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YTD 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

-10,59% -7,23% -2,39% -0,64% -0,70%

14,95% 9,08% 6,57% 5,43% 4,47%

5 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

-2,31%

-1,60%

-1,18%

-1,09%

-0,95%

BTPS 0.05 01/15/23

JPM INV-JPM GLBL MAC OPP-C

LYXOR EURO STOXX BANKS

PEMEX 5 1/2 02/24/25

ARGENT 5 01/15/27

BCPPL 4 1/2 12/07/27

MEX 1 3/4 04/17/28

0,09%

0,08%

0,08%

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

5,14% -0,07% 0,00%

100% -10,59%

1,74% -7,53% -0,13%

-0,24% 196,88% -0,47%

88,41% -8,69% -7,69%

0,03% -2,30% 0,00%

Contribuição por Classe de Ativo (YTD)

Peso Médio TWR Contribuição

4,92% -46,57% -2,29%

O mês de Abril foi positivo para a generalidade dos activos de risco. Subidas fortes nos mercados de acções (com destaque para os índices dos EUA e para

o sector da Energia), e redução de spreads na área de Crédito (Investment Grade e High Yield), permitiram atenuar de forma relevante o mau desempenho

desde meados de Fevereiro.

O enquadramento económico continua condicionado pelas medidas de contenção à propagação do COVID-19 implementadas a nível mundial. Vários

dados foram divulgados ao longo do mês, evidenciando um colapso generalizado (subida do número de desempregados, quedas nas vendas a retalho,

quedas na produção industrial).

A eficácia das medidas de confinamento domiciliário e de distanciamento social permitiram, na parte final do mês, a definição de roteiros de reabertura e

normalização da Economia de diversos países.

Prospectivamente, estamos focados na decisão da União Europeia relativamente à dimensão e detalhes do plano de recuperação pós-pandemia de

COVID-19 (poderá surgir uma oportunidade de alocar capital a Dívida Soberana de Itália).

Estamos também atentos à evolução das taxas de câmbio das moedas de mercados emergentes face ao Dólar dos EUA (poderá surgir uma oportunidade

de alocar capital a activos de mercados emergentes em moeda local).

Contribuição

Não foram feitas alterações relevantes na estrutura da carteira.

Informação Geral do Fundo à data de 30 abril 2020 Rentabilidade e Risco

Valor Global do Fundo 1.452.892,95 € Rentabilidade

Número de UPs 243.913,2860 Volatilidade

Valor unitário da UP 5,9566 € ISRR *

Asset Allocation à data de 30 abril 2020

Performance Attribution (YTD)

Acções
3%

Obrigações
91%

Imobiliário
0,03%

Outros Fundos
2%

Outros
-0,11%

Liquidez
4%

-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.”


