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YTD 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

-9,91% -8,35% -2,28% -2,39% -0,58%

5,89% 4,38% 3,59% 4,40% 3,49%

4 3 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

-2,63%

-1,40%

-1,31%

-0,76%

-0,48%

Acções 0,00% -0,11%

Liquidez

Activos com maior contribuição POSITIVA (YTD)

100% -9,91%

5,40%

0,00%

AMUNDI EMKTS ST BD-A2USDC0,00%

EMPARQ Float 02/01/27

EMPARQ Float 02/01/27

T 2 1/4 02/15/52

ARGENT 1 07/09/29 Nova

ARGENT 1 07/09/29 Nova

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

BTPS 0.6 08/01/31

BTPS 0.6 08/01/31

Activos com maior contribuição NEGATIVA (YTD)

FRTR 1,25 05/25/36

FRTR 1,25 05/25/36

Obrigações

Outros -0,34%

-8,96%

-0,84%

Outros Fundos

Total Geral

0,01%

0,00%

Contribuição

Não foram feitas alterações significativas na estrutura da carteira. O posicionamento em termos de factores de risco mantém um peso mais significativo na 

exposição a duration na área do Dólar e na área do Euro.”

Asset Allocation à data de 30 abril 2022

Performance Attribution (YTD)

Informação Geral do Fundo à data de 30 abril 2022 Rentabilidade e Risco

Valor Global do Fundo

Número de UPs

Valor unitário da UP

9 097 423,36 €
1 575 399,8417

5,7747 €

Rentabilidade

Volatilidade

ISRR *

O mês de Abril foi bastante negativo para a generalidade dos mercados financeiros. O índice Nasdaq teve a maior queda mensal desde Outubro de 2008

estando já com perdas de 21% desde o início do ano; o índice S&P500 acumula uma desvalorização de 13%, representando o pior início de ano desde 1939.  

Na área das Obrigações, Abril manteve a tendência negativa dos meses recentes. A queda acumulada desde os máximos supera já os 10%, sendo este o

pior valor desde 1976.                                                                                                                                                                                

O Dólar funcionou como refúgio valorizando cerca de 5% face ao Euro e atingindo também o valor mais elevado dos últimos 20 anos face ao Iéne. 

A incerteza decorrente do enquadramento económico, monetário e geopolítico continua a condicionar o comportamento dos mercados, com níveis

elevados de volatilidade e padrões de correlações fora do habitual. 

          

As preocupações com a taxa de inflação, os novos constrangimentos nas cadeias logísticas globais decorrentes de novos confinamentos na China e a

evolução da guerra na Ucrânia são alguns dos vários focos de atenção dos mercados financeiros para os próximos tempos.

Contribuição por Classe de Ativo (YTD)

contribuiçãopeso médio

94,94%

Obrigações
97,16%

Liquidez
3,01%

Outros
-0,17%

-9,00% -8,00% -7,00% -6,00% -5,00% -4,00% -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00%

Acções

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.”


