
Fundo Pensões Real Reforma Sénior
 Relatório Mensal – 31 março 2020

YTD 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

-12,41% -8,65% -3,12% -1,25% -1,20%

15,75% 8,74% 6,35% 5,25% 4,35%

6 4 4 4 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

Acções

Obrigações

Imobiliário

Outros Fundos

Outros

Liquidez

Total Geral

Comentário do Fundo

Contribuição

-2,40%

-2,04%

-1,72%

-1,09%

-1,07%

BTPS 0.05 01/15/23

JOSEML 4 09/28/23

LYXOR EURO STOXX BANKS

PEMEX 5 1/2 02/24/25

BCPPL 4 1/2 12/07/27

ISHARES EM LOCAL GOVT

ARGENT 5 01/15/27

0,09%

0,08%

0,07%

0,03%

0,02%

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

T 1 5/8 08/15/29

BTPS 1.35 04/01/30

T 1 3/8 01/31/22

5,73% -0,05% 0,00%

100% -12,41%

1,72% -4,92% -0,08%

-0,22% 154,50% -0,34%

87,34% -10,99% -9,60%

0,03% -0,60% 0,00%

Contribuição por Classe de Ativo (YTD)

Peso Médio TWR Contribuição

5,40% -44,09% -2,38%

O mês de Março foi bastante negativo para a generalidade dos Ativos de risco: quedas fortes e elevada volatilidade nos Mercados de Acções, forte

alargamento de Spreads e reduzida liquidez no Mercado de Obrigações, desvalorizações fortes das moedas de vários Mercados Emergentes, colapso

superior a 50% no preço do petróleo.

Março foi o mês em que o novo Coronavírus se tornou uma pandemia, com aumentos exponenciais do número de infetados e de mortes causadas pelo

Covid-19. A reação de vários países passou pela implementação de medidas de mitigação da propagação do contágio, forçando o encerramento de

vários setores de atividade e impondo restrições significativas à circulação de pessoas. O impacto económico será seguramente dramático, com aumentos

substanciais no número de pessoas desempregadas ou em lay-off, e com várias empresas em risco de falência. No sentido de amortecer esses impactos

negativos, vários Bancos Centrais (entre os quais o BCE e a Reserva Federal) e vários Governos anunciaram medidas de forte estímulo monetário e fiscal.

Não obstante alguns sinais de abrandamento no ritmo de propagação do novo Coronavírus em alguns países particularmente fustigados (Itália e Espanha),

é ainda incerto quando, e em que moldes, serão afrouxadas as medidas de contenção em vigor.

Contribuição

Não foram feitas alterações relevantes na estrutura da carteira.

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

Valor Global do Fundo 1.418.924,46 € Rentabilidade

Número de UPs 243.170,7035 Volatilidade

Valor unitário da UP 5,8351 € ISRR *

Asset Allocation à data de 31 março 2020

Performance Attribution (YTD)

Acções
4%

Obrigações
91%

Imobiliário
0,04%

Outros Fundos
2%

Outros
-0,23%

Liquidez
3%

-10% -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1%

Acções

Obrigações

Imobiliário

Outros Fundos

Outros

Liquidez

“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.”


