en balio nominala batzen da, eta ez, ordea, kotizazioena.
Enpresen berezko finantzabidea, edo auto-finantzabidea, kapi-
talak eta erreserbek (hots, banatu ez diren etekinek) osatzen
dute.

Kontratazio-bolumena: burtsako egun bakoitzean salerositako titu-
lu kopurua, baloreen likidezia adierazten duena. Balio bat oso
likidoa izango da, baldin eta burtsan balio hori asko kontratatzen
bada. Hala, balio bat denboran zehar zenbat aldiz kontratatu den
jakinda, balio horren salerosketa merkatuan igo edo jaitsi egin
den jakin daiteke. Balio baten kontratazioak gora egiten badu,
horrek esan nahi du inbertitzaileak balio horretaz gehiago fida-
tzen direla.

Kontratazio-maiztasuna: urtebetean zehar, titulu bat zenbat burtsa-
saiotan salerosi den adierazten duen zenbakia. Egun kopurua
adierazita edo ehunekotan adierazten da. Titulu baten kontra-
tazio-maiztasuna handia bada, horrek esan nahi du titulu
horrek likidezia handia duela. 

Konturako dibidendua: enpresek banatzen duten dibidenduaren
partea, urtean zehar epeka ordaintzen dena.
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Korroa: burtsetan, tituluak salerosteko erabiltzen den lekua. Honela
deitzen zaie, halaber, sektoretako balore multzoei: bankuetako
korroa, enpresa elektrikoen korroa eta abar.

Lehen mailako merkatua: igorpen- edo izendapen-merkatu ere dei-
tzen zaio; merkatu honetan, finantza-aktiboak lehenengo aldiz
igortzen dira, eta enpresek finantza-baliabide berriak lortzeko
aukera izaten dute. 

Lehentasunezko akzioak: akzioen edo tituluen jabeei eskubide
bereziak ematen dizkietenak dira. Adibidez, sozietate anonimo
bat porrot egiteko zorian badago, akziodunak dira, jabe diren
neurrian, azkenik kobratzen duten pertsonak; hain zuzen,
akziodunen aurretik erakundearen hartzekodunak daude, eta,
horretaz gainera, akziodunen artean, lehentasunezko tituluen
jabeek beste akziodunek baino lehenago kobratzeko eskubi-
dea dute.

Letrak: errenta finkoa duten tituluak, epe motzera igorritakoak, nor-
malean, 12 hilabetetarako. Oso ezagunak dira, adibidez, Herri
Altxorrak igortzen dituen letrak.

Likidezia: akzio batek, edo beste finantza-aktibo batek, diru bihur-
tzeko duen erraztasuna. 

Lurrunkortasuna: akzioen kotizazioen aldakortasuna adierazteko
erabiltzen den hitza. Akzio bat merkatua baino askoz ere
gehiago aldatzen bada, esaten da oso akzio lurrunkorra dela.
Lurrunkortasuna inbertsioen arriskua neurtzeko adierazle bat
da. Demagun enpresa batek azken urtean % 15 egin duela
gora; igoera ederra da, baina ikusi egin beharko da areagotze
hori nola gertatu den: ia poliki-poliki, pixkanaka-pixkanaka
egin duen, gorabehera handirik gabe, edo gorabehera handie-
kin egin duen, esaterako, % 65 gora eginda eta ondoren % 50
behera eginda. Gorabehera handiak ez dira komenigarriak;
merkatuaren zalantzak handiak direla erakusten dute nolabait
horiek.
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Etengabeko merkatua: burtsako salerosketak terminal informatiko
bidez egiten diren sistema mota. Etengabeko merkatuaren
bidez, denbora luzean egin daitezke eragiketak, eta bitarte-
kariek (saltzaileek eta erosleek) ez dute aurrez aurre egon
beharrik.

Mozkinak gauzatzea: akzioen prezioak asko igo direnean, tituluak
saltzean akziodunek lortzen duten etekina. Lortutako etekina
jasotzeko helburuarekin saltzen dira tituluak, eta, hortaz, koti-
zazioek asko jaisteko arriskua izaten dute, saltzeko joera hori
orokor bihurtzen bada.

Negozio-bolumena: merkatuan salerosten den akzioen zenbatekoa.
Negozio-bolumen txikia izateak adierazten du burtsari edo
akzio jakin bati buruz interesik ez dagoela. Negozio-bolumena
txikia denean, lurrunkortasuna handiagoa izaten da; izan ere,
merkatuan diru gutxiago dagoenez, inbertitzaileen saleroske-
tek eragin handiagoa dute akzioen prezioetan. Horrenbestez,
negoziazio-bolumena handia denean, prezioen jokaera trinko-
agoa da. Ez da gauza bera enpresa baten kotizazioak akzio
gutxi batzuk inbertitzaile jakin batek erosi dituelako gora egi-
tea, edota, aldiz, akzio asko inbertitzaile kopuru handi batek
salerosita egiten badu gora.

Nikkei 225: Tokioko Burtsako adierazlea. Asiako burtsarik garran-
tzitsuena eta munduko ospetsuenetako bat da; munduko
negozio-bolumenik handiena du. Adierazle hau Nihon Keizai
egunkariak sortu zuen 1950ean.

Obligazioa: bonu eta letrekin batera, errenta finkoa osatzen dute;
errenta finkoaren ezaugarrietako bat da enpresa igorleak, interes
bidez, ordainsaria aldizka emateko hartzen duen konpromisoa.

OPA edo EEP: Erosteko Eskaintza Publikoaren gaztelaniazko siglak
(Oferta Pública de Adquisición). Enpresa batek edo akziodun
talde garrantzitsu batek, burtsan kotizatzen duen konpainia
baten akzio guztiak, edo zati bat, erosteko edo bereganatzeko
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egiten duen proposamena da. Batzuetan, EEP eskaintzek
benetako erasoen tankera izaten dute, eta esan ohi da EEP
erasokorrak edo EEP etsaiak direla. EEP bat eskaintzen duen
akziodunak, edo akziodun taldeak, oro har, merkatukoa baino
handiagoa den prezio bat proposatu ohi du akzio bakoitzaren-
tzat: hala, akziodunek amore ematen dute azkenean, eta beren
balioak saltzen dituzte. Badaude adiskidetsuak diren EEPak
ere. Eskaintza horietan, bi enpresatako talde zuzendariek
akordio bat egiten dute; EEP etsaietan, aldiz, eraso egiten
zaion enpresaren zuzendaritza-batzordearekin akordiorik egin
gabe egiten dira eskaintzak.

OPV edo SEP: Saltzeko Eskaintza Publikoa terminoaren gaztela-
niazko siglak (Oferta Pública de Venta). Akziodun batek, edo
akziodun talde batek, akzioak saltzeko egiten duen eskaintza
publikoa; saltzaileak enpresaren zati handi bat saltzen du. 

Paper-posizioa: balio jakin baten kontratazioa ixtean, saltzaile
batzuk beren aginduak bete gabe, hots, saldu gabe, gelditu
direla adierazteko erabiltzen da esamolde hau.

Pay-Out-a: akzio baten dibidendua akzio horri dagokion etekinare-
kin zatituta lortzen den zenbakia da. Hainbat 'Pay-out' konpa-
ratuz, inbertitzeko aukeratzen den enpresa etekinak banatzean
eskuzabala den edo ez jakingo da. 

PER: akzioei dagozkien etekinen eta prezioen arteko erlazioa neur-
tzen du. Hainbat PER konparatuz, merke edo garesti erosten
den jakiten da. Adibidez, titulu bat garestia izango da –PER
altua izango du–, beste hainbat akziok eskainitako etekin bera-
ren truke, ordainean diru gehiago eskatzen badu.

Split-a: akzio bat zatitzea da. Akzioa 12 euroan duen enpresa batek,
bi bider bat erako partiketa egiten badu, aurreko 12 euroko
akzioaren truke, enpresak 6 euroko bi akzio emango dizkio.
Aldaketak, beraz, ez du ondorio ekonomikorik. Akzioari likide-
zia handiagoa emateko egiten omen dute enpresek; izan ere,
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eragiketa horren ondorioz, merkatuan dagoen akzio kopuru
osoa handitu egiten da, eta bakoitzaren prezioa merkatu.

Txitxarroa: burtsako hizkerako esamoldea, oso zabaldua, fidaga-
rriak ez diren baloreak, ospe txarrekoak eta lurrunkortasun
handikoak izendatzeko balio duena. Burtsako saio bakar batean
% 15 baino gehiago igo edo jaitsi daitezke akzio hauen kotiza-
zioak, edo, bestela, hainbat hilabetez geldirik egon daitezke.
Txitxarroei buruz esamesaka ibili ohi da jendea, eta lehenengo
eskuko informazio ugari egoten da hauen inguruan (bereziki,
Interneteko burtsari buruzko chat eta foro-etan). Benetako
apustua da, arrisku handikoa, akzio hauetan inbertitzea.

Urteko etekinak akzioko: akzio bakoitzari dagokion etekina, enpre-
saren urteko irabazien artean, azaltzen du datu honek. 

Yield: nazioarteko burtsako eragiketetan tituluek ematen duten
errentagarritasuna edo etekina adierazten duen esamoldea.
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