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YTD 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

-0,58% 1,77% -0,24% 1,57% 1,38%

1,90% 1,87% 4,32% 3,66% 2,87%

2 2 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

-0,36%

-0,25%

-0,05%

-0,04%

-0,03%

Performance Attribution (YTD) Contribuição por Classe de Ativo (YTD)

Informação Geral do Fundo à data de 31 julho 2021 Rentabilidade e Risco

Valor Global do Fundo 10.178.578,91 € Rentabilidade

Número de UPs 1.602.184,5249 Volatilidade

Valor unitário da UP 6,3529 € ISRR *

Asset Allocation à data de 31 julho 2021

O mês de Julho foi positivo para a generalidade dos índices de acções. 

A divulgação dos resultados do segundo trimestre confirmou a forte recuperação face aos níveis registados no período homólogo de 2020.

O comportamento da dívida soberana dos Estados Unidos e da Alemanha foi também positivo, sendo questionável se isso se deve a um enquadramento de

liquidez (ainda) favorável ou se está relacionado com receios de um abrandamento mais notório do crescimento da economia. 

As autoridades chinesas anunciaram alterações regulatórias em vários sectores, com impacto imediato e bastante negativo para os mercados de acções

domésticos e empresas chinesas listadas nos Estados Unidos. 

Na envolvente Covid-19, a variante Delta está a originar novo aumento de casos, sendo evidente que taxas de vacinação mais elevadas permitem um

alívio significativo do impacto em termos de internamentos em hospitais e de mortes associadas.

peso médio contribuição

Obrigações 76,79% -0,31%

Outros -0,24% -0,25%

Liquidez 23,45% -0,004%

Outros Fundos 0,00% -0,01%

Total Geral 100% -0,58%

Durante o mês reduziu-se o risco duration na curva de obrigações emitidas pela Tesouro dos Estados Unidos através da venda da totalidade da posição de 

uma obrigação com maturidade para 2030.

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

Contribuição

T 1 7/8 02/15/51 0,39% US LONG BOND(CBT) Mar21

AMUNDI EMKTS ST BD-A2USDC 0,06% US LONG BOND(CBT) Jun21

MULTI UN FR-LYX.BUND D(-2X)IN UC.ETF-AC 0,05% iShares Euro High Yield Corporate

PEMEX 5 1/2 02/24/25 0,05% EMPARQ Float 02/01/27

MEX 1 3/4 04/17/28 0,02% FRTR 0 05/25/22

Obrigações

68,90%

Outros

-0,12%

Liquidez

31,22%

-0,35% -0,30% -0,25% -0,20% -0,15% -0,10% -0,05% 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.”


