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RELATÓRIO DE ACTIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO 
MOBILIÁRIO 

 

MG MONETÁRIO – FUNDO DO MERCADO MONETÁRIO 
 

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 85% do seu valor líquido global investido em valores 
mobiliários e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 12 
meses. 
 
A carteira incluirá activos de mercados emergentes (cotados em Bolsas de Valores da 
União Europeia) cujo valor total será inferior a 5% do valor da carteira. 
 

2. Rendibilidade do Fundo 
 

O valor da unidade de participação do Fundo MG Monetário, passou de 58,9130 Euros 
em 30 de Junho de 2002 para 60,1123 Euros em 30 de Junho de 2003, registando 
uma rendibilidade anualizada de 2,02%. 

 

3. Activos sob gestão 
 

O valor total da carteira do Fundo MG Monetário era, a 30 de Junho de 2003, de 6,2 
milhões de Euros. 
 
A composição da carteira do Fundo MG Monetário, 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 MONETÁRIO – FUNDO DO 
MERCADO MONETÁRIO 

 
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 findo em 30 de Junho de 2003 foi a seguinte: 
 

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

Valor base 6.832.983 1.174.569 2.895.572 5.111.980
Variações patrimoniais (1.370.149) 235.365 570.052 (1.704.836)
Resultados transitados 2.525.280 163.189 2.688.469
Resultados distribuidos
Resultado líquido do período 163.189 (163.189) 65.346 65.346

8.151.303 1.409.934 3.465.624 0 65.346 6.160.959

Nº unidades de participação 136.989 23.548 58.051 102.486

Valor da unidade de participação 59,50 59,87 59,70 60,12

Valor Líquido Valor da unidade
Mês global do fundo de participação

Janeiro 6.695.453 59,62
Fevereiro 6.413.553 59,72
Março 6.246.322 59,84
Abril 6.010.473 59,93
Maio 5.955.573 60,03
Junho 6.160.959 60,12
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Nota 3 - Quadro 1 - Inventário da Carteira de Títulos 
 
A carteira de títulos em 30 de Junho de 2003 tem a seguinte composição: 
 

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

1.2.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. 

Preço de Mais Menos Valor da Juros Soma
Designação dos Títulos Aquisição Valias Valias Carteira Corridos

2. Outros Valores

Outros Instrumentos de DÍvida
- Papel Comercial
HYPO/DTEL5.15% 10/03 300 000 300 000 9 373 309 373

300 000 300 000 9 373 309 373

Total 300.000 0 0 300.000 9.373 309.373

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

Numerário
Dep. Ordem 7.199.237 5.848.569
Dep. Prazo e com pré-aviso
Certificados de depósito
Outras contas de disponibil.

Total 7.199.237 5.848.569
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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 
 
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). 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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