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11..   EENN QQ UU AADD RR AAMM EENN TT OO   MM AACC RR OO   EECC OO NN ÓÓ MM IICC OO   

 

 

CCoonnjjuunnttuurraa   IInnttee rrnnaacciioonnaa ll   

 

Os indicadores económicos publicados no primeiro semestre permitiram manter um razoável optimismo 
em torno do desempenho das principais economias mundiais. A par dos dados positivos, subsistiram 
contudo, diversos riscos e receios: a situação geo-política no Médio Oriente, que continuou a mostrar uma 
deterioração registando-se mesmo um aumento dos atentados terroristas naquela região do globo; bem 
como a subida do preço do petróleo; o receio de subida das taxas de juro por parte da Reserva Federal 
americana, como resposta à recuperação do mercado de trabalho nos EUA e números da inflação mais 
fortes que o esperado.  

Nos EUA, o semestre foi marcado pela sustentabilidade em alta dos indicadores económicos avançados, 
que permitiram antever um período de crescimento económico positivo no segundo semestre. O mercado 
de trabalho registou uma melhoria e a partir de Abril passou a revelar um aumento do número de postos de 
trabalho. Em simultâneo, as pressões inflacionistas e subida de taxas contribuíram para que os receios dos 
investidores permanecessem elevados, a par de indicadores económicos positivos. 

Na União Económica e Monetária, a confirmação de que o crescimento económico no 1º trimestre foi o mais 
forte desde 2001 e a melhoria dos indicadores de confiança dos industriais contribuíram para uma ligeira 
recuperação do optimismo dos investidores. Os indicadores ligados ao Consumo continuaram a revelar-se 
negativos, a par com a ausência de recuperação do mercado de trabalho. A taxa de inflação que no primeiro 
trimestre havia descido para um crescimento homólogo abaixo dos 2.0% apresentou na segunda parte do 
semestre um retorno a variações acima do target de 2.0%, influenciada pela componente energética e pela 
actualização de alguns bens e serviços em alguns Estado Membros. O Banco Central Europeu continuou a 
sugerir que o cenário de taxas de juro inalteradas até ao resto do ano será provavelmente o mais correcto 
de assumir. 

A economia da Grã-Bretanha continuou, por seu lado, a mostrar um elevado crescimento da actividade 
económica, pelo que o Banco de Inglaterra decretou três subidas das taxas de juro directoras de 25 bp em 
cada Comité (passando a situar-se nos 4,50%) apesar da inflação continuar abaixo do valor-objectivo de 
2.00%. 

No Japão, o desempenho económico continuou a ser positivo. O crescimento do Produto no primeiro 
trimestre manteve-se acima dos 6.0% pelo segundo trimestre consecutivo, o que corresponde ao melhor 
momento económico desde o final da década de ’80. Os indicadores de confiança dos industriais de 
manufacturing e de services registaram novos ganhos. O crescimento homólogo dos preços continuou 
negativo, o que significa que se manteve ainda no primeiro semestre de 2004 o cenário de deflação. 

  

CCoonnjjuunnttuurraa   NNaacciioonnaa ll   

 

A economia portuguesa, que nos anos mais recentes tem registado um dos comportamentos mais 
negativos da União Económica e Monetária, mostrou sinais de recuperação no primeiro semestre. O 
Consumo privado e FBCF constituíram os itens que revelaram maior recuperação. Estes factores de 
correcção tiveram naturalmente efeitos significativos positivos sobre a procura interna que em 2003 desceu 
2.8%. Assim, os indicadores de confiança do consumidor e do produtor, mostraram uma trajectória positiva 
durante todo o primeiro semestre, em linha com a dinâmica de recuperação da procura externa. 

Em Maio, a divulgação oficial do défice público em percentagem do GDP relativamente a 2003 permitiu 
confirmar as estimativas mais optimistas do Governo no que respeita a este assunto. Como resultado, o 
Conselho de Ministros das Finanças da UE removeu Portugal da lista de sanções aplicáveis aos Estados 
Membros que excedem o limite de 3.0% do défice. 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, tiveram naturalmente outras consequências, como seja a confirmação de 
um crescimento real negativo no ano passado. 
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22..   MM EERR CC AADD OO SS  FFIINN AANN CC EEIIRR OO SS    

 

 

MMeerrccaaddoo  MMoonnee ttáá rriioo  

  

As taxas de juro do mercado monetário revelaram durante o primeiro semestre do ano dois momentos 
distintos. Depois de durante o primeiro trimestre permaneceram em queda em todas as maturidades, 
registou-se no segundo trimestre de 2004 uma inversão das taxas, passando estas a mostrar uma 
tendência de subida. As taxas de seis e doze meses, em particular, encerraram o semestre aos níveis de 
Novembro de 2003, como reflexo da percepção por parte dos investidores europeus de que o mercado de 
trabalho nos EUA está de facto em recuperação e que, por isso, o FED estaria agora mais perto de uma 
subida de taxas de juro directoras. 

No primeiro semestre de 2004, a taxa Euribor a 6 meses cresceu 0,03% para 2.23% e a taxa de juro a 12 
meses aumentou 13 pontos base para 2.46%.  

  

  

MMeerrccaaddoo  OObbrriiggaacciioonniissttaa   

  

À semelhança do mercado monetário, as taxas de juro do mercado obrigacionista apresentaram durante o 
primeiro semestre do ano dois momentos distintos. Durante a primeira metade de semestre as taxas 
registaram uma descida, encerrando nos níveis mais baixos desde meados de 2003; a forte recuperação 
dos indicadores de mercado de trabalho americanos a partir de Abril condicionou fortemente o 
comportamento do mercado obrigacionista a partir daí. Assistiu-se então a um aumento de taxas de juro 
durante grande parte do segundo trimestre. Os receios de natureza geo-políticas sentidos contribuíram para 
alguma inversão das taxas somente no final de Junho. Apesar da volatilidade, para o semestre como um 
todo a taxa a dez anos nos EUA conheceu um aumento de 34bp, de 4.24% para 4.58%.  

 

Yield das Obrigações do Governo Americano
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Um comportamento idêntico foi apresentado pelas taxas a dez anos na Europa, embora estas tenham 
apresentado, na subida, uma menor magnitude, somente 3bp, de 4.29% para 4.32%. 

O diferencial de taxas de juro entre os dois blocos económicos USA/EU passou desta forma de um 
diferencial negativo de –0,43% no final de 2003, para um diferencial positivo de +0,26% em Junho. 
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MMeerrccaaddoo  AAcccciioonniissttaa   

  

Durante o primeiro semestre do ano, o mercado accionista europeu foi marcado pelo aumento da 
volatilidade, transaccionando num estreito intervalo de variação, ao contrário do cenário de contínua 
recuperação evidenciado até final de 2003.  

Apesar da presença de bons fundamentais económicos e crescimento de resultados, o mercado foi 
condicionado pelas tensões geopolíticas no Médio Oriente, pelas expectativas negativas em torno do preço 
do petróleo e das  tensões inflacionistas, pelo receio de subidas das taxas directoras nos EUA e de um 
possível abrandamento das economias asiáticas, nomeadamente da economia chinesa.  

 

Variações dos principais índices bolsistas
 no primeiro semestre de 2004
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A performance sectorial mostrou, claramente, um perfil defensivo, isto é, os investidores procuraram 
essencialmente as acções relativas a sectores defensivos. Os sectores com desempenho mais positivo 
corresponderam a Retail (16.5%), logo seguido do sector de Utility (12.41%%) e Food & Baverage (12.02%). 
Os sectores com desempenho mais negativo corresponderam aqueles com beta  mais elevado, 
nomeadamente Telecom (-0.3%), logo seguido dos sectores de Bank (0.49%) e Basic Materials (0.8%). 

No índice MSCI15, os países que apresentaram maiores valorizações no trimestre corresponderam à 
Áustria (27.7%), logo seguido da Noruega (18.92%) e Dinamarca (13.47%). A Finlândia foi o único país que 
registou uma variação negativa (-19.05%). O índice como um todo apresentou uma valorização de 2.89%. 

  

MMeerrccaaddoo  CCaammbbiiaa ll   

  

O primeiro semestre de 2004 ficará marcado, acima de tudo, por uma estabilização das principais divisas 
mundiais face ao dólar. Ainda assim, é possível distinguir dois momentos distintos no semestre. Durante o 
primeiro trimestre o câmbio EUR/USD permaneceu numa tendência de queda. No segundo trimestre, e 
como consequência do acréscimo dos receios de novos atentados terroristas e dos problemas geo-
políticos no Médio Oriente, a moeda única europeia iniciou uma nova fase de apreciação. O semestre 
encerrou com uma ligeira depreciação de 2.77%, do euro contra o dólar. Comportamento menos estável foi 
apresentado pela moeda japonesa, a qual foi transaccionada num intervalo de negociação compreendido 
entre os 105 a 115 ienes/dólar. A moeda nipónica encerraria o semestre a mostrar uma depreciação de 
1.23%, tendo a cotação assim definida subido de 107.4 para 108.7. 

O comportamento da libra estrelina merece igualmente destaque no primeiro semestre. A par do euro, o 
respectivo câmbio versus o dólar foi igualmente marcado por uma maior estabilidade quando comparada 
com os trimestres anteriores. A libra encerrou os primeiros seis meses do ano a revelar uma ligeira 
apreciação, de 2.1%, de 1.78 para 1.82 dólares por libra. 
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33..   AA  EEVVOO LLUU ÇÇ ÃÃOO   DD OO   MM EERR CC AADD OO   DD EE  FFIIMM   EEMM   PPOO RR TT UU GG AALL  

 

No primeiro semestre de 2004 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 para 23.442 milhões de euros durante os primeiros seis 
meses do ano, o que correspondeu a um crescimento de 2,6% relativamente ao final de 2003. 

Os Fundos de Obrigações constituíram a categoria de fundos que maior contributo deu ao aumento do 
montante gerido pelas SGFIM portuguesas em 2003, registando um crescimento de 452 milhões de euros. 
Em segundo lugar, situaram-se os Fundos de Acções Nacionais e os Fundos Especiais de Investimento 
com aumentos de 86 e 100 milhões de euros, respectivamente. 

 

0 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €

M
ilh

oe
s 

de
 e

ur
os

1999 2000 2001 2002 2003 2004-1º

FUNDOS GERIDOS PELAS SGFIM's PORTUGUESAS

Especiais Invest.

A. Internacionais

Capital  Garantido

Acções Nacionais

Fundos de Fundos

Mistos

Obrigações

Tesouraria

 

 

Ao longo do semestre foram lançados 13 novos fundos e extintos 5, pelo que o total de fundos de 
investimento mobiliário portugueses subiu para 223.  

No 2.º trimestre de 2004 não se registaram alterações ao número de fundos estrangeiros comercializados 
em Portugal  (46) nem ao número de entidades comercializadoras (9); o montante global sob gestão atingiu 
329,4 milhões de Euro. 

No final de Junho de 2004, 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 
Gestão de Fundos SA, em particular, registou uma ligeira perda da sua quota de mercado de 19,8% para 
19,0%. 

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 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.   Na sequência deste diploma, as carteiras sob gestão e 
aconselhamento da Caixa Gestão de Patrimónios S.A. foram transferidas para a Caixagest, em 31 de Março. 
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44..   RR EELLAATT ÓÓ RR IIOO   DD EE  GG EESSTT ÃÃOO   

 

 

CCaarraaccttee rriizzaaççããoo  ddoo  FFuunnddoo  

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.  

 

EEssttrraa ttééggiiaa   ddee   IInnvveessttiimmeennttoo  

Durante o primeiro semestre de 2004, o Índice MSCI Pacific ex Japan valorizou-se 3,12%, em moeda local. 

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 
Consumo e Finaneiro, bem como subponderação em Utilities e Materiais. A gestão do fundo apresentou 
também uma posição overweight  na Malásia e na Tailandia, bem como underweight na Austrália e em 
Singapura.  

 

 

  

AAvvaa ll iiaaççããoo  ddoo  ddeesseemmppeennhhoo  

No final de Junho de 2004, o Fundo CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE registava uma rendibilidade líquida de 
2,04% e um desvio padrão anual de 15,72%.  No final do semestre, o valor da carteira do Fundo era de 
28.633.496 euros, distribuídos por 10.181.322 unidades de participação (UPs), ou seja, uma variação de 
11% relativamente ao saldo do início do ano. 
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55..    DDEEMMOONNSSTTRRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAANNCCEEIIRRAASS  
  
  



2004 2003
Activo Mais- Menos- Activo Activo

ACTIVO Notas bruto  -valias  -valias líquido líquido CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO Notas 2004 2003

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO FUNDO
    Acções 3 23.867.057 4.495.310 (327.466) 28.034.901 20.797.502     Unidades de participação 1 50.784.321 45.023.869
    Direitos 3 - 10.690 - 10.690 -     Variações patrimoniais 1 (15.633.957) (13.232.472)

23.867.057 4.506.000 (327.466) 28.045.591 20.797.502     Resultados transitados 1 (6.783.628) (11.824.558)
    Resultado líquido do período 1 266.760 980.316

CONTAS DE TERCEIROS 28.633.496 20.947.155
    Outros devedores - - - - 39.028

CONTAS DE TERCEIROS
DISPONIBILIDADES     Resgates a pagar aos participantes 1 3.104 -
    Depósitos à ordem 3 1.083.265 - - 1.083.265 418.581     Comissões a pagar 47.113 34.328

    Outros credores 17 445.059 274.061
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 495.276 308.389
    Outras contas de regularização 154 - - 154 433

CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
    Contas internas 238 -

Total do Activo 24.950.476 4.506.000 (327.466) 29.129.010 21.255.544 Total do Capital do Fundo e do Passivo 29.129.010 21.255.544

Total do número de unidades de participação
   em circulação 1 10.181.322 9.026.460 Valor unitário da unidade de participação 1 2,8124 2,3206

O Anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2004.

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2004 E 2003

(Montantes expressos em Euros)



CUSTOS 2004 2003 PROVEITOS 2004 2003

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
   Juros e custos equiparados:      Juros e proveitos equiparados:
       De operações correntes 234 1.891          Outros, de operações correntes 5.652 252
   Comissões:      Rendimento de títulos 396.637 274.778
       Da carteira de títulos 39.106 41.547      Ganhos em operações financeiras:
       Outras, de operações correntes 289.670 150.434          Na carteira de títulos 5.782.926 3.281.275
   Perdas em operações financeiras:          Em operações extrapatrimoniais 335.205 753.274
       Na carteira de títulos 4.880.141 2.487.436 6.520.420 4.309.579
       Em operações extrapatrimoniais 843.883 549.222
   Impostos e taxas: PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
       Indirectos 1.515 -      Outros ganhos eventuais 1.697 9
       Directos 200.808 98.717

6.255.357 3.329.247

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
   Outras perdas eventuais - 25

Resultado líquido do período 266.760 980.316

6.522.117 4.309.588 6.522.117 4.309.588

O Anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2004.

(Montantes expressos em Euros)

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

EM 30 DE JUNHO DE 2004 E 2003

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS 



2004 2003

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Recebimentos:

Subscrições de unidades de participação 3.621.743 8.011.316

Pagamentos:
Resgates de unidades de participação (546.662) (122.210)
Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo 3.075.081 7.889.106

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
Recebimentos:

Venda de títulos 4.891.365 2.805.992
Rendimento de títulos 346.348 242.314

Pagamentos:
Compra de títulos (7.395.551) (10.703.414)
Taxas de bolsa suportadas (2.915) (1.787)
Taxas de corretagem (33.092) (34.707)
Outras taxas e comissões (3.201) (3.938)
Fluxo das operações da carteira de títulos (2.197.046) (7.695.540)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Rendimento em operações cambiais 9.067.718 10.025.187

Pagamentos:
Pagamentos em operações cambiais (9.215.651) (9.980.195)
Fluxo das operações a prazo e de divisas (147.933) 44.992

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 6.383 251

Pagamentos:
Comissão de gestão (127.393) (61.430)
Comissão de depósito (155.702) (75.081)
Juros de descobertos (189) (1.890)
Impostos e taxas (148.644) (61.880)
Outros pagamentos correntes - (19)
Fluxo das operações de gestão corrente (425.545) (200.049)

               Saldo dos fluxos monetários do período 304.557 38.509

               Depósitos à ordem no início do período 778.708 380.072

               Depósitos à ordem no fim do período 1.083.265 418.581

O Anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa
para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2004.

(Montantes expressos em Euros)

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS

EM 30 DE JUNHO DE 2004 E 2003



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO “CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE” 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2004 
(Montantes expressos em Euros - €) 

 1

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, no âmbito do regime transitório previsto no Artigo 2º do 
Decreto-Lei nº 252/03, de 17 de Outubro. 
 
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 exigidas para efeitos do anexo 
às contas semestrais, 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 no capital do Fundo, durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2004, 

apresenta o seguinte detalhe: 
 

Resultado
Saldos em líquido do Saldos em
31.12.2003 Subscrições Resgates Transferências Outros período 30.06.2004

Valor base 45.568.663 6.183.728 (968.071) - 1 - 50.784.321 
Diferença para o valor base (13.491.698) (2.561.985) 419.726 - - - (15.633.957)
Resultados transitados (11.824.558) - - 5.040.931 (1) - (6.783.628)
Resultado líquido do período 5.040.931 - - (5.040.931) - 266.760 266.760 

25.293.338 3.621.743 (548.345) - - 266.760 28.633.496 

Número de unidades de 
   participação em circulação 9.135.681 1.239.721 (194.080) - - - 10.181.322 

Valor da unidade de participação 2,7686 2,9214 2,8254 - - - 2,8124
 

 
 Em 30 de Junho de 2004, existiam 1.107 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 mês do 
semestre findo em 30 de Junho de 2004, foram os seguintes: 

 
Valor líquido Valor da

Meses global do fundo unidade de participação

Janeiro 26.790.667 2,8960
Fevereiro 30.270.846 2,9922

Março 30.460.870 2,9812
Abril 29.395.788 2,8620
Maio 28.749.730 2,8246

Junho 28.633.496 2,8124  
 
3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
 O detalhe da carteira de títulos é apresentado no Anexo I. 
 

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades, no período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2004, foi o seguinte: 

  
     Saldo  Saldo 
    Inicial Aumentos Reduções Final 
 
 Depósitos à ordem 778.708 304.557 - 1.083.265 
   ====== ====== === ======== 
 
 Em 30 de Junho de 2004, 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 710.975 1,90% 710.975 
 USD 43.177 - 35.522 
 NZD 29.592 - 15.405 
 SGD 553.246 - 264.699 
 THB 456.828 - 9.163 
 HKD 429.140 - 45.266 
 AUD 12.566 - 7.158 
 MYR ( 22.779 ) - ( 4.923 ) 
     -------------- 
 Total   1.083.265 
     ======== 
 
 Em 30 de Junho de 2004, 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 período 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 período 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 período 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 se a sessão tiver encerrado 
antes das 17 horas de Lisboa, ou à cotação verificada nessa hora se a sessão se encontrar em 
funcionamento e tiver decorrido mais de metade da sessão.  Os preços são fornecidos 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 período 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. 
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 e) Comissão de gestão e de depositário 
 
  A comissão de gestão e a comissão de depositário 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. 

 
  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 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 30 de Junho de 2004, esta taxa ascendia a 0,0133%o.  Sempre que o resultado 
obtido seja inferior a € 100 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 período. 

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

ocorrem. 
 
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 
período, 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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11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
 
 Em 30 de Junho de 2004, o Fundo detinha os seguintes activos expressos em moeda estrangeira: 
 
 Moeda 
 
 HKD    51.723.819 
 AUD    30.834.869 
 SGD    6.030.979 
 NZD    1.254.044 
 MYR    4.031.802 
 USD    399.577 
 BHT    17.314.409 
 
     28.107.419 
 Contravalor em € ========= 
 
 Em 30 de Junho de 2004, não existem operações de cobertura de risco cambial. 
 
17. OUTROS CREDORES 
 
 Em 30 de Junho de 2004, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
 Operações de bolsa a regularizar 283.336 
 Impostos a regularizar: 
 . Rendimento de títulos 102.973 
 . Mais-valias na carteira 94.720 
 . Imposto retido no estrangeiro ( 35.970  ) 
    ----------- 
    445.059 
    ====== 
 
 As “Operações de bolsa a regularizar” correspondem ao montante a pagar resultante da compra de títulos, 

cuja liquidação financeira não tinha ocorrido à data do balanço. 
 
 A rubrica de “Impostos a regularizar” corresponde ao imposto a pagar relativo aos rendimentos obtidos fora 

do território português, no decurso do primeiro semestre do ano, 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. 

 



ANEXO I

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 543.379 193.137 - 736.516
CITY DEVELOPMENT 203.516 - (7.161) 196.355
OVERSEA CHINESE BANK 274.265 32.563 - 306.828
VENTURE CORP LTD 175.006 48.907 - 223.913
DBS GROUP 677.905 174.038 - 851.943
KEPPEL CORP 188.927 118.021 - 306.948
JARDINE MATHESON HLD 303.086 - (9.873) 293.213
AUST & NZ BANKING GR 1.248.737 31.686 - 1.280.423
BHP BILLITON LIMITED 1.688.885 427.603 - 2.116.488
PUBLISHING & BROADCA 112.511 59.882 - 172.393
NAT.AUSTRALIA BANK 1.689.285 - (113.906) 1.575.379
NEWS CORPORATION LTD 1.756.690 206.189 - 1.962.879
MACQUARIE BANK LTD 228.621 8.774 - 237.395
WESTPAC BANKING CORP 976.621 126.512 - 1.103.133
LEND LEASE CORP LIMI 280.893 205 - 281.098
QBE INSURANCE GROUP 530.580 67.346 - 597.926
C.BANK OF AUSTRALIA 1.238.916 175.346 - 1.414.262
BRAMBLES INDUST.LIMI 510.914 90.659 - 601.573
FOSTER GROUP LTD 477.179 18.173 - 495.352
RIO TINTO LIMITED 717.241 27.502 - 744.743
WOODSIDE PETROLEUM 475.464 86.724 - 562.188
NEWCREST MINING 325.260 438.590 - 763.850
AMP LIMITED 585.827 116.264 - 702.091
WESTFIELD TRUST 132.320 39.254 - 171.574
CSL LIMITED 481.198 133.659 - 614.857
WESFARMERS LIMITED 324.483 23.044 - 347.527
COCA COLA AMATIL LTD 298.288 42.074 - 340.362
INSURANCE AUSTRALIA 342.323 266.513 - 608.836
ALUMINA LTD 57.880 115.598 - 173.478
JOHN FAIRFAX HOLD. 143.945 546 - 144.491
TABCORP HOLDINGS LTD 194.377 65.210 - 259.587
PROMINA GROUP LTD 173.691 88.726 - 262.417
ILUKA RESOURCES LTD 282.630 3.185 - 285.815
AUCKLAND INTL AIRPOR 86.953 29.041 - 115.994
TELECOM NEW ZEALAND 439.515 83.440 - 522.955
CHEUNG KONG HOLD 628.178 - (12.559) 615.619
SWIRE PACIFIC "A" 391.698 146.313 - 538.011
HUTCHISON WHAMPOA 858.728 - (95.952) 762.776
SUN HUNG KAI PROPER 539.049 82.028 - 621.077
WHARF HOLD 81.905 38.597 - 120.502
HK & HINA GAS 170.955 83.869 - 254.824
ESPRIT HOLD.LIMITED 87.202 177.856 - 265.058
HONG KONG EXCH.&CLEA 200.710 157.085 - 357.795
HOPEWELL HOLDINGS 235.996 115.089 - 351.085
HAINAN MEILAN AIRP. 54.885 34.236 - 89.121
CNOOC LTD 240.066 101.063 - 341.129
BOC HK HOLDINGS 190.518 49.379 - 239.897
I-CABLE COMMUNIC.LTD - 1.600 - 1.600
WEIQIAO TEXTIL LTD-H 275.932 5.478 - 281.410
GREAT EAGLE HOLD.LTD 439.585 5.285 - 444.870
CHINA TELECOM LTD-H 133.677 24.701 - 158.378
AMMB HOLDINGS BHD 239.424 - (39.316) 200.108
TELEKOM MALAYSIA BHD 285.246 2.603 - 287.849
GAMUDA BHD 437.421 - (48.699) 388.722
PTT EXPLOR&PROD NVDR 208.571 131.717 - 340.288

23.867.057 4.495.310 (327.466) 28.034.901

Direitos:
CITY DEV. WARRANTS - 10.690 - 10.690

23.867.057 4.506.000 (327.466) 28.045.591

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE"

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 30 DE JUNHO DE 2004

(Montantes expressos em Euros)



RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA ELABORADO POR AUDITOR 
REGISTADO NA CMVM SOBRE A INFORMAÇÃO SEMESTRAL 

 
(Montantes expressos em Euros - €) 

 
 
Introdução 

1. Para os efeitos do artigo 246º do Código dos Valores Mobiliários, apresentamos o nosso relatório de 
revisão limitada sobre a informação financeira do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2004, 
do Fundo de Investimento Mobiliário Aberto “Caixagest Acções Oriente” (Fundo), incluída: no 
relatório de gestão, no balanço (que evidencia um total de € 29.129.010 e um total do capital do Fundo 
de € 28.633.496 incluindo um resultado líquido de € 266.760), nas demonstrações dos resultados e dos 
fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data e no correspondente anexo. 

 
2. As quantias das demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 acima, são as que constam dos 

registos contabilísticos do Fundo. 
 
Responsabilidades 
 
3. É da responsabilidade do Conselho de Administração da Caixagest – Técnicas de Gestão de Fundos, 

S.A. (Sociedade Gestora): (i) a preparação da informação financeira histórica semestral de acordo com 
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento mobiliário 
e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos 
Valores Mobiliários; (ii) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados;  
(iii) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; e (iv) a informação de qualquer facto 
relevante que tenha influenciado a sua actividade, posição financeira ou resultados. 

 
4. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos acima 

referidos, designadamente sobre se, para os aspectos materialmente relevantes, é completa, verdadeira, 
actual, clara, objectiva, lícita e em conformidade com o exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, 
competindo-nos emitir um relatório de segurança moderada, profissional e independente, sobre essa 
informação financeira, baseado no nosso trabalho. 

 
Âmbito 
 
5. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto a se a 

informação financeira acima referida está isenta de distorções materialmente relevantes.  O nosso 
trabalho foi efectuado com base nas Normas Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, foi planeado de acordo com aquele objectivo, e consistiu 
principalmente em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever: (i) a fiabilidade das 
asserções constantes da informação financeira; (ii) a adequação das políticas contabilísticas adoptadas, 
tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação; (iii) a aplicabilidade, ou não, do 
princípio da continuidade; (iv) a apresentação da informação financeira; e (v) se para os aspectos 
materialmente relevantes, a informação financeira é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 
lícita em conformidade com o exigido pelo Código dos Valores Mobiliários. 
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6. O nosso trabalho abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira constante do 

relatório de gestão com os restantes documentos anteriormente referidos. 
 
7. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente 

relatório de revisão limitada sobre a informação financeira semestral. 
 
Parecer 
 
8. Com base no trabalho efectuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de uma segurança 

moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira do 
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto “Caixagest Acções Oriente” relativa ao período de seis 
meses findo em 30 de Junho de 2004, não esteja isenta de distorções materialmente relevantes que 
afectem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os 
fundos de investimento mobiliário e que, nos termos das definições incluídas nas Directrizes 
mencionadas no parágrafo 5 acima, não seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 

 
 
Lisboa, 30 de Julho de 2004 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A. 
Representada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães 
 


