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YTD 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

-0,39% 2,93% 2,63% 2,15% 1,70%

2,10% 1,72% 1,52% 1,28% 0,99%

3 2 2 2 2
* Indicador Sintético de Risco e Remuneração

Baixo Risco Elevado Risco

mais/ menos valias potencialmente mais elevada

1 2 3 4 5 6 7

mais/ menos valias potencialmente mais baixa

Comentário de Mercado

Obrigações

Outros

Liquidez

Outros Fundos

Total Geral

Comentário do Fundo

Contribuição

-0,23%

-0,14%

-0,10%

-0,09%

-0,07%

PEMEX 2 3/4 04/21/27

MULTI UN FR-LYX.BUND D(-2X)IN UC.ETF-AC

iShares Euro High Yield Corporate

ISHARES EM LOCAL GOVT

PEMEX 5 1/2 02/24/250,04%

FRTR 0 11/25/29

BTPS 0.35 02/01/25

FRTR 0 03/25/23

BTPS 1.35 04/01/30

T 1 5/8 08/15/29

0,16%

0,06%

0,05%

0,04%

0,00%

-0,14%

Contribuição

Não foram feitas alterações relevantes na estrutura da carteira.

-0,19%

16,93%

0,00%

-6,67%

Activos com maior contribuição NEGATIVA (YTD)Activos com maior contribuição POSITIVA (YTD)

100% -0,39%

11,89%

2,13%

Asset Allocation à data de 29 fevereiro 2020

Performance Attribution (YTD)

Informação Geral do Fundo à data de 29 fevereiro 2020 Rentabilidade e Risco

Valor Global do Fundo

Número de UPs

Valor unitário da UP

5.886.538,72 €
928.598,8722

6,3392 €

Rentabilidade

Volatilidade

ISRR *

Durante o mês de fevereiro as principais classes de Activos de Risco estiveram bastante pressionadas, com quedas fortes nos mercados de Acções e de

Crédito.

Destaque para o índice S&P 500 que teve um dos piores desempenhos desde outubro de 2008 e as quedas violentas também no preço do petróleo e subida

forte nos índices de volatilidade.

Por muito mau que tenha sido o mês de fevereiro, o mês de março está a ser bastante pior, com níveis de volatilidade em máximos históricos (sinalizando

uma profunda aversão ao risco), e com quedas nos mercados de Acções e de Crédito das mais violentas e rápidas de sempre (sinalizando vendas forçadas

num enquadramento de baixa liquidez).

Dois factores despoletaram este comportamento: a percepção cada vez mais nítida que as medidas adoptadas pelos vários países no sentido de controlar

a propagação do Covid-19 terão um impacto económico brutal e imediato; o antagonismo entre a Rússia e a Arábia Saudita no sector petrolífero.

Já durante o mês de março foram anunciadas várias medidas de estímulo fiscal/monetário/regulatório que, espera-se, poderão criar condições para que a

recessão mundial que se aproxima seja o mais curta possível.

Contribuição por Classe de Ativo (YTD)

TWR contribuiçãopeso médio

86,45%

-0,47%

-0,17%

-0,08%

Obrigações
88%

Outros Fundos
2%

Outros
-3%

Liquidez
13%

-0,18% -0,16% -0,14% -0,12% -0,10% -0,08% -0,06% -0,04% -0,02% 0,00%

Obrigações

Outros

Liquidez

Outros Fundos

“As % identificadas espelham a exposição bruta dos activos pelas 
distintas classes retratadas. Nas situações em que exista cobertura de 

parte das classes de activos por recurso a futuros/derivados, constam do 
Relatório da Carteira, publicado na área reservada no Fundo de 

Pensões, a identificação das referidas situações para uma análise mais 
detalhada.”


