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1.  ENQUADRAMENTO MACRO ECONÓMICO 

 

 

Conjuntura Internacional 

 

Em 2003, a conjuntura internacional caracterizou-se pelas perspectivas sucessivamente adiadas de 
recuperação. Na primeira metade do ano o conflito armado no Iraque constituiu uma condicionante de 
incerteza que pesou negativamente na confiança dos agentes económicos. A meio do ano, o clima 
económico pareceu desanuviar-se com o desenlace da guerra e, apesar das condições geopolíticas em 
todo o Médio Oriente não serem propícias a uma retoma decidida da confiança na generalidade das 
economias desenvolvidas, registou-se um gradual crescimento do comércio mundial. 

Apesar da política orçamental expansionista e da redução sucessiva das taxas de juro de referência do 
dólar, a economia dos Estados Unidos não evoluiu ao ritmo que se esperava, tendo o PIB crescido 
3,1% contra 2,5% em 2002. Este crescimento foi sustentado uma vez mais pelo consumo privado, bem 
como por uma melhoria do investimento privado na segunda metade de 2003. O dólar registou uma forte 
depreciação face às principais moedas mundiais e os desequilíbrios da Balança de Transacções 
Correntes e do défice público registaram, uma nova deterioração no ano, atingindo no final um valor 
perto dos 6.0% do PIB.  
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Na União Europeia, a contenção orçamental a que foram sujeitas as economias da Zona Euro, por força 
do Pacto de Estabilidade, bem como a fraca procura mundial, que não foi de molde a permitir a 
recuperação das exportações, conduziram a evoluções negativas em alguns países e a um crescimento 
global do PIB de apenas 0,5%, na Zona Euro e de 0,7%, no conjunto dos 15 Estados-membros da 
União Europeia. O crescimento dos preços no consumidor continuou a mostrar uma tendência de 
desaceleração ao longo de 2003, encerrando o ano ainda acima dos 2.0% de objectivo de inflação 
estabelecido pelo Bano Central Europeu. 

A economia japonesa registou em 2003 um crescimento positivo de 2,7%, depois dos –0.2% do ano 
anterior, embora o índice de preços no consumidor tenha mantido um crescimento negativo pelo quinto 
ano consecutivo.  

A actividade económica na América Latina em 2003 beneficiou da recuperação da economia global no 
segundo semestre do ano, que a par das políticas expansionistas estabelecidas pela maioria dos 
respectivos Bancos Centrais, resultaram numa melhoria substancial das taxas de crescimento do PIB, 
na segunda metade do ano.   

Prejudicadas ainda na primeira metade do ano pelos efeitos da SARS (pneumonia atípica) e pelas já 
referidas tensões político-militares no médio oriente, as principais economias Asiáticas conheceram 
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uma forte recuperação na segunda parte de 2003 que lhes permitiu desempenhar um papel fulcral no 
cenário de melhoria do ciclo económico mundial a partir do terceiro trimestre. 
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Conjuntura Nacional 

 

Em 2003 a economia portuguesa prosseguiu o processo de ajustamento e de correcção de alguns 
desequilíbrios, nomeadamente o do défice orçamental e da redução das necessidades de financiamento 
do sector privado face ao exterior. Estes factores de correcção tiveram naturalmente efeitos 
significativos sobre a procura interna que já em 2002 se tinha reduzido ligeiramente e que, em 2003, 
terá baixado entre -2 a -3%. A FBCF registou uma quebra que se estima entre -6 e -8% para o que 
contribuiu de forma significativa a componente construção quer as obras públicas quer a construção de 
edifícios de iniciativa privada. O consumo privado acusou uma quebra entre -0,5% e -1%.  

Aos efeitos sobre a procura interna somou-se a persistência dos factores de incerteza a nível 
internacional que retardaram a esperada recuperação da procura externa. Apesar da evolução positiva 
das exportações que pode ter atingido 3%, a evolução do PIB em 2003 foi negativa devendo situar-se 
entre -0,5% e –1%. Note-se que esta situação depressiva foi acompanhada por factores positivos como 
sejam a redução da inflação, a redução de défice da balança de transacções correntes e a moderação 
das taxas de juro. Se a estes factores se juntar a dinâmica da recuperação da procura externa, há 
condições favoráveis para um crescimento do PIB em 2004 que as Grandes Opções do Plano situam 
entre 0,5% e 1,5%. 
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2.  MERCADOS FINANCEIROS  

 

 

Mercado Monetário 

Os receios quanto as consequências para a economia mundial de um conflito no Iraque levou os 
investidores a anteciparem novas descidas das taxas de juro dos Bancos Centrais, influenciados 
também, pelos receios de deflação sinalizados pela Reserva Federal norte-americana. As taxas de juro 
do mercado monetário permaneceram por isso em decréscimo durante todo o primeiro semestre do 
ano. 

As perspectivas de recuperação económica a partir do segundo semestre, aliadas ao fraco potencial 
demonstrado pela inflação permitiram desde Julho assistir a uma estabilização destas taxas de juro. 

 

Mercado Cambial 

Apesar do comportamento mais positivo da economia americana, os discursos da Reserva Federal e do 
Departamento de Tesouro, proporcionaram um contínuo período de depreciação do dólar, influenciada 
igualmente pelas baixas taxas de juro nos EUA, bem como pelo elevado nível dos défices comercial e 
orçamental. O Euro alcançou desta forma uma apreciação de 19.6% face ao dólar em 2003, registando 
no final de Dezembro os níveis mais elevados desde a sua introdução física, em Janeiro de 2002. 
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A libra britânica registou igualmente em 2003 o segundo ano consecutivo de forte apreciação contra o 
dólar. A valorização anual de 10.6% teve essencialmente lugar a partir de Setembro, quando a 
declaração resultante da reunião do G7 no Dubai fez referência à necessidade de depreciação do dólar 
a fim de se corrigir os desequilíbrios da economia americana. O iene japonês registou igualmente desde 
esse evento uma nova fase de apreciação face à moeda americana, que o levou a apresentar pelo 
segundo ano consecutivo de uma valorização acima dos 9.0%.  

 

 

Mercado Obrigacionista 

A tendência de descida de taxas de juro (e consequente subida dos preços das obrigações) permitiu ao 
mercado de obrigações de taxa fixa conhecer o seu quarto ano consecutivo de valorização.  

Na primeira metade de 2003 os receios de mais um ano decepcionante em termos de crescimento 
levaram os investidores a procurar ainda refúgio neste mercado. Apesar das expectativas de 
recuperação das economias na segunda metade do ano, as mensagens dos Bancos Centrais 
perspectivando a continuação de baixas pressões inflacionistas, especialmente por parte da Reserva 
Federal americana, contribuíram para manter as taxas em níveis relativamente baixos. Com excepção 
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dos meses de Verão, o diferencial entre as taxas dos dez anos nos EUA e na União Europeia 
permaneceu negativo durante grande parte do ano, ou seja, a União Europeia registou taxas mais 
elevadas do que os Estados Unidos durante grande parte do ano. Apenas o mercado obrigacionista 
japonês registou uma desvalorização no ano, de –0.8%, resultado da substancial melhoria das 
expectativas para a economia nipónica. 

 

 

Mercado Accionista 

O mercado accionista europeu registou em 2003, pela primeira vez nos últimos quatro anos, uma 
valorização anual. O índice da Morgan Stanley para a União Europeia (MSCI 15) apresentou uma subida 
anual de 16.5%, encerrando o ano nos níveis de Julho de 2002. 

Evolução dos principais indices accionistas
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A performance sectorial foi, em geral, a típica de períodos de subida. Sectores com beta elevado bem 
como os mais reactivos a conjunturas de recuperação económica, foram aos que maiores valorizações 
registaram. Os níveis máximos anuais foram sucessivamente atingidos no final do ano, acompanhando 
uma descida contínua dos níveis de aversão ao risco por parte dos investidores. O mercado accionista 
português conheceu uma performance em linha com os restantes mercados europeus, tendo o índice 
PSI20 encerrado o ano com uma valorização de 15.8%. 
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3.  A EVOLUÇÃO DO MERCADO DE FIM EM PORTUGAL 

 

Após três anos de queda sucessiva, o mercado dos Fundos de Investimento Mobiliário português voltou 
a registar uma variação positiva. O montante de activos geridos pelo conjunto das Sociedades Gestoras 
de Fundos de Investimento Mobiliário portuguesas aumentou 2249 milhões de euros (+11%) em 2003, 
atingindo os 22.857 milhões de euros no final de Dezembro do ano em análise. 

Os Fundos de Obrigações constituíram a categoria de fundos que maior contributo deu para o aumento 
do montante gerido pelas SGFIM portuguesas em 2003, registando um crescimento de 1571 milhões de 
euros. Em segundo lugar, situaram-se os Fundos de Tesouraria com um aumento de 345 milhões de 
euros e em terceiro, a categoria de Fundos de Poupança Reforma / Educação (PPR/E) com uma 
variação positiva de 178 milhões de euros.  

 

A categoria dos Fundos de Capital Garantido obteve um aumento líquido de 154 milhões de euros e 
registou uma taxa de crescimento homólogo de 45%, a mais elevada do mercado. 

Os Fundos de Acções Nacionais e Internacionais beneficiaram das valorizações bolsistas que se 
registaram a partir do segundo trimestre de 2003 e finalizaram o ano com um saldo positivo de 14 e de 
105 milhões de euros, respectivamente.  

Na categoria dos Fundos de Fundos manteve-se a tendência negativa que se vem a registar desde há 
quatro anos, saldando-se numa diminuição de 169 milhões de euros no montante gerido.  

Ao longo do ano foram lançados 13 novos fundos e extintos 19, pelo que o total de fundos de 
investimento mobiliário portugueses baixou para 215. Paralelamente, o número de fundos estrangeiros 
comercializados em Portugal aumentou para 46, e seu volume cresceu 41%, atingindo os 309 milhões 
de euros no final do ano. 

No final do ano, as cinco maiores sociedades gestoras de Fundos Mobiliários portuguesas detinham 
uma quota de 89% do mercado de fundos geridos em Portugal. A CAIXAGEST – Técnicas de Fundos 
SA, em particular, que lançou 5 novos Fundos ao longo do ano, registou um ligeiro aumento da sua 
quota de mercado de 19,8% para 19,9%.   

No plano legal, a aprovação do Decreto-Lei 252/2003, de 17 de Outubro, transpondo para o 
ordenamento jurídico português a Directiva Comunitária referente aos “OICVM - Organismos de 
Investimento Colectivo de Valores Mobiliários”, irá condicionar o mercado dos fundos de investimento 
nos próximos anos. O âmbito de actuação das Sociedades Gestoras de FIM é alargado à gestão 
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discricionária, consultoria de investimentos e à gestão de fundos imobiliários, e a comercialização 
transfronteiriça dos Fundos “harmonizados” em qualquer país da União Europeia é facilitada. 
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4.  RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

Caracterização do Fundo 

O Fundo CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE, lançado em 2 de Março de 1994,  constituído como Fundo 
Aberto de Acções Internacionais, tem como entidade depositária a Caixa Geral de Depósitos e é 
comercializado pela CGD.  Sendo um Fundo de acções do Sudeste asiático e Austrália, o seu 
património é composto predominantemente por acções emitidas por empresas sedeadas em Hong 
Kong e Austrália e cuja capitalização bolsista e a liquidez sejam elevadas.  

O CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE encontra-se vocacionado para aplicações de longo prazo, com valor 
mínimo de 1.000€ e com capitalização dos rendimentos gerados.  

 

Estratégia de Investimento 

Em 2003 o Índice MSCI Pacific ex Japan valorizou-se 17.5% em euros. O início do ano foi difícil, devido 
ao aparecimento da SARS na região, apesar de no ano como um todo os resultados tenham vindo a ser 
fortemente atractivos. Todos os mercados registaram ganhos interessantes, com particular destaque 
para os mercados da Austrália e da Nova Zelândia. Em termos sectoriais, o destaque vai para Matérias 
Primas e Seguros, com o sector de retalho a sofrer fortemente com o problema da SARS. O Imobiliário 
conheceu também na parte final do ano um papel importante na recuperação do mercado. 

 

 

A gestão do fundo permitiu acrescentar valor na selecção de títulos na Austrália e Hong Kong, bem 
como através da alocação sectorial, que sobreponderou os sectores de Matéria Primas, através de 
empresas como Newcrest Mining e Rio Tinto. A selecção de títulos permitiu também beneficiar de 
novas posições em empresas de Hong Kong como a Giordano ou Handerson Land, por forma a estar 
presente no tema de reflação nesta área do globo. A preocupação com o investimento em empresas 
com forte crescimento esperado de resultados foi uma constante na gestão da carteira, mantendo o 
fundo posições de sobreponderação nos sectores de Energia e Consumo, bem como subponderação 
em Utilities. 

 

Avaliação do desempenho 

Em 2003 o Fundo CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE registou uma rendibilidade líquida de 23,98% e um 
desvio padrão anual de 17,05%.  No final do ano, o valor da carteira do Fundo era de 25.293.337 euros, 
distribuídos por 9.135.681 unidades de participação (UPs),  ou seja, uma variação de  69% UPs  
relativamente ao saldo do início do ano. 
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5.  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 2002
Activo Mais- Menos- Activo Activo

ACTIVO Notas Bruto  -valias  -valias líquido líquido CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO Notas 2003 2002

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO FUNDO
    Acções 3 20,422,900 4,532,585 (250,588) 24,704,897 11,779,513     Unidades de participação 1 45,568,663 26,889,556

    Variações patrimoniais 1 (13,491,698) (2,987,265)
DISPONIBILIDADES     Resultados transitados 1 (11,824,558) (8,354,139)
    Depósitos à ordem 3 778,708 - - 778,708 380,072     Resultado líquido do exercício 1 5,040,931 (3,470,418)

25,293,338 12,077,734

CONTAS DE REGULARIZAÇÃO CONTAS DE TERCEIROS
    Outras contas de regularização 5 336 - - 336 433     Resgates a pagar aos participantes 1 1,421 -

    Comissões a pagar 5 42,812 21,550
    Outros credores 17 146,370 60,734

190,603 82,284

Total do Activo 21,201,944 4,532,585 (250,588) 25,483,941 12,160,018 Total do Capital do Fundo e do Passivo 25,483,941 12,160,018

Número total de unidades de participação
  em circulação 1 9,135,681 5,390,872 Valor unitário da unidade de participação 1 2.7686 2.2404

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS Notas 2003 2002 PROVEITOS Notas 2003 2002

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
     Juros e custos equiparados:      Juros e proveitos equiparados:
         Outros, de operações correntes 5 2,862 11,965          Outros, de operações correntes 5 2,543 8,253
   Comissões:      Rendimento de títulos 5 911,370 355,953
       Da carteira de títulos 5 62,641 42,691      Ganhos em operações financeiras:
       Outras, de operações correntes 5 392,314 267,500          Na carteira de títulos 5 9,919,376 4,011,498
   Perdas em operações financeiras:          Em operações extrapatrimoniais 5 1,003,431 764,077
       Na carteira de títulos 5 4,947,294 5,810,779 11,836,720 5,139,781
       Em operações extrapatrimoniais 5 1,104,028 2,383,392
   Impostos e taxas: PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
       Indirectos 96 177         Outros ganhos eventuais 9 -
       Directos 9 286,540 93,695

6,795,775 8,610,199

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
   Outras perdas eventuais 23 -

Resultado líquido do exercício 5,040,931 (3,470,418)

11,836,729 5,139,781 11,836,729 5,139,781

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 

(Montantes expressos em Euros)



RELATÓRIO & CONTAS 2003 
______________________________________________________________________________________
___ 

______________________________________________________________________________________
____ CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE 

11

 

2003 2002

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Recebimentos:

Subscrição de unidades de participação 8,438,254 4,242,643

Pagamentos:
Resgates de unidades de participação (262,159) (479,550)
Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo 8,176,095 3,763,093

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
Recebimentos:

Venda de títulos 6,406,215 5,299,230
Rendimento de títulos 771,649 351,525

Pagamentos:
Compra de títulos (14,422,141) (8,644,408)
Taxas de bolsa suportadas (3,327) (453)
Taxas de corretagem (53,145) (41,654)
Outras taxas e comissões (6,592) (1,141)
Fluxo das operações da carteira de títulos (7,307,341) (3,036,901)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Rendimento em operações cambiais 12,921,602 7,531,496

Pagamentos:
Pagamentos em operações cambiais (12,959,246) (7,995,760)
Fluxo das operações a prazo e de divisas (37,644) (464,264)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 2,195 4,889

Pagamentos:
Comissão de gestão (165,621) (118,387)
Juros de depósitos bancários (2,862) (10,990)
Comissão de depósito (202,425) (144,695)
Impostos e taxas (63,741) (34,792)
Fluxo das operações de gestão corrente (432,454) (303,975)

OPERAÇÕES EVENTUAIS
Recebimentos:

Ganhos imputáveis a exercícios anteriores 9 -

Pagamentos:
Perdas imputáveis a exercícios anteriores (29) -
Fluxo das operações eventuais (20) -

               Saldo dos fluxos monetários do período 398,636 (42,047)

               Depósitos à ordem no início do período 380,072 422,119

               Depósitos à ordem  no fim do período 778,708 380,072

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002

(Montantes expressos em Euros)
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ANEXO 

 
INTRODUÇÃO 
 

O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto “CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE” (adiante designado por 
“Fundo”) resulta da redenominação do “Fundo BNU Oriente Crescimento” autorizada pelo Conselho 
Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 5 de Julho de 2002. O Fundo foi 
autorizado em 14 de Janeiro de 1994, por portaria do Ministro das Finanças, tendo iniciado a sua 
actividade em 2 de Março de 1994.  O Fundo tem por objectivo a valorização a longo prazo através do 
investimento no mercado accionista dos países do Sudeste Asiático.  Classificado como “Fundo de 
Acções Internacionais”, o seu património é composto por acções emitidas por entidades com sede nos 
países do Sudeste Asiático e Austrália, excluindo o Japão e a Indonésia.  O Fundo não investe em 
obrigações, nem efectua operações de reporte ou empréstimo de valores. 
 

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Caixagest - Técnicas de Gestão de Fundos, S.A..  
As funções de banco depositário são exercidas pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD). 
 
 
 
BASES DE APRESENTAÇÃO 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantidos 
de acordo com o Plano de Contas dos Fundos de Investimento Mobiliário, estabelecido pela Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade, na sequência da 
competência que lhe foi atribuída pelo Decreto-Lei nº 276/94, de 2 de Novembro, aditado pelas alterações 
constantes do Decreto-Lei nº 323/99, de 13 de Agosto. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Fundos de 
Investimento Mobiliário.  As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis ou a sua 
apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas.  
 
 
1. CAPITAL DO FUNDO 
 
 O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, com características iguais 

e sem valor nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do 
Fundo, proporcional ao número de unidades que representam.   

 
 O movimento ocorrido no capital do Fundo, durante os exercícios de 2002 e 2003, apresenta o seguinte 

detalhe: 
 

Número total Valor
Diferença Resultado de unidades unitário da

Valor para o valor Resultados líquido do de participação unidade de
base base transitados exercício Total em circulação participação

Saldos em 31 de Dezembro de 2001 20.597.306 (463.754) (6.791.405) (1.562.734) 11.779.413 4.129.389 2,8526

Subscrições 7.206.737 (2.964.094) - - 4.242.643 1.444.821 2,9364
Resgates (914.486) 440.583 - - (473.903) (183.338) 2,5849
Transferências - - (1.562.734) 1.562.734 - - -
Outros (1) - - - (1) - -
Resultado líquido do exercício - - - (3.470.418) (3.470.418) - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2002 26.889.556 (2.987.265) (8.354.139) (3.470.418) 12.077.734 5.390.872 2,2404

Subscrições 19.210.933 (10.772.679) - - 8.438.254 3.851.430 2,1909
Resgates (531.826) 268.245 - - (263.581) (106.621) 2,4721
Transferências - - (3.470.418) 3.470.418 - - -
Outros - 1 (1) - - - -
Resultado líquido do exercício - - - 5.040.931 5.040.931 - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2003 45.568.663 (13.491.698) (11.824.558) 5.040.931 25.293.338 9.135.681 2,7686
 

 
Em 31 de Dezembro de 2003, existiam 515 unidades de participação com pedidos de resgate em curso.  
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O valor líquido global do Fundo e o valor de cada unidade de participação no último dia de cada trimestre 
dos exercícios de 2001 a 2003 foi o seguinte: 

 
Valor líquido Valor da

Ano Meses global do Fundo Unidade de Participação

2003 Março 11.442.804 2,1411
Junho 20.947.155 2,3206

Setembro 23.424.641 2,5786
Dezembro 25.293.338 2,7686

2002 Março 12.264.781 2,9877
Junho 14.024.598 2,5704

Setembro 12.347.705 2,2745
Dezembro 12.077.734 2,2404

2001 Março 13.560.776 2,8939
Junho 14.463.511 3,1043

Setembro 9.837.568 2,2350
Dezembro 11.779.413 2,8526  

 
 
2. VOLUME DE TRANSACÇÕES 
 
 O volume de transacções durante os exercícios de 2003 e 2002, foi o seguinte: 
 

Compras Vendas Total 
Bolsa Fora Bolsa Bolsa Fora Bolsa Bolsa Fora Bolsa

Acções 14.422.141 - 6.402.869 - 20.825.010 -
Direitos - - 3.346 - 3.346 -

14.422.141 - 6.406.215 - 20.828.356 - 

Compras Vendas Total 
Bolsa Fora Bolsa Bolsa Fora Bolsa Bolsa Fora Bolsa

Acções 8.644.408 - 5.299.230 - 13.943.638 -

2003

2002

 
 
 De acordo com o regulamento de gestão do Fundo, no resgate de unidades de participação é cobrada 

ao participante uma comissão variável em função dos prazos de detenção das unidades de 
participação, de acordo com as seguintes regras:  

 
i) 1,5% até um ano; e 

 
ii) 0% para prazos superiores a um ano. 

 
Quando o participante for um fundo de fundos administrado pela Caixagest - Técnicas de Gestão de 
Fundos, S.A. não há lugar ao pagamento desta comissão.  Não são cobradas comissões de 
subscrição. 

 
No apuramento da comissão de resgate, é utilizado o método contabilístico FIFO, ou seja, as unidades 
de participação subscritas em primeiro lugar são as primeiras a ser consideradas para efeitos de 
resgate.  

 
 Esta comissão não constitui um proveito do Fundo, sendo contabilizada pela sociedade gestora numa 

rubrica de outros credores.  O valor recebido é entregue pela sociedade gestora, no mês seguinte ao 
seu recebimento, ao banco depositário.  

 
 Durante os exercícios de 2003 e 2002, não foram cobradas comissões de resgate aos participantes. 
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 O número de participantes por escalão apresenta o seguinte detalhe: 
 
     2003 2002 
 
 Até € 500 69 94 
 Entre € 500 e € 2.500 183 209 
 Entre € 2.500 e € 12.500 199 145 
 Entre € 12.500 e € 50.000 43 37 
 Acima de € 50.000 7 5 
   ----- ----- 
 Total de participantes 501 490 
   === === 
 
 
3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
 O detalhe da carteira de títulos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002 é apresentado nos Anexos I e II, 

respectivamente. 
 

 O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante os exercícios de 2002 e 2003, foi o 
seguinte: 

 

  Depósitos 

  à ordem 

 

 Saldo em 31 de Dezembro de 2001 422.119 

  Aumentos - 

  Reduções ( 42.047  ) 

   ----------- 

 Saldo em 31 de Dezembro de 2002 380.072 

  Aumentos 398.636 

  Reduções - 

   ----------- 

 Saldo em 31 de Dezembro de 2003 778.708 

   ====== 
 
 Em 31 de Dezembro de 2003, a decomposição por moeda de origem dos depósitos à ordem é a 

seguinte: 
 
   Montante na  Taxa de  Contravalor 
  Moeda  moeda original  juro  em Euros 
 
 EUR 281.279 1,98% 281.279 
 AUD 309.426 - 184.160 
 HKD 756.859 - 77.192 
 USD 17.854 - 14.136 
 SGD 448.223 - 208.962 
 NZD 24.929 - 12.954 
 BHT 1.258 - 25 
     ----------- 
 Total   778.708 
     ====== 
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 Em 31 de Dezembro de 2003, os depósitos à ordem denominados em Euros encontram-se 
domiciliados na CGD. 
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4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, 

foram as seguintes: 
 
 a) Reconhecimento de juros de aplicações 
 
  Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração dos resultados do exercício em que 

se vencem, independentemente do momento em que são recebidos.  Os juros são registados 
pelo montante bruto, sendo o respectivo  Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS) reconhecido na demonstração dos resultados do exercício na rubrica “Impostos e taxas - 
Directos“ (Nota 9). 

 
 b) Rendimento de títulos 
 
  A rubrica de rendimento da carteira de títulos corresponde a dividendos que são registados na 

demonstração dos resultados do exercício em que são recebidos. 
 
 c) Carteira de títulos 
 
  As compras de títulos e de direitos de subscrição são registadas, na data da transacção, pelo seu 

valor efectivo de aquisição. 
 
  Os títulos em carteira são avaliados ao seu valor de mercado, de acordo com as seguintes regras: 
 
  i) Os valores mobiliários admitidos à negociação numa bolsa de valores e com transacções 

efectuadas nos últimos 30 dias, são valorizadas à cotação de fecho fornecida pelas entidades 
gestoras do mercado onde os valores se encontram admitidos à cotação e captados através 
da Reuters e da Bloomberg; 

 
  ii) Os valores mobiliários cotados sem transacções nos últimos 30 dias e os não cotados são 

ambos valorizados à melhor oferta de compra fornecida pelos market makers do mercado, 
através da Reuters e da Bloomberg; 

 
  iii) Os valores mobiliários em processo de admissão à cotação numa bolsa de valores ou num 

mercado regulamentado, serão valorizados tendo por base os preços de mercado de valores 
mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma entidade e admitidos à cotação, 
introduzindo um desconto que reflicta as características de fungibilidade, frequência e liquidez 
entre as emissões; 

 
  iv) Se os valores mobiliários forem cotados em mais de uma bolsa, será considerado o preço 

praticado no mercado que apresenta maior liquidez, frequência e regularidade de 
transacções. 

 
  As mais ou menos-valias líquidas apuradas de acordo com as políticas contabilísticas definidas 

anteriormente, são reconhecidas na demonstração dos resultados do exercício nas rubricas de 
“Ganhos/Perdas em operações financeiras na carteira de títulos”, por contrapartida das rubricas 
“Mais-valias” e  “Menos-valias” do activo. 

 
  Para efeitos da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 
 
 d) Valorização das unidades de participação 
 
  O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido do património do 

Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.  O valor líquido do património 
corresponde ao somatório das rubricas do capital do Fundo. 

 
  A rubrica "Variações patrimoniais" resulta da diferença entre o valor de subscrição ou resgate 

relativamente ao valor base da unidade de participação, na data de subscrição ou resgate, 
respectivamente. 

 
 e) Comissão de gestão e de depositário 
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  A comissão de gestão e a comissão de depositário, de acordo com o Decreto-Lei nº 276/94, de 2 

de Novembro, constituem um encargo do Fundo, a título de remuneração de serviços a si 
prestados. 

 
 De acordo com o regulamento de gestão do Fundo, estas comissões são calculadas diariamente, 

por aplicação de uma taxa fixa mensal de 0,075% para a comissão de gestão e de 0,092% para a 
comissão de depositário, sobre o valor médio diário do património líquido do Fundo. 
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  A comissão de gestão e a comissão de depositário são liquidadas mensalmente, através da 
aplicação das percentagens acima definidas, sendo registadas na rubrica “Comissões – Outras, 
de operações correntes”. 

 
 f) Taxa de supervisão 
 
  A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, de acordo com a 

Portaria nº 313-A/2000, de 29 de Fevereiro, aditada pela Portaria nº 1303/2001, de 22 de Novembro, 
constitui um encargo do Fundo. Esta remuneração é calculada por aplicação de uma taxa sobre o 
valor global do Fundo no final de cada mês.  Em 31 de Dezembro de 2003, esta taxa ascendia a 
0,0133%o.  Sempre que o resultado obtido seja inferior a € 50 ou superior a € 10.000, a taxa 
mensal devida, corresponderá a um desses limites. 

 
 g) Operações em moeda estrangeira 
 
  Os activos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos em Euros, com base 

nos câmbios oficiais de divisas do dia, divulgados a título indicativo pelo Banco de Portugal.  As 
diferenças resultantes da reavaliação cambial são reflectidas na demonstração dos resultados do 
exercício. 

 
  Os proveitos e custos relativos às transacções em moeda estrangeira registam-se no exercício em 

que ocorrem. 
 
 
5. COMPONENTES DO RESULTADO 
 
 Estas rubricas têm a seguinte composição: 
 
 PROVEITOS 
 

Ganhos de Capital
Mais Mais
valias valias Juros Rendimento

potenciais efectivas Total Vencidos Decorridos Total de títulos Total

Operações à vista:
Acções 9.319.950 596.080 9.916.030 - - - 911.370 10.827.400
Direitos - 3.346 3.346 - - - - 3.346
Depósitos - - - 2.207 336 2.543 - 2.543
Operações extrapatrimoniais - 1.003.431 1.003.431 - - - - 1.003.431

9.319.950 1.602.857 10.922.807 2.207 336 2.543 911.370 11.836.720

2003

 
 

Ganhos de Capital
Mais Mais
valias valias Juros Rendimento

potenciais efectivas Total Vencidos Decorridos Total de títulos Total

Operações à vista:
Acções 3.685.793 319.111 4.004.904 - - - 355.953 4.360.857
Direitos 6.594 - 6.594 - - - - 6.594
Depósitos - - - 7.820 433 8.253 - 8.253
Operações extrapatrimoniais - 764.077 764.077 - - - - 764.077

3.692.387 1.083.188 4.775.575 7.820 433 8.253 355.953 5.139.781

2002
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 CUSTOS 
 

Perdas de Capital
Menos Menos
valias valias Juros

potenciais efectivas Total Vencidos Vencidas Decorridas Total Total

Operações à vista:
Acções 4.202.030 745.264 4.947.294 - - - - 4.947.294
Depósitos - - - 2.862 - - - 2.862
Operações extrapatrimoniais - 1.104.028 1.104.028 - - - - 1.104.028

Comissões:
De gestão - - - - 155.999 19.113 175.112 175.112
De depósito - - - - 190.666 23.360 214.026 214.026
Taxa de supervisão - - - - 2.837 339 3.176 3.176
Da carteira de títulos - - - - 62.641 - 62.641 62.641

4.202.030 1.849.292 6.051.322 2.862 412.143 42.812 454.955 6.509.139

2003

Comissões

 
 

Perdas de Capital
Menos Menos
valias valias Juros

potenciais efectivas Total Vencidos Vencidas Decorridas Total Total

Operações à vista:
Acções 5.140.280 663.905 5.804.185 - - - - 5.804.185
Direitos 6.594 - 6.594 - - - - 6.594
Depósitos - - - - - - - -
Operações extrapatrimoniais - 2.383.392 2.383.392 11.965 - - - 2.395.357

Comissões:
De gestão - - - - 109.556 9.621 119.177 119.177
De depósito - - - - 134.434 11.759 146.193 146.193
Taxa de supervisão - - - - 1.960 170 2.130 2.130
Da carteira de títulos - - - - 42.691 - 42.691 42.691

5.146.874 3.047.297 8.194.171 11.965 288.641 21.550 310.191 8.516.327

2002

Comissões

 
 
9. IMPOSTOS E TAXAS DIRECTOS 
 
 Em conformidade com o Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos pelos 

fundos de investimento mobiliário, são tributados da seguinte forma: 
 
 . Os juros são tributados à taxa de 20%, com excepção dos juros das contas margem de futuros 

domiciliadas em bancos estrangeiros, que são tributados à taxa de 25%; 
 
 . As mais valias decorrentes da alienação de obrigações ou de outros títulos de dívida que sejam 

obtidas por fundos de investimento nacionais não são tributadas; 
 

 . As mais-valias, nas quais se incluem os rendimentos líquidos obtidos em contratos de futuros, são 
tributadas nas mesmas condições das auferidas por pessoas singulares residentes em território 
português. Assim, ao saldo positivo apurado entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em 
cada exercício, é aplicada uma taxa de IRC de 10%, sendo que, para as acções que se encontrem 
em carteira há mais de um ano não há lugar a tributação. É ainda de referir que, no apuramento das 
mais -valias fiscais decorrentes da alienação de acções, é utilizado o critério FIFO; 

 
 . Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras e todos os restantes rendimentos não sujeitos 

a retenção na fonte são tributados em 25%. Ao imposto devido sobre esses rendimentos pode ser 
deduzido um crédito de imposto correspondente ao imposto pago no estrangeiro relativamente aos 
rendimentos em causa ou, se menor, ao imposto que incidiria sobre tais rendimentos nos termos 
do preceito legal supra referido. Existindo uma convenção para eliminar a dupla tributação celebrada 
por Portugal e o país onde os rendimentos são obtidos que não exclua os fundos de investimento, o 
crédito de imposto não pode exceder o imposto pago nesse país nos termos previstos pela 
convenção. 
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Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002, a rubrica de “Impostos e taxas – Directos” apresenta a 
seguinte composição de acordo com o tipo de rendimento gerador de tributação: 

 
     2003 2002 
 
 Rendimento de títulos 253.720 92.044 
 Mais-valias na carteira 32.375 - 
 Juros de depósitos à ordem 445 1.651 
   ---------- --------- 
   286.540 93.695 
   ====== ===== 
 
11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
 
 Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002, o Fundo detinha os seguintes activos expressos em moeda 

estrangeira: 
 
  Moeda  2003 2002 
 

 AUD 24.349.409 12.701.207 
 HKD 55.984.211 27.800.794 
 NZD 908.601 469.924 
 SGD 5.926.691 2.657.224 
 BHT 69.029.808 689 
 MYR 1.224.631 243.250 
 USD 17.854 2.281 
 
 Contravalor em € 25.088.331 12.002.792 
   ======== ======== 
 
13. COBERTURA DO RISCO DE COTAÇÕES 
 
 Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002, a composição da carteira de acções é apresentada nos Anexos I e 

II, respectivamente.  Nas mesmas datas, o Fundo não detém posições de cobertura em aberto em 
contratos de futuros de cotações. 

 
17. OUTROS CREDORES 

 

Em 31 de Dezembro de 2003, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 
 Rendimento de títulos  253.720 
 Mais-valias na carteira  32.375 
 Imposto retido no estrangeiro  ( 139.725  )  
    ----------- 
 Total  146.370 
    ====== 

 

 Esta rubrica corresponde ao imposto a pagar relativo aos rendimentos obtidos fora do território 
português no decurso do exercício, o qual será liquidado até ao final do mês de Abril do ano 
seguinte, em conformidade com o Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

 

 

 



RELATÓRIO & CONTAS 2003 
______________________________________________________________________________________
___ 

______________________________________________________________________________________
____ CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE 

22

 

 

 

Custo de Mais Menos Valor de
Aquisição Valias Valias Mercado

Valores Mobiliários Cotados:
M.C.O.B.V. Estado Não Membro UE

Acções:
UNITED OVERSEAS BANK 529.472 177.482 - 706.954
CITY DEVELOPMENT 198.307 16.052 - 214.359
OVERSEA CHINESE BANK 267.245 31.729 - 298.974
VENTURE CORP LTD 170.526 71.898 - 242.424
DBS GROUP 660.554 186.878 - 847.432
KEPPEL CORP 184.091 74.697 - 258.788
AUST & NZ BANKING GR 902.754 - (48.375) 854.379
BHP BILLITON LIMITED 1.620.128 383.082 - 2.003.210
PUBLISHING & BROADCA 117.546 57.936 - 175.482
NAT.AUSTRALIA BANK 1.617.020 - (107.666) 1.509.354
NEWS CORPORATION LTD 1.260.263 124.402 - 1.384.665
MACQUARIE BANK LTD 238.854 21.465 - 260.319
TELSTRA CORPORATION 560.205 24.581 - 584.786
WESTPAC BANKING CORP 849.071 33.367 - 882.438
C.BANK OF AUSTRALIA 1.142.976 52.411 - 1.195.387
BRAMBLES INDUST.LIMI 297.434 32.527 - 329.961
FOSTER GROUP LTD 290.528 - (9.780) 280.748
RIO TINTO LIMITED 463.690 46.974 - 510.664
WOODSIDE PETROLEUM 347.533 38.279 - 385.812
FOODLAND ASSOCIATED 256.676 16.137 - 272.813
NEWCREST MINING 339.818 410.152 - 749.970
WESTFIELD TRUST 138.242 6.461 - 144.703
CSL LIMITED 358.093 16.925 - 375.018
WESFARMERS LIMITED 339.006 - (11.862) 327.144
COCA COLA AMATIL LTD 311.638 8.038 - 319.676
AMCOR LTD 215.549 1.251 - 216.800
INSURANCE AUSTRALIA 357.644 183.028 - 540.672
ALUMINA LTD 60.470 165.053 - 225.523
JOHN FAIRFAX HOLD. 213.016 32.098 - 245.114
TABCORP HOLDINGS LTD 203.077 10.803 - 213.880
PROMINA GROUP LTD 181.465 43.348 - 224.813
AUST AND NZ BK.NEW 114.216 36.022 - 150.238
AUCKLAND INTL AIRPOR 86.799 33.628 - 120.427
TELECOM NEW ZEALAND 298.752 41.547 - 340.299
CHEUNG KONG HOLD 456.513 56.763 - 513.276
SWIRE PACIFIC "A" 378.730 114.686 - 493.416
HUTCHISON WHAMPOA 952.160 - (65.813) 886.347
SUN HUNG KAI PROPER 371.100 107.258 - 478.358
HENDERSON LAND 219.702 60.158 - 279.860
WHARF HOLD 79.194 32.638 - 111.832
HK & HINA GAS 165.295 61.918 - 227.213
ESPRIT HOLD.LIMITED 84.315 105.508 - 189.823
HONG KONG EXCH.&CLEA 310.961 273.339 - 584.300
HOPEWELL HOLDINGS 74.128 56.281 - 130.409
GIORDANO INTERNAT.LD 213.505 25.151 - 238.656
CHEUNG KONG INFRAST. 137.850 36.063 - 173.913
HAINAN MEILAN AIRP. 82.657 36.855 - 119.512
BRILLIANCE CHINA AUT 103.401 82.338 - 185.739
CNOOC LTD 232.118 71.730 - 303.848
BOC HK HOLDINGS 424.920 197.504 - 622.424
SHANGHAI INDUST HLG 107.867 26.097 - 133.964
I-CABLE COMMUNIC.LTD - 1.035 - 1.035
COURTS MAMMOTH BHD 203.082 18.062 - 221.144
ASTRO ALL ASIA NETW. 32.013 2.839 - 34.852
AROMATICS THAIL.FRGN 209.846 661.737 - 871.583
PTT EXPLOR&PROD NVDR 208.136 126.374 - 334.510
THAI OLEFINS LTD-FOR 182.749 - (7.092) 175.657

20.422.900 4.532.585 (250.588) 24.704.897

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

(Montantes expressos em Euros)
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Custo de Mais Menos Valor de
Aquisição Valias Valias Mercado

Valores Mobiliários Cotados:
M.C.O.B.V. Estado Não Membro UE

Acções:
UNITED OVERSEAS BANK 193,583 116,865 - 310,448
CITY DEVELOPMENT 69,153 - (23,436) 45,717
OVERSEA CHINESE BANK 200,898 - (36,521) 164,377
VENTURE MANUF.(SING) 78,191 - (9,451) 68,740
SPORE PRESS HLD98 144,743 - (24,737) 120,006
DBS GROUP 363,606 - (45,338) 318,268
SINGAPORE AIRLINES L 202,239 - (22,889) 179,350
CAPITALAND 53,849 - (20,303) 33,546
KEPPEL CORP 128,499 - (16,679) 111,820
AUST & NZ BANKING GR 492,233 - (38,333) 453,900
BHP BILLITON LIMITED 917,935 5,723 - 923,658
PUBLISHING & BROADCA 62,515 2,747 - 65,262
NAT.AUSTRALIA BANK 776,064 1,175 - 777,239
NEWS CORPORATION LTD 962,208 - (47,582) 914,626
TELSTRA CORPORATION 430,683 - (72,888) 357,795
WESTPAC BANKING CORP 453,612 - (38,837) 414,775
WOOLWORTHS LIMITED 148,732 51,733 - 200,465
C.BANK OF AUSTRALIA 497,502 - (46,435) 451,067
FOSTER GROUP LTD 159,603 - (9,550) 150,053
RIO TINTO LIMITED 256,732 - (8,547) 248,185
WOODSIDE PETROLEUM 64,728 - (14,123) 50,605
FOODLAND ASSOCIATED 134,898 504 - 135,402
SUNCORP METWAY LIM. 64,057 - (12,922) 51,135
QANTAS AIRWAYS 192,464 - (26,840) 165,624
NEWCREST MINING 171,012 61,622 - 232,634
AMP LIMITED 123,709 - (13,452) 110,257
WESTFIELD TRUST 74,299 2,830 - 77,129
WESFARMERS LIMITED 193,554 - (17,951) 175,603
COCA COLA AMATIL LTD 172,950 - (28,207) 144,743
LIHIR GOLD LIMITED 191,512 7,260 - 198,772
ST GEORGE BK LIM. 145,314 - (11,717) 133,597
BHP STEEL LTD 25,774 46,294 - 72,068
INSURANCE AUSTRALIA 62,006 7,100 - 69,106
ALUMINA LTD 177,301 6,621 - 183,922
AUCKLAND INTL AIRPOR 48,885 4,489 - 53,374
CARTER HOLT HARVEY 152,369 - (23,933) 128,436
TELECOM NEW ZEALAND 43,029 287 - 43,316
CHEUNG KONG HOLD 595,200 - (170,114) 425,086
SWIRE PACIFIC "A" 305,891 - (89,081) 216,810
HUTCHISON WHAMPOA 813,396 - (283,513) 529,883
SUN HUNG KAI PROPER 413,447 - (102,739) 310,708
CATHAY PACIFIC AIR 138,961 - (28,269) 110,692
HANG SENG BANK 263,986 8,009 - 271,995
CLP HOLDINGS LTD 422,150 - (1,722) 420,428
HK & HINA GAS 289,920 26,239 - 316,159
ESPRIT HOLD.LIMITED 47,896 19,638 - 67,534
HOPEWELL HOLDINGS 273,105 - (19,921) 253,184
CHINA RESOURCES 70,611 - (11,551) 59,060
CHINA PHARMACEUTICAL 72,804 10,394 - 83,198
CHEUNG KONG INFRAST. 142,858 5,692 - 148,550
PETROCHINA CO LTD 115,098 - (2,896) 112,202
HAINAN MEILAN AIRP. 62,514 - (4,545) 57,969
RESORTS WORLD BHD 22,877 2,930 - 25,807
MAXIS COMMUNICATIONS 31,640 3,588 - 35,228

12,712,795 391,740 (1,325,022) 11,779,513

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002

(Montantes expressos em Euros)


