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YTD 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos

-18,18% -12,25% -3,36% -0,82% 0,99%

29,91% 26,24% 19,36% 16,11% 13,22%

7 7 6 6 5
* 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

INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI (EUR)

-1,64%

-1,42%0,31%

Nokia Oyj - A Shs

Arcelormittal -

0,33%

Activos com maior contribuição POSITIVA (YTD)

Thyssenkrupp Ag

LYXOR EURO STOXX BANKS

NOS SGPS SA

EURO STOXX 50 Mar 20

Activos com maior contribuição NEGATIVA (YTD)

EURO STOXX 50 Jun 20

DEUTSCHE BANK AG -REG

PEMEX 5.95 01/28/31

Contribuição

-4,58%

-2,31%

-2,18%

2,35%

1,93%

0,36%

12,95% -0,04% -0,01%

100% -18,18%

2,09% -9,43% -0,20%

-0,03% -4006,16% 1,20%

32,26% -2,36% -0,76%

1,91% -0,31% -0,01%

Peso Médio TWR Contribuição

50,82% -36,24% -18,42%

O mês de Setembro foi negativo para os activos de risco.
Os mercados de acções dos EUA tiveram o pior desempenho mensal desde Março, prejudicados pelas quedas da área da tecnologia.
De referir que, neste contexto propício a um bom desempenho de activos refúgio (Obrigações de Governos Core, Ouro, Dólar), só a moeda dos EUA teve um
comportamento compatível com esse estatuto.

A envolvente COVID-19 continua a marcar o quotidiano.

Na Europa existem agora vários focos preocupantes de aumento de novos casos diários mas, felizmente, sem aumentos proporcionais no número de mortos. É
expectável que durante o mês de Outubro o tema dominante venha a ser a envolvente relacionada com as eleições do início de Novembro nos EUA.

Mantemos a nossa opção pela manutenção de uma estrutura de carteira que poderá vir a beneficiar de forma substancial com uma normalização gradual da 
actividade económica e com uma regresso (admitidamente mais lento que o que estávamos à espera) ao padrão de interacções sociais pré-Covid.

Concretizando: mantemos uma preferência por Europa e Mercados Emergentes face aos Estados Unidos; mantemos uma preferência por sectores cíclicos face 
a sectores beneficiários de yields de longo prazo mais baixas; mantemos uma preferência por value face a growth.

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

Valor Global do Fundo 562 286,19 € Rentabilidade

Número de UPs 99 899,7957 Volatilidade

Valor unitário da UP 5,6285 € ISRR *

Asset Allocation à data de 30 setembro 2020

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

Acções
49%

Obrigações
35%

Imobiliário
2%

Outros Fundos
2%

Outros
0,16%

Liquidez
13%

-21% -18% -15% -12% -9% -6% -3% 0% 3%

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.”


