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RELATÓRIO DE ACTIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO 
MOBILIÁRIO 

 

MG TESOURARIA – FUNDO DE TESOURARIA 
 

30.06.2003 
 

1. Política de Investimentos 
 

O Património do Fundo é constituído, nos termos da lei, por Obrigações, 
Numerário, Depósitos Bancários e Papel Comercial. 
 
O Fundo detém em permanência entre 35% e 85% do seu valor líquido global 
investido em valores mobiliários e depósitos bancários com prazo de vencimento 
residual inferior a 12 meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do 
valor líquido global do fundo. 
 
A carteira incluirá activos de mercados emergentes (cotados em Bolsas de Valores 
da União Europeia) cujo valor total será inferior a 10% do valor da carteira. 
 

2. Rendibilidade do Fundo 
 

O valor da unidade de participação do Fundo MG Tesouraria, passou de 76,0305 
Euros em 30 de Junho de 2002 para 77,8839 Euros em 30 de Junho de 2003, 
registando uma rendibilidade anualizada de 2,42%. 

 

3. Activos sob gestão 
 

O valor total da carteira do Fundo MG Tesouraria era, a 30 de Junho de 2003 de 
263,0 milhões de Euros. 
 
A composição da carteira do Fundo MG Tesouraria, no final do primeiro semestre 
de 2003, está discriminada no Anexo 1 deste Relatório. 
 

Lisboa, 17 de Julho de 2003 
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO MG TESOURARIA – FUNDO 
DE TESOURARIA 

 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2003 

 

(Montantes expressos em Euros - €) 
 

Nota 1 - Quadro 1 - CAPITAL DO FUNDO  
 
O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, com 
características iguais e sem valor nominal, assumindo a forma escritural, as quais 
conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do Fundo, 
proporcional ao número de unidades que representam. 
 
A qualidade de participante adquire-se mediante a subscrição e aquisição de um 
mínimo de unidades de participação cujo investimento não pode ser inferior a € 
498,80. 
 
O movimento ocorrido no capital do Fundo durante o período de seis meses findo 
em 30 de Junho de 2003, apresenta o seguinte detalhe: 
 

Nota 1 - Quadro 2 
A evolução mensal do valor do Fundo e do valor da unidade de participação no 
período de seis meses 
 

Resultado
Saldo em Trans- líquido do Saldo em 
31-12-2002 Subscrições Resgates ferencias período 30-06-2003

Valor base 151.443.970 89.999.551 73.041.769 168.401.752
Variações patrimoniais 32.700.322 49.766.572 40.404.257 42.062.637
Resultados transitados 43.325.313 6.254.767 49.580.080
Resultados distribuidos
Resultado líquido do período 6.254.767 (6.254.767) 2.952.617 2.952.617

233.724.372 139.766.123 113.446.026 0 2.952.617 262.997.086

Nº unidades de participação 3.036.179 1.804.329 1.464.356 3.376.152

Valor da unidade de participação 76,98 77,46 77,47 77,90

Valor Líquido Valor da unidade
Mês global do fundo de participação

Janeiro 238.625.416 77,16
Fevereiro 244.179.817 77,31
Março 249.034.550 77,47
Abril 255.456.598 77,62
Maio 262.016.073 77,76
Junho 262.997.085 77.90
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Nota 3 - Quadro 2 
 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades no período de seis meses 
findo em 30 de Junho de 2003, foi o seguinte: 

 

Nota 4 – Bases de apresentação e principais políticas contabilísticas  
 

1. Valorização activos

1.1. Momento de referência da valorização 
 
O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e 
determina-se pela divisão do valor líquido global do fundo pelo número de unidades 
de participação em circulação. O valor líquido global do fundo é apurado deduzindo à 
soma dos valores que o integram o montante de comissões e encargos até ao 
momento da valorização da carteira. 
 
O momento do dia relevante para efeitos da valorização dos activos que integram o 
património do fundo serão as 17 horas de Lisboa. 
 
O momento do dia relevante para a determinação da composição da carteira, será o 
mesmo do parágrafo anterior, tendo em conta todas as transacções efectuadas até 
esse momento. 
 
1.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
1.2.1 Obrigações 
 
O critério adoptado para a valorização de obrigações admitidas à cotação ou 
negociação num mercado regulamentado ou especializado, excepto na situação 
descrita no parágrafo seguinte, é a utilização do preço de fecho do respectivo 
mercado ou a cotação disponível à hora de referência 
 

CONTAS SALDO AUMENTOS REDUÇÕES SALDO
31-12-2002 30-06-2003

Numerário
Dep. Ordem 95.163.101 84.456.702
Dep. Prazo e com pré-aviso 75.000.000 75.000.000
Certificados de depósito
Outras contas de disponibil.
Total 95.163.101 75.000.000 159.456.702
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Na falta de condições de transparência, fiabilidade e liquidez que assegurem uma 
valorização adequada dos activos cotados, o critério de valorização adoptado será 
idêntico ao das obrigações não cotadas, conforme descrito abaixo. 
 
O critério adoptado para a valorização de obrigações não cotadas será: 
 

- utilização de ofertas de compra difundidas para o mercado através de meios 
de difusão de informação financeira, preferencialmente através da Bloomberg. 
Prioritariamente são utilizadas as ofertas das Instituições Financeiras que 
funcionam como market makers para este tipo de activos, podendo recorrer-se 
também à utilização do Bloomberg Generic.

- em caso de inexistência ou dificuldade de obtenção daquelas, recorrer-se-á a 
modelos de avaliação, ponderando nomeadamente os seguintes factores: 

 
� spreads de emissões comparáveis nomeadamente no que respeita à 

qualidade creditícia do emitente, ao sector económico, à maturidade e à 
estrutura da emissão; 

 
� spreads históricos, com ajustamentos justificados por alterações na 

qualidade creditícia do emitente ou alargamento geral dos spreads de 
crédito; 

 
� liquidez da emissão, tendo em conta nomeadamente a moeda 

denominadora da emissão, o montante emitido, o grau de reconhecimento 
do emitente e a estrutura da emissão; 

 
� curva de taxas de juro para actualização dos cash flows. No caso de 

obrigações de taxa variável é utilizada a discount margin (a margem sobre o 
indexante base da emissão que iguala o valor presente dos cash flows 
futuros ao investimento – preço mais juros decorridos). 

 

1.2.2 Outros valores representativos de dívida 
 
O critério adoptado para a valorização de outros instrumentos de dívida (bilhetes do 
tesouro, papel comercial, etc.) é a utilização do preço de fecho do respectivo mercado 
ou a cotação disponível à hora de referência 
 
Na falta de preços de mercado, a sociedade gestora valorizará aqueles instrumentos 
com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação. 
 
1.2.3 Instrumentos financeiros derivados 
 
O critério adoptado para a valorização de instrumentos financeiros derivados 
admitidos à cotação ou negociação num mercado regulamentado ou especializado é 
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a utilização do preço de fecho do respectivo mercado ou a cotação disponível à hora 
de referência 
 
O critério adoptado para a valorização de instrumentos financeiros derivados não 
cotados será: 
 

- para os forwards cambiais, será utilizado como método de avaliação o modelo 
dos cash flows descontados, ponderando o diferencial da estrutura das curvas 
de taxas de juro das duas moedas ajustadas, por interpolação linear, às 
características da operação contratada. 

 
- para os swaps de taxas de juro, será utilizado como método de avaliação o 

modelo dos cash flows descontados, ponderando a estrutura da curva de 
taxas de juro, actualizando os cash flows às taxas actuais de mercado. 

 
Em ambos os casos, a avaliação será feita de acordo com a informação obtida na 
Bloomberg (fonte das curvas de taxas de juro é Bloomberg standard -multiple 
sources)

2. Comissões e encargos a suportar pelo Fundo 

2.1 Comissão de gestão 
 
Pelos serviços prestados pela sociedade gestora, ao fundo será imputado diariamente 
uma comissão de gestão de 0,225% anual, calculada sobre o valor global do fundo, a 
qual lhe será cobrada mensalmente 
 
2.2 Comissão de depósito 
 
Pelo exercício das suas funções de depositário, a entidade depositária terá direito a 
uma comissão de depósito de 0,525% anual, calculada sobre o valor global do fundo, 
sendo-lhe imputado diariamente e cobrado mensalmente.  
 
2.3. Outros encargos 
 
As despesas relativas à compra e venda de valores por conta do fundo constituem 
encargos deste (designadamente comissões de corretagem, taxas de bolsa e outros 
encargos legais e fiscais).  
É devida à CMVM uma taxa de supervisão imputada diariamente ao fundo e cobrada 
mensalmente. 
As despesas com auditorias externas e revisores oficiais de contas, exigidas pela lei 
em vigor, constituem também encargos do fundo. 
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3. Política de rendimentos

O fundo é um fundo de capitalização, isto é, não distribui rendimentos, sendo os 
mesmos incorporados no valor da unidade de participação. 

 

Nota 11 - EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 
 

Em 30 de Junho de 2003 os prazos residuais até à data de vencimento dos títulos 
de taxa fixa, incluindo papel comercial, apresentavam a seguinte estrutura: 

 

Nota 17 - A composição da carteira do Fundo está sujeita aos limites definidos em 
diploma legal e no prospecto do Fundo, os quais referem que nos Fundos de 
Tesouraria os depósitos bancários não podem exceder 50% do valor líquido global do 
Fundo. Em 30 de Junho de 2003, os depósitos bancários representavam cerca de 61% 
do valor líquido global do fundo, sendo que no inicio do segundo semestre de 2003 
essa situação de incumprimento foi já objecto de regularização. 
 

Valor da 
Maturidade Carteira

Até 1 ano 17.643.919
17.643.919
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