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ENQUADRAMENTO  ECONÓMICO  

No 1º semestre de 2012 a economia mundial continuou em expansão, embora se tenham intensificado os sinais de 

arrefecimento da actividade, destacando‐se as economias desenvolvidas, nomeadamente o bloco europeu, bem 

como as incertezas por parte de empresários e de consumidores. 

Estas incertezas derivaram particularmente do agravamento das tensões no mercado de dívida soberana no velho 

continente. Contribuíram para isso diversos factores, desde o processo de reestruturação da dívida pública grega 

ao impasse político naquele país. 

A redução dos ratings da dívida pública por parte de algumas das principais agências de notação de risco voltou 

a  contribuir  para  a  deterioração  da  confiança  dos  investidores  na  estabilidade  financeira  e  solvabilidade  de 

alguns países da União Económica e Monetária (UEM), com destaque, desta feita, para a Espanha. As elevadas 

necessidades de  financiamento desta economia e o crescimento negativo acabaram por contagiar outros países 

em  situação  parecida,  nomeadamente  a  Itália. Em  ambos  os  casos,  esse  receio  ficou  patente  no  aumento das 

respectivas taxas de juro implícitas, as quais atingiram, no primeiro caso, os níveis máximos desde a entrada em 

funcionamento da UEM. 

O agudizar da  incerteza com a crise da dívida e os  indícios de abrandamento económico  levaram à tomada de 

novas medidas por parte das autoridades  responsáveis  com o propósito de melhorar a  confiança dos agentes. 

Entre  outras,  estas medidas  passaram  pela  decisão  de  aumentar  a  capacidade  de  intervenção  dos  fundos  de 

resgate, pela assinatura de um acordo entre a UE e o Governo de Espanha que possibilitasse a recapitalização do 

seu  sector  bancário,  tendo,  ainda  no  final  do  semestre,  no  âmbito  do  Conselho  Europeu  de  Bruxelas,  sido 

aprovada a flexibilização do uso destes fundos de resgate, bem como a reactivação do Pacto para o Crescimento, 

cuja medida de maior relevo passa por permitir um reforço do capital do Banco Europeu de Investimentos. 

A crescente  incerteza  relativamente à conjuntura económica  internacional deveu‐se não só à desaceleração das 

economias desenvolvidas,  como  também  ao  abrandamento das  economias  emergentes  e  em desenvolvimento, 

nomeadamente da China e do Brasil. O grau de preocupação com o arrefecimento da actividade neste bloco ficou 

patente nas reduções das taxas de juro directoras. Na China e na Índia, os bancos centrais decretaram a primeira 

redução  das mesmas  desde Dezembro  de  2008  e Março  de  2009,  respectivamente,  enquanto  que  no  Brasil  a 

autoridade monetária fixou a taxa num novo mínimo histórico.  

No bloco desenvolvido, em particular nos EUA, a Federal Reserve admitiu que o grau de retoma tem sido muto 

modesto, tendo  já no final do semestre estendido o seu programa de obrigações do tesouro. Na Europa, o BCE, 

que realizou no início do ano o segundo leilão com maturidade a 3 anos, reconheceu a existência de mais riscos 

negativos para o crescimento tendo autorizado a extensão de activos aceites como colateral por parte de 7 bancos 

centrais,  incluindo o Banco de Portugal. Ainda na Europa, os bancos centrais da Dinamarca, Suécia e Noruega 

decretaram  igualmente  reduções das  respectivas  taxas de  juro directoras, enquanto que no  Japão a autoridade 

monetária  estabeleceu  por  duas  vezes  o  aumento  da  dimensão  do  seu  programa  de  compra  de  activos 

financeiros. 

Apesar  do  ambiente  de  elevada  aversão  ao  risco, motivada  pelos  receios  de  abrandamento  económico  e  de 

incerteza quanto ao futuro da UEM, que ao levar os investidores a reforçarem posições em activos mais seguros 

contribuiu para que  se mantivesse um ambiente de  taxas baixas, assistiu‐se ainda assim,  sobretudo durante a 

primeira metade  do  semestre,  a  períodos  de  desanuviamento  com  estes  receios,  com  impacto  favorável  nos 

activos de maior risco. 

A deterioração do sentimento e da conjuntura económica na UEM ao longo de todo o semestre conjugado com a 

decisão do BCE em reduzir as taxas directoras por duas vezes ainda no final de 2011, levaram a uma descida das 

taxas Euribor, mais acentuada nos primeiros três meses do ano, tendo‐se fixado sucessivos mínimos históricos. 
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A moeda única reflectiu a deterioração da conjuntura económica e a actuação do BCE averbando o 2º semestre 

consecutivo de depreciação face ao dólar norte‐americano. Neste contexto, o euro registou uma queda de ‐2.3%, 

após os ‐10.6% do semestre anterior, tendo, ainda em Maio, chegado a registar a cotação mais baixa desde Junho 

de  2010,  quando  atingiu  os  $1.236.  Para  este  comportamento  contribuíram  de  igual  forma  as  dúvidas  e  as 

incertezas  decorrentes  da  crise  da  dívida  soberana  na  Europa  ao  agravarem  ainda  mais  os  receios  com  a 

viabilidade a longo prazo da UEM.  

 

 

 

 

 

 

MERCADO  DE  CAPITAIS  

Mercado Obrigacionista 

No primeiro  semestre de 2012, o mercado obrigacionista  foi dominado pela crise soberana europeia. Após um 

primeiro trimestre em que se assistiu a alguma recuperação das taxas de  juro dos países periféricos, em virtude 

do  sucesso  das  operações  de  refinanciamento  a  3  anos  em montante  ilimitado  por  parte  do  Banco  Central 

Europeu, a incerteza política na Grécia e a necessidade de recapitalização dos bancos em Espanha vieram ditar a 

inversão deste sentimento mais positivo ao longo do segundo trimestre. As taxas de  juro de Espanha atingiram 

inclusive máximos desde a adesão deste país à moeda única. 

 

Taxas de Juro das Obrigações a 10 anos 

 

      Dezembro 

2011 

 Junho 

2012 

EUA  1.88%  1.65% 

Reino Unido  1.98%  1.73% 

Japão  0.99%  0.84% 

Alemanha  1.83%  1.58% 

França  3.15%  2.69% 

Espanha  5.09%  6.33% 

Itália  6.37%  5.11% 

Portugal  13.36%  10.16% 

 

O sector financeiro foi o mais afectado pela dinâmica das taxas de juro da dívida soberana, e a manutenção de um 

elevado nível de liquidez no sistema não foi suficiente para travar o contágio. O facto de parte dessa liquidez ter 

sido  usada  na  compra  de  emissões  de  governos,  nomeadamente  em  Espanha  e  Itália,  acabou  por  agravar  a 

dinâmica do alargamento de spreads nos emitentes financeiros desses países. 
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O  sector de empresas não  financeiras beneficiou, nesta conjuntura, da preferência dos  investidores, em  função 

dos  seus  indicadores  fundamentais, nomeadamente o  reduzido endividamento, contrariamente aos governos e 

aos bancos. 

Numa conjuntura de abrandamento económico global, apesar de alguma resiliência da economia americana ao 

longo  do  primeiro  trimestre,  os  Bancos Centrais mantiveram,  na  sua maioria,  políticas monetárias  altamente 

expansionistas, de carácter convencional e não convencional. 

Neste enquadramento, as taxas de  juro dos países de maior qualidade creditícia como a Alemanha e os Estados 

Unidos beneficiaram de um forte movimento de aversão ao risco, registando novos mínimos históricos. 

A dificuldade de coordenação entre os diferentes países europeus, na definição de medidas estruturantes, como o 

estabelecimento de uma União Fiscal no seio da União Europeia ou a criação de Eurobonds, assumiu assim um 

carácter  determinante  para  a  evolução  do mercado  obrigacionista,  contribuindo  para  os  elevados  índices  de 

aversão ao risco em mercado.  

 

 

Mercado Accionista 

Os  principais  mercados  accionistas  mundiais  evidenciaram,  ao  longo  do  primeiro  semestre  de  2012,  duas 

tendências  distintas  de  valorização,  condicionadas  à  vigência  de  sentimentos  de  mercado  igualmente 

diferenciados. No primeiro trimestre do ano, foi visível uma forte valorização desta classe de activos, encetando‐

se  uma  reversão,  parcial  ou  total,  do  movimento  depreciativo  das  principais  praças  accionistas  mundiais 

observado no segundo semestre de 2011. Por sua vez, nos meses subsequentes, foi visível um renovar dos receios 

associados à crise da dívida soberana e ao abrandamento da actividade económica global, que culminou numa 

inversão da tendência até então patenteada.  

 

Principais Índices Bolsistas 

  2012 

  Índice  Variação 
(%) 

Dow Jones (Nova Iorque)  12880  +6% 

Nasdaq (Nova Iorque)  2935  +14% 

FTSE (Londres)  5571  0% 

NIKKEI (Tóquio)  9007  +9% 

CAC (Paris)  3197  +2% 

DAX (Frankfurt)  6416  +10% 

IBEX (Madrid)  7102  ‐18% 

PSI‐20 (Lisboa)  4698  ‐14% 

              Valores no final do semestre 

 

A acção dos Bancos Centrais, designadamente do Banco Central Europeu, assumiu‐se como determinante para a 

valorização registada pela classe. Este, por intermédio da realização das duas operações de refinanciamento, de 

montante ilimitado, junto dos bancos comerciais europeus, proporcionou o estabelecimento de um sentimento de 
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mercado de maior apetite por activos de maior risco, a par da estabilização dos receios de agravamento da crise 

da  dívida  soberana  e  respectiva  propagação  a  outros  países  europeus. No  entanto,  perante  a  emergência  de 

maiores  níveis  de  instabilidade  política  e  a  incapacidade  de  constituição  de  mecanismos  e  medidas,  pelas 

autoridades  europeias,  que  contribuam  de  forma  estruturante  para  a  estabilização  dos  receios  instituídos  em 

torno  da  estabilidade  da  Zona  Euro,  deu‐se  uma  inversão  dos  níveis  de  apetência  ao  risco  e  consequente 

desvalorização significativa do mercado de acções.  

Por  outro  lado,  o  perfil  de  valorização  observado  encontrou‐se  estreitamente  associado  à  evolução  do  ciclo 

económico ao longo dos últimos seis meses. Durante o primeiro trimestre do ano, foi visível uma manutenção da 

tendência positiva de divulgação de dados económicos, que já havia sido observada ao longo dos últimos meses 

de 2011 e que contribuiu para um optimismo moderado relativamente às expectativas de crescimento económico 

global.  Posteriormente,  no  segundo  trimestre,  tal  ciclo  de  divulgação  de  dados  económicos  positivos  foi 

interrompido,  culminando na deterioração da  trajectória de  expansão da actividade económica, e  consequente 

impacto na classe accionista.  

Assim, a prevalência de expectativas recessivas na Europa, o alargamento da crise da dívida soberana para países 

como a Itália e a Espanha, e respectivo aumento do prémio de risco das classes de activos originárias deste bloco 

económico, conduziu a performances diferenciadas entre os mercados accionistas, no cômputo semestral.  

Nos EUA, observou‐se uma valorização de 8,3% do índice S&P 500, uma valorização de 6% do índice Dow Jones 

e de 14% do índice Nasdaq. Por outro lado, o índice agregado europeu Eurostoxx 600 obteve uma valorização de 

0,3% no primeiro semestre do ano, com destaques pela negativa para os índices accionistas de Grécia (FTSE/ASE), 

Portugal  (PSI‐20),  Espanha  (IBEX‐35)  e  Itália  (FTSE/MIB),  com  desvalorizações  de  20%,14%,18%  e  5%, 

respectivamente. Na Ásia, o Nikkei registou um ganho de 6,5%.  

Nos primeiros seis meses do ano, o desempenho dos mercados accionistas de países emergentes foi diferenciado, 

com o índice da Morgan Stanley para os mercados emergentes a registar uma valorização de 2%. Entre os quais 

foram visíveis variações de ‐11% no índice brasileiro (Bovespa), de 0,3% na praça accionista da China (Shangai) e 

uma valorização de 8% na Índia (Sensex).  

 

 

Perspectivas 

Em resultado da crise da dívida soberana e do  fraco desempenho da economia europeia ao  longo do primeiro 

semestre do ano, a Europa deverá registar, em 2012, uma contracção da actividade económica, assim como uma 

expansão diminuta do produto  real no ano de 2013. Por  sua vez, os  receios de contágio associados à  temática 

europeia,  a  par  do  recente  ciclo  de  divulgação  de  dados  económicos  fracos  nas  economias  desenvolvidas  e 

emergentes, deverá  conduzir a uma  redução das expectativas de  crescimento económico global, o que poderá 

constituir um factor de risco para o sentimento de mercado. 

No que  respeita à actuação dos principais Bancos Centrais, e considerando o enquadramento macroeconómico 

global, será expectável a manutenção de condições de política monetária expansionistas, de carácter convencional 

e  não  convencional. Ao  longo do  segundo  semestre de  2012,  a Reserva  Federal Americana deverá manter  as 

operações de intervenção no mercado de dívida previstas, na sequência da extensão deste programa, assim como 

manter a taxa de referência inalterada em 25p.b. até meados de 2014. 

Por  sua  vez,  após  o  anúncio de  corte de  taxas directoras para  75p.b., pelo Banco Central Europeu, nível  que 

constitui um mínimo histórico, e perante a manutenção do cenário recessivo no bloco europeu e expectativas de 

inflação moderada,  encontra‐se parcialmente  implícita no mercado  a possibilidade de ocorrência de um  corte 
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adicional de  taxas de 25p.b., bem  como a manutenção de  cedência de  liquidez  ilimitada ao  sistema  financeiro 

europeu.  

Assim, os mercados de obrigações dos países de melhor qualidade creditícia deverão manter os níveis de taxas de 

juro reduzidos, embora num regime de forte volatilidade, em função das condições macroeconómicas vigentes e 

dos  níveis  de  incerteza  política  prevalecentes  na  Europa  e  EUA.  Relativamente  aos  mercados  periféricos 

europeus, dever‐se‐á continuar a evidenciar um prémio de risco elevado,  face às debilidades estruturais destes 

países e à  incapacidade das autoridades europeias em estabelecer de  soluções agregadoras, designadamente a 

criação de uma União Fiscal e Bancária.  

Em  termos de obrigações de  risco de  crédito, o  sector de  empresas deverá permanecer vulnerável à  evolução 

registada  na  crise  da  dívida  soberana  europeia,  sendo  dotado,  ainda  assim,  de  elevados  níveis  de  liquidez, 

providenciada pelo BCE, assim  como de um grau de endividamento historicamente  reduzido. Por outro  lado, 

esta classe deverá continuar a beneficiar de uma rendibilidade potencial atractiva face às obrigações do tesouro 

de referência.  

No que respeita aos mercados accionistas, será expectável a manutenção de elevados prémios de risco na classe, 

decorrente das  incertezas associadas à maior  fragilidade da conjuntura macroeconómica global, assim como da 

evolução  da  crise  da  dívida  soberana  europeia,  devendo‐se manter  o  actual  regime  de  forte  volatilidade  de 

mercado.  

No segundo semestre de 2012, o desempenho das várias classes de ativos deverá portanto permanecer fortemente 

correlacionado  com  a  evolução  da  crise  da  dívida  soberana  europeia  e  do  contexto  macroeconómico.  Não 

obstante, a classe de crédito poderá apresentar potencial de criação de valor, associado ao actual diferencial de 

rendibilidade face às obrigações do tesouro. 
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MERCADO  DE  FUNDOS  MOBILIÁRIOS  

Em 30 de Junho de 2012, o valor dos activos geridos pelas sociedades gestoras portuguesas situou‐se em 11.151 

Milhões de Euros (M€), o que traduz um crescimento de 2,9% desde o início do ano. 

O montante  dos  Fundos  Especiais  de  Investimento  registou  um  incremento  de  352 M€  (12%),  os  Fundos  de 

Tesouraria aumentaram 225 M€ (19%) e os Fundos de Capital Garantido cresceram 140 M€ (10%). Por outro lado, 

os Fundos Flexíveis diminuíram 156 M€ (12%), os Fundos de Acções, no seu conjunto, perderam 93 M€ (9%) e os 

fundos PPR registaram um decréscimo de 54 M€ (5%). 

Os Fundos Especiais de  Investimento e os Fundos de Capital Assegurado constituem as categorias com maior 

dimensão em Portugal, com activos que representam 45% do mercado de fundos mobiliários. 

 

MERCADO DE FUNDOS MOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 
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* 30 de Junho de 2012 

 

No  primeiro  semestre  de  2012,  foram  constituídos  6  novos  fundos,  maioritariamente  Fundos  Especiais  de 

Investimento, no valor de 121 M€ e foram  liquidados 6 fundos, principalmente Fundos de Capital Assegurado, 

mantendo‐se em 299, o número de fundos mobiliários portugueses em actividade. 

No final do Junho, as cinco maiores sociedades gestoras portuguesas concentravam 83% do mercado. A quota de 

mercado da Caixagest aumentou para 25% ao longo do semestre, reforçando a liderança do mercado. 
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ACTIVIDADE  DO  FUNDO  

Caracterização do Fundo 

O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE iniciou a sua actividade 

em 2 de Março de 1994, é comercializado na CGD e destina‐se a investidores que pretendem fazer aplicações de 

longo prazo superiores a 100 €, com capitalização de rendimentos.  

A política de investimento do fundo tem como objectivo proporcionar aos participantes a valorização do capital 

investido a médio e longo prazo através do acesso a uma carteira constituída por acções de empresas australianas 

e do sudeste asiático. 

O  seu  património  é  composto  por  acções  emitidas  por  empresas  sedeadas  em  países  do  Sudeste  asiático  e 

Austrália, (excluindo o Japão) e denominadas em moeda local. 

 

Estratégia de Investimento 

Durante o primeiro  semestre do ano, os  indicadores económicos na  região asiática  foram  relativamente  fracos, 

tendo  aumentando  os  receios  de  um  abrandamento  económico mais  forte  na China. A  economia  australiana 

evidenciou  também  sinais de arrefecimento,  com os  indicadores de  confiança e de emprego divulgados  terem 

ficado  abaixo das  expectativas,  levando  o Banco Central Australiano  a  cortar  a  taxa directora por  2 vezes no 

segundo  trimestre. A  taxa de  inflação mostrou  sinais de abrandamento, dando espaço para os bancos centrais 

adoptarem políticas monetárias de estímulo ao crescimento económico. No semestre, o  índice de referência do 

mercado accionista da região registou uma valorização de cerca de 9%. 

O  fundo obteve um desempenho marcado quer pela alocação geográfica, quer pela  selecção de  empresas. Na 

alocação geográfica, as estratégias de subexposição a Singapura e a Hong Kong tiveram um contributo negativo, 

enquanto a estratégia de subexposição à Austrália beneficiou o fundo. 

 

Avaliação do desempenho 

Em 30 de Junho de 2012, o valor do CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE ascendia a 21.057.211,03 € e encontrava‐se 

repartido por 3.349.230,7562 unidades de participação. Desde o início do ano, o fundo registou uma rendibilidade 

líquida de 4,75% e uma volatilidade de 23,91%.  
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Rendibilidade e Risco Históricos   

Anos  Rendibilidade  Classe de Risco 

2002  ‐ 21,64%  5 

2003   23,98%  5 

2004   14,71%  5 

2005   30,85%  4 

2006   22,37%  4 

2007   22,07%  5 

2008  ‐ 44,20%  6 

2009   58,97%  6 

2010   24,25%  6 

2011  ‐ 12,41%  6 

2012*   4,75%  6 

2012* ‐ Rendibilidade efectiva do fundo durante o primeiro semestre de 2012. 

 

Fonte: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP)  

As  rendibilidades divulgadas  representam dados passados, não  constituindo garantia de  rendibilidade  futura. O valor das 

unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco 

máximo)  

 

23 de Agosto de 2012 
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DEMONSTRAÇÕES  FINANCEIRAS 

AUDITADAS



2012 2011
Activo Mais- Menos- Activo Activo

ACTIVO Notas bruto  -valias  -valias líquido líquido CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO Notas 2012 2011

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO FUNDO
    Acções 3 20.367.166 1.307.897 (1.391.014) 20.284.049 31.257.104     Unidades de participação 1 16.705.963 24.615.672

    Variações patrimoniais 1 (16.424.293) (15.027.084)
TERCEIROS     Resultados transitados 1 19.798.153 24.436.233
    Contas de devedores 17 212.720 - - 212.720 -     Resultado líquido do período 1 977.388 (1.878.410)

21.057.211 32.146.411
DISPONIBILIDADES
    Depósitos à ordem 3 459.739 - - 459.739 853.146 TERCEIROS

    Resgates a pagar aos participantes 1 20.539 9.150
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS     Comissões a pagar 33.997 52.656
    Outros acréscimos e diferimentos 18 189.684 - - 189.684 151.139     Outras contas de credores 19 32.902 53.172

87.438 114.978

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
    Contas transitórias passivas 1.543 -

Total do Activo 21.229.309 1.307.897 (1.391.014) 21.146.192 32.261.389 Total do Capital do Fundo e do Passivo 21.146.192 32.261.389

Número total de unidades de participação
   em circulação 1 3.349.231 4.934.978 Valor unitário da unidade de participação 1 6,2872 6,5140

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2012.

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE - FUNDO DE ACÇÕES"

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)



CUSTOS Notas 2012 2011 PROVEITOS Notas 2012 2011

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
   Juros e custos equiparados:      Juros e proveitos equiparados:
       De operações correntes 259 1.512          Outros, de operações correntes 991 3.344
   Comissões:      Rendimento de títulos 591.598 692.193
       Da carteira de títulos 24.862 43.639      Ganhos em operações financeiras:
       Outras, de operações correntes 15 228.804 333.939          Na carteira de títulos 5.750.560 5.293.653
   Perdas em operações financeiras:          Em operações extrapatrimoniais 603.533 -
       Na carteira de títulos 5.550.108 5.872.255 6.946.682 5.989.190
       Em operações extrapatrimoniais - 1.430.163
   Impostos: PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
       Impostos sobre o rendimento 9 159.772 183.162        Ganhos extraordinárias 238 -
       Impostos indirectos 9 4.167 2.007
   Outros custos e perdas correntes 15 1.560 923

5.969.532 7.867.600

Resultado líquido do período 977.388 (1.878.410)

6.946.920 5.989.190 6.946.920 5.989.190

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012.

(Montantes expressos em Euros)

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE - FUNDO DE ACÇÕES"

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011



2012 2011

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Recebimentos:

Subscrições de unidades de participação 3.005.768 6.613.494

Pagamentos:
Resgates de unidades de participação (4.294.703) (4.958.722)
Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo (1.288.935) 1.654.772

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
Recebimentos:

Venda de títulos 7.230.494 8.224.225
Rendimento de títulos 298.236 413.924

Pagamentos:
Compra de títulos (6.534.308) (9.962.001)
Taxas de bolsa suportadas (1.779) (1.047)
Taxas de corretagem (24.373) (42.357)
Outras taxas e comissões (4.311) (2.199)
Fluxo das operações da carteira de títulos 963.959 (1.369.455)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Recebimentos em operações cambiais 9.174.856 8.313.497

Pagamentos:
Pagamentos em operações cambiais (9.235.924) (8.439.429)
Fluxo das operações a prazo e de divisas (61.068) (125.932)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 1.555 2.325

Pagamentos:
Comissão de gestão (217.884) (316.085)
Comissão de depósito (11.468) (16.636)
Impostos e taxas (113.974) (81.593)
Juros de descobertos bancários (259) (1.512)
Outros (3.129) (1.539)
Fluxo das operações de gestão corrente (345.159) (415.040)

               Saldo dos fluxos monetários do período (731.203) (255.655)

               Depósitos à ordem no início do período 1.190.942 1.108.801

               Depósitos à ordem no fim do período 459.739 853.146

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa
para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012.

(Montantes expressos em Euros)

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO

"CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE - FUNDO DE ACÇÕES"

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

EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011
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INTRODUÇÃO 
 
O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Harmonizado “CAIXAGEST ACÇÕES ORIENTE – FUNDO DE 
ACÇÕES” (adiante igualmente designado por “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. O seu 
património é investido, directa ou indirectamente, num mínimo de 2/3 em acções emitidas por entidades com 
sede nos países do Sudeste Asiático, excluindo o Japão, Austrália e a Nova Zelândia.  
 
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 Organismos de Investimento Colectivo, 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 252/03, de 17 de Outubro. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de 
Investimento Colectivo. As notas cuja numeração se encontra ausente não são exigidas para efeito 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, proporcionalmente ao número de unidades que representam.   

 
 O movimento ocorrido no capital do Fundo, durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 

2012, foi como segue: 
 

 
Resultado

Saldo em líquido do Saldo em
31.12.2011 Subscrições Resgates Transferências Outros período 30.06.2012

Valor base 17.760.780 2.336.055 (3.390.872) - - - 16.705.963
Diferença para o valor base (16.186.665) 669.713 (907.340) - (1) - (16.424.293)
Resultados transitados 24.436.232 - - (4.638.079) - - 19.798.153
Resultado líquido do período (4.638.079) - - 4.638.079 - 977.388 977.388

21.372.268 3.005.768 (4.298.212) - (1) 977.388 21.057.211

Número de unidades de 
   participação em circulação 3.560.702 468.335 (679.806) - - - 3.349.231

Valor unitário da unidade
   de participação 6,0023 6,4180 6,3227 - - - 6,2872  

 
 Em 30 de Junho de 2012, existiam 3.314 unidades de participação com pedidos de resgate em curso.  
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O valor líquido global do Fundo, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de 
participação em circulação no último dia de cada mês do período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2012, foi o seguinte: 

 
Valor líquido Valor da Número de unidades de

Meses global do Fundo unidade de participação participação em circulação

Janeiro 23.547.262 6,5105 3.616.814
Fevereiro 24.398.256 6,6087 3.691.839

Março 23.640.487 6,3701 3.711.170
Abril 23.278.270 6,5496 3.554.175
Maio 20.446.514 6,0597 3.374.155

Junho 21.057.211 6,2872 3.349.231  
 
 Em 30 de Junho de 2012, o número de participantes em função do Valor líquido global do Fundo, 

apresenta o seguinte detalhe: 
 
 Entre 10% e 25% 1 
 Entre 2% e 5% 2 
 Entre 0,5% e 2% 12 
 Até 0,5% 1.838 
   ------- 
 Total de participantes 1.853 
   ==== 
 
3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
 O detalhe da carteira de títulos em 30 de Junho de 2012 é apresentado no Anexo I. 
 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades, no período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2012, foi o seguinte: 

 
  Depósitos à 
  ordem 
 
 Saldo em 31 de Dezembro de 2011 1.190.942 
 . Aumentos - 
 . Reduções ( 731.203  ) 
   ---------- 
 Saldo em 30 de Junho de 2012 459.739 
   ====== 
 
 Em 30 de Junho de 2012, os depósitos à ordem apresentam a seguinte composição por moeda de origem: 
 
   Montante na   Contravalor 
  Moeda  moeda original    em Euros 
 
 EUR 450.474  450.474 
 NZD 7.789  4.946 
 AUD 2.123  1.721 
 USD 1.923  1.527 
 SGD 1.335  836  
 HKD 2.160  221 
 THB 562  14  
     ----------- 
     459.739 
     ====== 
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 Em 30 de Junho de 2012, os depósitos à ordem encontram-se domiciliados nas seguintes instituições: 
 
 Caixa Geral de Depósitos 453.943 
 Citibank 5.796 
   ----------- 
   459.739 
   ====== 
 
 Em 30 de Junho de 2012, os depósitos à ordem denominados em Euros eram remunerados à taxa anual 

bruta de 0,186%.  
 
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 sobre o rendimento “ 
(Nota 9). 

 
 b) Rendimento de títulos 
 
  A rubrica de rendimento de títulos corresponde a dividendos que são registados na demonstração dos 

resultados do exercício em que são recebidos ou quando o emitente procede à sua divulgação. 
 
 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, com excepção das compras de títulos e direitos de subscrição em 
mercados estrangeiros, as quais apenas são registadas no dia útil seguinte. 

 
  Os títulos em carteira são avaliados ao seu valor de mercado, ou presumível de mercado, de acordo 

com as seguintes regras: 
 
  i) Os valores mobiliários admitidos à negociação numa bolsa de valores ou transaccionados num 

mercado regulamentado e com transacções efectuadas nos últimos 15 dias, são valorizados 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. As cotações são fornecidas pelas entidades gestoras do mercado onde os 
valores se encontram admitidos à cotação e captadas através da Reuters e da Bloomberg; 

 
  ii) 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; e 
 

iii) Os valores mobiliários cotados sem transacções nos últimos 15 dias e os não cotados são 
ambos valorizados quinzenalmente ao valor das ofertas de compra firmes ou, na impossibilidade 
da sua obtenção, à média dos preços de compra veiculados pela Bloomberg para uma poule de 
contribuidores pré-definida pela Sociedade Gestora. 

 
  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 de determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 
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 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 
 
  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 0,1583% para a comissão de gestão e de 0,0083% para a 
comissão de depositário, sobre o valor 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 2012, esta taxa ascendia a 0,0133%o.  Sempre que o resultado 
obtido seja inferior a 100 Euros ou superior a 10.000 Euros, 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. 
 
9. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
 
 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 dos valores mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes nacionais, e os 

juros de depósitos bancários em instituições de crédito no país são tributados por retenção na fonte à 
taxa de 21,5% ou 25%, consoante o seu vencimento tenha ocorrido antes ou a partir de 1 de Janeiro de 
2012, respectivamente. Adicionalmente, os juros dos valores mobiliários e outros valores 
representativos de dívida de emitentes estrangeiros são tributados autonomamente à taxa de 20% e os 
juros de depósitos bancários em instituições de crédito estrangeiras são tributados autonomamente à 
taxa de 25%; 

 
 . As mais-valias realizadas em acções, obtidas em território português ou fora dele, são tributadas 

autonomamente, nas mesmas condições em que se verificaria se desses rendimentos fossem titulares 
pessoas singulares residentes em território português, à taxa de 10% ou 21,5%, consoante tenham sido 
realizadas antes ou a partir de 1 de Janeiro de 2012, respectivamente, sobre a diferença positiva entre 
as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano. As mais-valias realizadas em acções detidas há 
mais de um ano estão excluídas de tributação; e 
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 . Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras são tributados em 20% sobre o respectivo valor 

ilíquido. 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. 

 
 Em 30 de Junho de 2012, esta rubrica tem a seguinte composição:  
 
 Impostos sobre o rendimento pagos em Portugal: 
 - Dividendos 30.944 
 - Juros de depósitos à ordem 256 
 Impostos sobre o rendimento pagos no estrangeiro: 
 - Dividendos 128.572 
    ----------- 
    159.772 
 Impostos indirectos pagos no estrangeiro – Imposto do Selo  4.167 
    ---------- 
    163.939 
    ====== 
 
11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
 
 Em 30 de Junho de 2012, o Fundo detém os seguintes activos expressos em moeda estrangeira: 
 
 Moeda 
 
 HKD    64.037.198 
 AUD    14.576.909 
 THB    (28.011) 
 SGD    2.606.317 
 NZD    347.075 
 USD    291.219 
 
 Contravalor em Euros 20.453.606 
     ========= 
 
 Nesta data, não existem operações de cobertura de risco cambial em aberto. 
 
13. COBERTURA DO RISCO DE COTAÇÕES 
 
 A composição da carteira de acções em 30 de Junho de 2012 é apresentada no Anexo I.  Nesta data, o 

Fundo não detém posições de cobertura em aberto em contratos de futuros de cotações. 
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15. CUSTOS IMPUTADOS 
 
 Os custos imputados ao Fundo durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012, 

apresentam o seguinte detalhe: 
 

% Valor médio líquido
Custos Valor global do Fundo

Comissão de gestão:
   Componente fixa 215.640 0,9475%
   Componente variável - -
Comissão de depósito 11.350 0,0499%
Taxa de supervisão 1.814 0,0080%

228.804

Outros 1.560 0,0069%
230.364

Valor médio líquido global do Fundo 22.758.975
Taxa global de custos (TGC) 1,0122%  

 
17. OUTRAS CONTAS DE DEVEDORES 
 
 Em 30 de Junho de 2012, o saldo desta rubrica corresponde ao montante a receber resultante da venda de 

títulos cuja liquidação financeira não tinha ocorrido à data do balanço. 
 
18. OUTROS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 
 
 Em 30 de Junho de 2012, esta rubrica corresponde, essencialmente, ao montante dos dividendos 

divulgados pelas entidades emitentes e ainda não recebidos à data do balanço. 
 
19. OUTRAS CONTAS DE CREDORES 
 
 Em 30 de Junho de 2012, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 
 
 Impostos a regularizar 31.342 
 Outros 1.560 
   -------- 
   32.902 
   ===== 
 
 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:
Mercado de Bolsa de Estados Não Membros UE

Acções:
BHP BILLITON LIMITED 1.966.930 - (199.215) 1.767.715
AUST & NZ BANKING GR 1.599.257 19.204 - 1.618.461
WESTPAC BANKING CORP 1.353.348 - (163.756) 1.189.592
WESFARMERS LIMITED 917.338 60.476 - 977.814
C.BANK OF AUSTRALIA 952.161 - (11.646) 940.515
NAT.AUSTRALIA BANK 831.853 - (55.390) 776.463
AIA GROUP LTD 574.682 114.017 - 688.699
KEPPEL CORP 540.384 126.973 - 667.357
BOC HK HOLDINGS 334.888 315.176 - 650.064
SUNCORP GROUP LTD 658.223 - (20.589) 637.634
PING AN INSURANCE GR 604.796 - (4.589) 600.207
RIO TINTO LIMITED 804.496 - (211.747) 592.749
IND& COMM BK CHINA H 556.928 - (53.504) 503.424
SUN HUNG KAI PROPER 484.232 1.115 - 485.347
SINGAPORE TELECOMMUN 451.684 27.595 - 479.279
QBE INSURANCE GROUP 477.146 647 - 477.793
CHINA RESOURCES LAND 326.466 74.771 - 401.237
COSCO PACIFIC LTD 344.258 36.356 - 380.614
HUTCHISON WHAMPOA 381.349 - (40.875) 340.474
MACQUARIE BANK LTD 371.663 - (40.842) 330.821
SINO LAND CO 379.041 - (57.777) 321.264
CHINA CONSTRUC. BK 374.351 - (58.007) 316.344
TELSTRA CORPORATION 309.747 5.154 - 314.901
SWIRE PTOPERTIES LTD 229.520 70.998 - 300.518
ARISTOCRAT LEISURE 294.328 1.378 - 295.706
UNITED OVERSEAS BANK 284.135 - (5.181) 278.954
SJM HOLDINGS LTD 93.434 172.695 - 266.129
JAMES HARDIE IND.NV 240.460 22.100 - 262.560
AINSWORTH GAME TECHN 144.432 114.417 - 258.849
CHEUNG KONG INFRAST. 201.195 38.161 - 239.356
KERRY PROPERTIES LTD 210.428 21.394 - 231.822
JARDINE MATHESON HLD 200.323 30.336 - 230.659
CHALLENGER LTD 310.477 - (90.544) 219.933
WOODSIDE PETROLEUM 300.232 - (83.603) 216.629
FLETCHER BUILDING LT 306.737 - (91.263) 215.474
BRAMBLES INDUST.LIMI 247.798 - (34.976) 212.822
M1 LTD 203.602 6.339 - 209.941
CHINA OILFIELD SERV. 176.575 32.186 - 208.761
WHARF HOLD 229.392 - (28.968) 200.424
BOART LONGYEAR GROUP 249.762 - (51.038) 198.724
CHINA COSCO HOLDINGS 238.280 - (39.891) 198.389
PACIFIC CENT.CYBERWO 202.818 - (6.230) 196.588
ILUKA RESOURCES LTD 145.423 16.409 - 161.832
FORTESCUE METALS GRO 138.976 - (20.238) 118.738
ROC OIL CO LTD 123.618 - (21.145) 102.473

20.367.166 1.307.897 (1.391.014) 20.284.049
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