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YTD 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

-2,16% -1,83% 1,51% 1,30% 1,12%

6,42% 5,85% 4,30% 3,57% 2,77%

4 4 3 3 3
* Indicador Sintético de Risco e Remuneração

Baixo Risco Elevado Risco

ganhos/ perdas potencialmente mais elevadas

1 2 3 4 5 6 7

ganhos/ perdas potencialmente mais baixas

Comentário de Mercado

Comentário do Fundo

Contribuição

-0,47%

-0,42%

-0,40%

-0,32%

-0,25%

-0,49%

-1,63%

-0,44%

Contribuição por Classe de Ativo (YTD)

contribuiçãopeso médio

91,69%Obrigações

Outros

Asset Allocation à data de 31 outubro 2020

Performance Attribution (YTD)

Informação Geral do Fundo à data de 31 outubro 2020 Rentabilidade e Risco

Valor Global do Fundo

Número de UPs

Valor unitário da UP

7 566 686,66 €
1 215 261,8913

6,2264 €

Rentabilidade

Volatilidade

ISRR *

O mês de Outubro foi negativo para uma grande parte dos mercados de acções.

A generalidade dos índices de referência da Europa e dos Estados Unidos fecharam o mês com quedas, com uma excepção significativa (o índice Russell

2000, composto por empresas de pequena e média dimensão, conseguiu ter um comportamento positivo).

Face a este enquadramento, merece destaque o bom desempenho absoluto da área de acções de mercados emergentes.

As Obrigações do Tesouro dos Estados Unidos tiveram um desempenho negativo, não tendo funcionado como activo refúgio das quedas dos mercados de

acções.

A envolvente COVID-19 deteriorou-se na Europa, aumentando de forma bastante rápida o número de novos casos e pressionando a capacidade hospitalar

de vários países. Numa tentativa de mitigar/abrandar a evolução da doença, foram implementadas medidas parecidas com as que se adoptaram em

Março (confinamentos, recolher obrigatório, encerramento de algumas actividades económicas consideradas não essenciais), afectando a confiança dos

agentes económicos na consistência da recuperação da economia.

Activos com maior contribuição NEGATIVA (YTD)

ISHARES EM LOCAL GOVT

EMPARQ Float 02/01/27

PEMEX 5 1/2 02/24/250,08%

BTPS 0.35 02/01/25

FRTR 0 11/25/29

Euro-BTP Future JUN20

Ishares IBOXX USD High Yield

BTPS 1.35 04/01/30

0,17%

0,15%

0,13%

0,11%

Liquidez

Outros Fundos

Total Geral

PEMEX 2 3/4 04/21/27

iShares Euro High Yield Corporate

-0,01%

-0,08%

Contribuição

Durante o mês de Outubro vendeu-se a totalidade da posição detida no fundo de obrigações convertíveis Salar. Vendeu-se também a totalidade da 

posição detida numa obrigação do governo de França com maturidade em 2023.

Comprou-se uma posição numa obrigação emitida pelo BCP, com opção de compra em 2022. Reforçou-se a posição no ETF de high yield europeu IHYG 

IM e no ETF de dívida de mercados emergentes SEML IM.

Activos com maior contribuição POSITIVA (YTD)

100% -2,16%

8,65%

0,01%

Obrigações
84%

Outros
-0,34%

Liquidez
16%

-1,8% -1,6% -1,4% -1,2% -1,0% -0,8% -0,6% -0,4% -0,2% 0,0%

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.”


