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1 CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1 Objectivo e política de investimento 

O Espírito Santo Mercados Emergentes – Fundo de Investimento Aberto de Acções, adiante 

designado por Fundo, é um Fundo de Investimento Mobiliário Aberto, gerido pela ESAF – 

Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 

O Fundo foi constituído por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua actividade em 24 

de Janeiro de 1994 com a denominação de Espírito Santo Fundo Ásia. A alteração da sua 

denominação foi consequência de uma modificação da sua política de investimento que se 

tornou mais abrangente. 

Na prossecução dos seus objectivos enquanto Fundo de acções, o Fundo Investirá 

predominantemente em valores emitidos por entidades sedeadas em países de economias 

emergentes da Europa, Ásia, América Latina e África do Sul, nomeadamente os constantes 

da lista de “Mercados Elegíveis para Efeitos de Investimento” publicada pela CMVM no 

Sistema de Difusão de Informação, sem prejuízo do investimento em valores mobiliários não 

cotados nos termos legalmente previstos. 

Adicionalmente o Fundo poderá recorrer a produtos derivados, com o objectivo de 

incrementar a sua rentabilidade. 

Relativamente aos investimentos em activos não denominados em Euros poderá ser 

efectuada a respectiva cobertura cambial. 

1.2 Perfil do investidor 

O Fundo adequa-se a investidores cujo objectivo é o crescimento ambicioso do capital 

numa perspectiva de longo prazo, estando dispostos a suportar o risco elevado de variação 

dos preços inerente às aplicações em acções e à elevada volatilidade dos mercados. O 

período mínimo recomendado neste fundo é de 5 anos. 

1.3 Risco associado ao investimento 

O risco de um Fundo de investimento varia de acordo com o risco implícito dos activos de 

base que constituem a carteira de investimentos do Fundo, sendo neste caso de maior 

expressão os riscos inerente às empresas em que está investido bem como ao mercado 
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accionista em que estas empresas se inserem. O Fundo poderá investir em Instrumentos 

Financeiros Derivados com fins diferentes de cobertura, podendo daí resultar um acréscimo 

de risco. Não havendo cobertura sistemática da taxa de câmbio como forma de aproveitar 

possíveis valorizações de moeda, o Fundo fica exposto ao risco cambial dos activos que não 

são denominados em Euros. 

2 EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DO FUNDO 

O ano de 2013 revelou-se muito difícil e volátil para os activos de mercados emergentes, 

com desempenho muito inferior ao dos mercados desenvolvidos. A confirmação de Ben 

Bernanke de que o ritmo de compra de activos por parte da Reserva Federal americana iria 

abrandar foi o principal factor que desencadeou um sell-off nos activos emergentes. 

Esta foi a temática que dominou o mercado desde final de Maio, repercutindo-se na 

performance negativa do ES Mercados Emergentes. A redução efectiva do programa de 

Quantitative Easing  da Reserva Federal americana, em virtude de um cenário económico 

para os EUA de recuperação do emprego, acabou por acontecer já no final do ano. 

Num ambiente difícil de subida das yieds americanas e outflows em países Emergentes 

historicamente elevados, a estratégia do Fundo teve dificuldade em impor-se, até porque a 

fraqueza das moedas emergentes, afectou sobretudo os países mais dependentes dos fluxos 

de capital estrangeiro para manter o equilíbrio da balança de pagamentos. Nesta lista, 

constam países como a Indonésia e a Turquia, que se apresentavam como apostas de 

desenvolvimento estrutural.  

Também o crescimento económico e a solidez do sistema financeiro chinês foram 

questionados este ano. A China esteve no centro das preocupações dos investidores pela 

volatilidade do seu mercado monetário e por uma tolerância “enervante” do novo governo 

ao abrandamento económico. Só em Novembro foram apresentadas as linhas orientadoras 

da agenda de reformas, nas quais se espera que seja atribuído ao mercado um papel 

importante na economia, reduzindo o papel do Estado. Apesar da bondade deste guião, o 

timing de execução destas delicadas reformas não é evidente para os investidores, 

continuando a gerar desconfiança.   

Ainda no contexto dos emergentes, registaram-se também um conjunto de protestos 

populares contra a actuação dos governos no Brasil, Turquia e Tailândia, resultando no 
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aumento o prémio de risco dos países em causa, deixando em aberto para 2014 a 

possibilidade de continuação desta maior instabilidade político-social, em virtude quer do 

ajustamento das economias domésticas, das subidas de taxas de juro e quer da realização 

de eleições num largo número de países, com destaque para a Índia, Brasil, Turquia e África 

do Sul. 

A performance negativa dos mercados de acções e desvalorização das moedas acentuou-se 

desde final de Maio, transversalmente a todas as regiões, principalmente em países com 

défices das Balanças de Transacções Correntes (Turquia, Brasil, Indonésia, Índia ou África do 

Sul) e países exportadores de commodities como Peru, Chile e Rússia. Apenas mercados 

pouco representados neste Universo Emergente fecharam o ano com performances 

positivas, medidas em Euros, com o destaque para a Polónia, Taiwan e Nigéria.  

Apesar do crescimento nas regiões emergentes estar a abrandar, as valorizações 

historicamente baixas (PER14 de 10.5x) estão em níveis em que o perfil risco retorno se 

torna muito atractivo, realçando oportunidades que geram retornos positivos a médio 

prazo. No curto prazo podermos ainda observar bastante volatilidade a impactar as moedas 

emergentes e subidas de taxas de juro para ajustar os desequilíbrios das várias economias 

emergentes a um novo ciclo de política monetária americana.  

Para 2014, perspectivamos como mais arriscada a exposição às economias com 

desequilíbrios externos pois, apesar de poderem ter boas perspectivas de desenvolvimento 

a médio prazo, necessitam dos fluxos de investimento estrangeiros para colmatar esses 

défices e que vão querem ser remunerados a taxas de juro mais elevadas. Brasil, Índia, 

Turquia, Indonésia e África do Sul estão neste grupo. A estratégia poderá assentar em da 

preferência ao investimento em países com processos de reformas estruturais em curso 

como a China ou o México, estão mais imunes à evolução da política monetária americana. 

Na China, é no consumo discricionário que manteremos as maiores apostas. Aqui, 

privilegiamos os sectores de consumo, na medida em que uma liberalização gradual da 

economia vai acabar por favorecer uma transição do paradigma económico chinês, com 

crescimento relevante do consumo privado, ainda que com um crescimento económico 

abaixo do actual. No México, a maior aposta no início do ano do Fundo, há uma efectiva 

evolução da reforma da energia que vai aumentar o Produto potencial do país em virtude 

da abertura do sector de energia ao investimento privado, doméstico e estrangeiro. 
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O quadro infra apresenta a evolução do Fundo no decorrer dos últimos três anos de 

actividade, no que concerne ao VLGF, comissões suportadas pelo Fundo e pelos 

Participantes, bem como total de proveitos e custos. 

2013 2012 2011

Comissões de Gest ão 611.299 € 810.600 € 1.177.129 €

Comissões de Depósit o 12.475 € 16.543 € 24.023 €

Cust os de Transacção 176.133 € 233.193 € 317.219 €

Comissões suport adas pelos part icipant es 14.905 € 4.875 € 36.950 €

        Comissões de Subscrição - - -

        Comissões de Resgat e 14.905 € 4.875 € 36.950 €

Proveit os 17.251.284 € 28.879.513 € 33.808.169 €

Cust os 20.992.071 € 24.152.790 € 47.930.506 €

Valor Líquido Global do Fundo 20.153.358 € 31.264.321 € 36.490.733 €
 

2.1 Valor em 31 de Dezembro de 2013 

O Fundo atingiu, a 31 de Dezembro de 2013, um valor líquido global de 20.153.358,22 

Euros. A esta data o valor da unidade de participação era de 5,9760 Euros, a que 

corresponde uma valorização anualizada desde o início do Fundo de 0,91% líquida de 

impostos e comissões de gestão e de depositário.  

No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património em 31 de Dezembro de 

2013: 

 

Rubrica Mont ant e (euros)

Valores Mobiliários 19.002.658,33

Saldos Bancários 385.280,63

Out ros Act ivos 1.351.110,53

Total act ivos 20.739.049,49

Passivo -585.691,27

Valor Líquido do Invent ário 20.153.358,22
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2.2 Evolução da Cotação (em Euros) 
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Ano Valor da UP N.º de UPs em Circulação

2009 6,4011 5.894.413,28

2010 7,9633 7.578.136,11

2011 6,0437 6.037.852,51

2012 6,9239 4.515.444,00

2013 5,9760 3.372.359,33
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2.3 Rendibilidades 1 e Risco Histórico 2 

No quadro em baixo apresentam-se as rentabilidades e nível de risco do Fundo: 

Ano
Rendibilidade 

(%)
Classe de 

Risco
Ano

Rendibilidade 
(%)

Classe de 
Risco

2003 29,69% 6 2009 70,08% 6

2004 14,43% 6 2010 25,20% 6

2005 46,66% 5 2011 -24,16% 6

2006 24,38% 6 2012 14,48% 5

2007 22,73% 6 2013 -13,69% 6

2008 -57,99% 7 Desde início 0,91% 7

 

                                           

1  As Rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das 

unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco 

máximo). 

Estas rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento tivesse sido efectuado durante o período de referência indicado e têm 

como base os valores das unidades de participação calculados no último dia do ano e/ou semestre, conforme aplicável, tendo 

como base os valores das unidades de participação calculadas no último dia útil do ano e/ou semestre.  

As rendibilidades apresentadas não são líquidas de eventuais comissões de subscrição e resgate, aplicando-se as comissões em 

vigor na altura da subscrição e/ou resgate..  

2 O nível de risco varia consoante os seguintes intervalos de volatilidade: Classe de Risco 1 [0% - 0,5%], Classe de Risco 2 [0,5% - 

2%], Classe de Risco 3 [2% - 5%], Classe de Risco 4 [5% - 10%], Classe de Risco 5 [10% - 15%], Classe de Risco 6 [15% - 25%] e 

Classe de Risco 7 [> 25%]. Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o 

respectivo IFI e prospecto. 
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2.4 Composição da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2013 e movimentos 

ocorridos nos títulos durante o ano de 2013 

 

 

No final do exercício de 2013, segundo um critério geográfico e de sector económico, o 

Fundo detinha uma carteira de títulos com a seguinte composição: 

1.0.00194.0000 % VLGF % Act ivo Tot al

Valores mobiliár ios admit idos à cot ação oficial de uma bolsa de valores 94,29% 92,23%

America do Nort e 0,00% 0,00%

Out ros 0,00% 0,00%

Emergent es 90,41% 88,44%

Basic Materials 9,83% 9,61%

Communicat ions 2,85% 2,79%

Consumer Cyclical 15,66% 15,31%

Consumer Non-cyclical 5,56% 5,43%

Energy 9,88% 9,66%

Financial 28,41% 27,79%

Healt hcare 2,05% 2,00%

Indust r ial 4,85% 4,75%

Out ros 0,00% 0,00%

Technology 7,82% 7,65%

Ut ilit ies 3,51% 3,43%

Europa 3,88% 3,79%

Basic Materials 0,94% 0,92%

Consumer Cyclical 0,63% 0,61%

Financial 1,91% 1,87%

Out ros 0,00% 0,00%

Ut ilit ies 0,39% 0,38%

 

94,29%

5,71%

Composição da Carteira

Acções

Liquidez
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Durante o ano de 2013 verificaram-se os seguintes movimentos na composição dos títulos 

em carteira3: 

Moviment os de Ent rada (eur) Moviment os de Saída (eur)

Acções 44.947.495,72 53.179.522,40

Cert ificados

Obrigações

Opções 161,00

Papel Comercial

Unidades de Part icipação 415.854,34 418.586,66

Futuros 58.922.860,00 58.325.378,00

Out ros
 

 

3 MONTANTE DOS COMPROMISSOS, POR CATEGORIA DE OPERAÇÕES, NA ACEÇÃO 

DO ARTIGO 138.º, REALIZADAS PELO OICVM NO DECURSO DO PERÍODO DE 

REFERÊNCIA 

Dat a da 
Operação

Descr ição do Cont rat o Cont rapart e Venciment o
Nº de 

Cont rat os
Posição 

Líquida (C/ V)
Valor Nocional 

(eur)

2013-12-16 WIG20 INDEX FT Mar14 - WF ALTU 2014-03-21 55 C 320.390,92

2013-12-18 WIG20 INDEX FT Mar14 - WF ALTU 2014-03-21 55 C 320.390,92

2013-12-30 H-SHARES IDX  Jan 14 - HF ALTU 2014-01-29 14 C 709.144,98

2013-12-19 MEX BOLSA IDX Mar14 - MB ALTU 2014-03-21 48 C 1.147.365,20

 

4 INFORMAÇÃO RELATIVA À EXPOSIÇÃO GLOBAL EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

DERIVADOS 

Para o cálculo da exposição global em instrumentos financeiros derivados o Fundo adopta a 

abordagem baseada no método dos compromissos. 

                                           

3 Para os movimentos em futuros e opções são utilizados os preços de referência e valor dos prémios respectivamente. 



F. I. M. Espírito Santo Mercados Emergentes 

ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário 

5 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO 

1. No âmbito do legalmente estabelecido, a Entidade Gestora considera os seguintes 

critérios para a valorização de instrumentos financeiros negociados em mercado 

regulamentado: 

a. Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes 

instrumentos cotados numa Bolsa de Valores ou admitidos à negociação 

num mercado regulamentado, serão avaliados ao preço disponível no 

momento de referência ou ao preço de fecho desses mercados se a sessão 

tiver encerrado antes das 17 horas de Portugal Continental. Se um activo 

estiver cotado em mais de uma Bolsa ou mercado, o valor a considerar na 

avaliação do respectivo activo deverá reflectir o preço praticado no mercado 

onde o mesmo é normalmente transaccionado pela entidade gestora; 

b. Para a valorização de Obrigações cotadas ou admitidas à negociação num 

mercado regulamentado, será considerado o preço disponível às 16 horas 

de Portugal Continental do dia a que respeita a valorização. Caso não exista 

preço disponível, será considerada a última oferta de compra difundida 

através dos meios de informação especializados, como sejam o Bloomberg, 

a Reuters e outros. Na indisponibilidade desta, o presumível valor de oferta 

de compra firme ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das 

ofertas de compra, difundidas por entidades financeiras de reconhecida 

credibilidade no mercado em que os activos em causa se enquadram, desde 

que: 

i. Estas entidades não se encontrem em relação de domínio ou de 

grupo, nos termos dos artigos 20º e 21º do Código dos Valores 

Mobiliários, com a Entidade Gestora; 

ii. As médias não incluam valores resultantes de ofertas das entidades 

referidas na alínea anterior ou cuja composição e critérios de 

ponderação não sejam conhecidos; 

Na indisponibilidade do referido acima, será considerado o valor resultante 

da aplicação de modelos teóricos que a Entidade Gestora considere mais 

apropriados atendendo às características do título, nomeadamente o modelo 

dos cash-flows descontados. No caso das obrigações que distem menos de 
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90 dias para o prazo de vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, 

o modelo de custo amortizado em conformidade com o número 3 do 

presente artigo; 

c. Para a valorização dos instrumentos financeiros derivados, cotados numa 

Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado, 

será considerado o preço de referência do dia a que respeita a valorização, 

considerando o disposto na alínea a) do presente número; 

2. No âmbito do legalmente estabelecido, a Entidade Gestora considera os seguintes 

critérios para a valorização de instrumentos financeiros não negociados em mercado 

regulamentado: 

a. Para a valorização das Acções e Obrigações não cotadas nem admitidas à 

negociação em mercado regulamentado, será considerado o presumível 

valor de oferta de compra firme ou, na impossibilidade da sua obtenção, o 

valor médio das ofertas de compra, difundidas por entidades financeiras de 

reconhecida credibilidade no mercado em que os activos em causa se 

enquadram, desde que: 

i. Estas entidades não se encontrem em relação de domínio ou de 

grupo, nos termos dos artigos 20º e 21º do Código dos Valores 

Mobiliários, com a Entidade Gestora; 

ii. As médias não incluam valores resultantes de ofertas das entidades 

referidas na alínea anterior ou cuja composição e critérios de 

ponderação não sejam conhecidos; 

Na indisponibilidade deste, será considerado o valor resultante da aplicação 

de modelos de avaliação universalmente aceites nos mercados financeiros 

que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às 

características dos títulos. No caso das obrigações que distem menos de 90 

dias para o prazo de vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o 

modelo de custo amortizado em conformidade com o número 3 do 

presente artigo; 

b. Para a valorização de instrumentos financeiros derivados OTC, será 

considerado o preço de compra ou de venda, consoante se trate de 

posições compradas ou vendidas respectivamente, difundido através dos 

meios de informação especializados, como sejam o Bloomberg, a Reuters e 
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outros; na indisponibilidade deste será considerado, o valor médio das 

ofertas de compra ou venda, difundidas por entidades financeiras de 

reconhecida credibilidade no mercado em que os activos em causa se 

enquadram, desde que estas entidades não se encontrem em relação de 

domínio ou de grupo, nos termos dos artigos 20º e 21º do Código dos 

Valores Mobiliários, com a Entidade Gestora e na ausência deste último, será 

considerado o valor resultante da aplicação do modelo de avaliação Black-

Scholes;   

3. No âmbito do legalmente estabelecido, a Entidade Gestora considera os seguintes 

critérios para a valorização de instrumentos representativos de dívida de curto 

prazo, nomeadamente instrumentos do mercado monetário com maturidade inferior 

a 90 dias: 

a. Na falta de preços de mercado, será efectuada a respectiva valorização com 

base no reconhecimento diário do juro inerente à operação; 

b. Para a valorização de instrumentos do mercado monetário, sem 

instrumentos financeiros derivados incorporados, que distem menos de 90 

dias do prazo de vencimento, a entidade gestora poderá considerar para 

efeitos de avaliação o modelo do custo amortizado, desde que: 

i. Os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, 

incluindo riscos de crédito e de taxa de juro, reduzido; 

ii. A detenção dos instrumentos do mercado monetário até à 

maturidade seja provável ou, caso esta situação não se verifique, 

seja possível em qualquer momento que os mesmos sejam vendidos 

e liquidados pelo seu justo valor; 

iii. Se assegure que a discrepância entre o valor resultante do método 

do custo amortizado e o valor de mercado não é superior a 0,5%. 

4. Para a valorização diária de contratos forwards cambiais, serão considerados para o 

apuramento do seu valor, a respectiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo 

das respectivas moedas e o prazo remanescente do contrato; 

5. Tratando-se de valores em processo de admissão à cotação numa Bolsa de Valores 

ou num mercado regulamentado, será considerado o valor utilizado para a 

valorização de valores mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma entidade 

e admitidos à cotação, tendo em conta as características de fungibilidade e liquidez 

entre as emissões; 
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6. Relativamente a valores cotados admitidos à negociação numa Bolsa de Valores ou 

transaccionados em mercados regulamentados, que não sejam transaccionados nos 

15 dias que antecedem a respectiva avaliação, serão utilizados os critérios de 

valorização definidos para os valores não cotados; 

7. Para a valorização de valores mobiliários que não sejam transaccionados 

regularmente poderá a Entidade Gestora, de acordo com os princípios de 

adequabilidade, consistência e controlo da valorimetria dos activos, não considerar o 

difundido através dos meios de informação especializados sempre que entender que 

esse valor, não sendo representativo ou não correspondendo ao presumível valor de 

realização, tenha, um impacto relevante no valor da unidade de participação. 

8. Para a valorização das unidades de participação dos fundos que compõem a 

carteira, será considerado o último valor conhecido e divulgado pela respectiva 

Entidade Gestora no dia de valorização do fundo, e disponível no momento de 

referência. 

6 MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ACTIVOS DO OICVM 

Os movimentos ocorridos nos activos do Fundo durante o exercício de 2013 foram os 

seguintes: 

Rubrica Mont ant e (euros)

Rendimento do Invest imento 746.475,96

Out ros Rendimentos 0,00

Cust os de gest ão -611.299,29

Cust os de depósit o -12.475,47

Out ros encargos t axas e impostos -345.179,64

Cust os de negociação -176.133,28

Aumento ou diminuição da conta de capit al -11.110.962,78

Mais valias ou menos valias de invest imentos -3.278.164,71

Alt eração que afet e os at ivos e passivos -7.008,22

Lucro líquido -3.740.786,14
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7 MONTANTES PAGOS AO FUNDO E AOS PARTICIPANTES COM CARÁCTER 

COMPENSATÓRIO 

Em resultado dos erros ocorridos na valorização no ano de 2013, o Fundo foi compensado 

pela Sociedade Gestora em 0,14 Euros. 
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 
ESPÍRITO SANTO MERCADOS EMERGENTES – FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 
2012 
 
INTRODUÇÃO 

O Espírito Santo Mercados Emergentes – Fundo de Investimento Aberto de Acções adiante designado 
por Fundo, é um Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções, gerido pela ESAF – Espírito Santo 
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. Foi constituído por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua 
actividade em 24 de Janeiro de 1994. 
 
Na prossecução do objectivo do Fundo enquanto fundo de acções de mercados emergentes, o Fundo 
investirá em acções bem como noutros valores que nelas sejam convertíveis, que tenham inerente o 
direito à sua subscrição ou que tenham a sua performance associada aos mercados alvo do fundo. 
 
O Fundo poderá efectuar operações de cobertura de risco cambial dos valores expressos em divisas 
que não o Euro.  
 
O Fundo de acordo com a sua politica de investimentos, pode recorrer a técnicas e instrumentos 
financeiros derivados quer se destinem à cobertura de riscos, quer se destinem à prossecução de 
outros objectivos, limitando a utilização destes produtos a uma exposição máxima dos activos 
subjacentes correspondente a 10% do valor líquido global do Fundo 
 
O presente anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento nº16/2003 da Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 26 de Janeiro de 2004, que estabelece o Plano 
Contabilístico dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC). 
 
As notas cujos números não são indicados neste anexo não têm aplicação por inexistência ou 
irrelevância dos valores a reportar, com excepção da Nota 4 cuja divulgação se encontra apresentada 
nas Bases de Apresentação e Principais Políticas Contabilísticas. 
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BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
(a) Bases de apresentação 
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas com base nos registos 
contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Organismos de 
Investimento Colectivo, emitido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação 
complementar emitida por esta entidade, na sequência das competências que lhe foram atribuídas 
pelo Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de Outubro. 
 
As demonstrações financeiras e o respectivo anexo que fazem parte integrante do presente Relatório 
sobre a actividade anual do Fundo apresentam diferenças nos arredondamentos em diversos valores. 
Esta situação prende-se com o facto de o sistema de informação - SGC - efectuar a truncagem dos 
cêntimos de euro. Assim, as demonstrações financeiras, quando comparadas, podem apresentar 
diferenças não significativas. 
 
(b) Especialização dos exercícios 
O Fundo respeita, na preparação das suas contas, o princípio contabilístico da especialização diária 
dos custos e proveitos. 
 
Assim, os custos e os proveitos são contabilizados no exercício a que dizem respeito, 
independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. 
 
(c) Aplicações em títulos 
No âmbito do legalmente estabelecido, e para a valorização dos activos que integram o Fundo, a 
Entidade Gestora considerará o seguinte: 

1. Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos cotados numa 
Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado, serão avaliados ao 
preço disponível no momento de referência ou ao preço de fecho desses mercados se a sessão 
tiver encerrado antes das 17 horas de Portugal Continental. Se um ativo estiver cotado em mais 
de uma Bolsa ou mercado, o valor a considerar na avaliação do respetivo ativo deverá refletir o 
preço praticado no mercado onde o mesmo é normalmente transacionado pela entidade gestora; 

2. Para a valorização de Obrigações cotadas ou admitidas à negociação num mercado 
regulamentado, será considerado o preço disponível às 16 horas do dia a que respeita a 
valorização. Caso não exista preço disponível, será considerada a última oferta de compra 
difundida através dos meios de informação especializados, como sejam o Bloomberg, a Reuters e 
outros, na indisponibilidade desta, o presumível valor de oferta de compra firme ou, na 
impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra, difundidas por entidades 
financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os activos em causa se enquadram, 
desde que estas entidades não se encontrem em relação de domínio ou de grupo, nos termos dos 
artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade Gestora, e as médias não 
incluam valores resultantes de ofertas das entidades com relação de domínio ou de grupo ou cuja 
composição e critérios de ponderação não sejam conhecidos. Na indisponibilidade do referido 
acima, será considerado o valor resultante da aplicação de modelos teóricos que a Entidade 
Gestora considere mais apropriados atendendo às características do título, nomeadamente o 
modelo dos cash-flows descontados. No caso das obrigações que distem menos de 90 dias para o 
prazo de vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o modelo de custo amortizado; 

3. Para a valorização dos instrumentos financeiros derivados, cotados numa Bolsa de Valores ou 
admitidos à negociação num mercado regulamentado ou especializado, será considerado o preço 
de referência do dia a que respeita a valorização, considerando o disposto no ponto 1) desta 
alínea; 

4. Para a valorização das Acções e Obrigações não cotadas nem admitidas à negociação em 
mercado regulamentado, será considerado o presumível valor de oferta de compra firme ou, na 
impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra, difundidas por entidades 
financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os activos em causa se enquadram 
desde que, estas entidades não se encontrem em relação de domínio ou de grupo, nos termos dos 
artigos 20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade Gestora, e as médias não 
incluam valores resultantes de ofertas das entidades com relação de domínio ou de grupo com a 
entidade gestora ou cuja composição e critérios de ponderação não sejam conhecidos. Na 
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indisponibilidade deste, será considerado o valor resultante da aplicação de modelos de avaliação 
universalmente aceites nos mercados financeiros que a Entidade Gestora considere mais 
apropriados atendendo às características dos títulos, exceptua-se o caso das obrigações que 
distem menos de 90 dias para o prazo de vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o 
modelo de custo amortizado; 

5. Para a valorização de instrumentos financeiros derivados OTC, será considerado o preço de 
compra ou de venda, consoante se trate de posições compradas ou vendidas respectivamente 
difundido através dos meios de informação especializados, como sejam o Bloomberg, a Reuters e 
outros. Na indisponibilidade deste, será considerado o valor médio das ofertas de compra e venda 
difundidas por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os activos 
em causa se enquadram desde que estas entidades não se encontrem em relação de domínio ou 
de grupo, nos termos dos art.º 20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com entidade gestora 
e na ausência deste ultimo será considerado o valor resultante da aplicação do modelo de 
avaliação Black-Sholes,; 

6. Para a valorização de instrumentos representativos de dívida de curto prazo, nomeadamente 
instrumentos do mercado monetário com maturidade inferior a 90 dias, na falta de preços de 
mercado, será efetuada a respetiva valorização com base no reconhecimento diário do juro 
inerente à operação. Para a valorização de instrumentos do mercado monetário, sem 
instrumentos financeiros derivados incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de 
vencimento, a entidade gestora poderá considerar para efeitos de avaliação o modelo do custo 
amortizado, desde que, os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, 
incluindo riscos de crédito e de taxa de juro, reduzido. A detenção dos instrumentos do mercado 
monetário até à maturidade seja provável ou, caso esta situação não se verifique, seja possível 
em qualquer momento que os mesmos sejam vendidos e liquidados pelo seu justo valor. Se 
assegure que a discrepância entre o valor resultante do método do custo amortizado e o valor de 
mercado não é superior a 0,5%. 

7. Para a valorização diária de contratos forwards cambiais, serão considerados para o 
apuramento do seu valor, a respectiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo das 
respectivas moedas e o prazo remanescente do contrato; 

8. Tratando-se de valores em processo de admissão à cotação numa Bolsa de Valores ou num 
mercado regulamentado, será considerado o valor utilizado para a valorização de valores 
mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma entidade e admitidos à cotação, tendo em 
conta as características de fungibilidade e liquidez entre as emissões; 

9. Relativamente a valores cotados admitidos à negociação numa Bolsa de Valores ou 
transaccionados em mercados regulamentados, que não sejam transaccionados nos 15 dias que 
antecedem a respectiva avaliação, serão utilizados os critérios de valorização definidos para os 
valores não cotados; 

10. Para a valorização de valores mobiliários que não sejam transaccionados regularmente 
poderá a Entidade Gestora, de acordo com os princípios de adequabilidade, consistência e 
controlo da valorimetria dos activos, não considerar o difundido através dos meios de informação 
especializados sempre que entender que esse valor, não sendo representativo ou que não 
corresponda ao presumível valor de realização, tenha um impacto relevante no valor da unidade 
de participação. 

11. Para a valorização das unidades de participação dos fundos que compõem a carteira, será 
considerado o último valor conhecido e divulgado pela respectiva Entidade Gestora no dia de 
valorização do Fundos, e disponível no momento de referência. 

 
As mais e menos valias apuradas são registadas nas rubricas de mais e menos valias no activo a 
acrescer e a deduzir, respectivamente, ao valor bruto da carteira de títulos por contrapartida de 
resultados. 
 
Os juros decorridos dos títulos em carteira são registados em proveitos a receber na rubrica de Contas 
de regularização do activo por contrapartida de resultados.  
 
Os valores relativos a operações de compra e venda de títulos realizadas, mas cuja liquidação ainda 
não ocorreu à data do balanço, encontram-se registados na rubrica Outras contas de regularização, do 
passivo e do activo, respectivamente.  
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(d) Operações em moeda estrangeira 
Os activos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros com base nos 
câmbios indicativos à vista divulgados pelo Banco de Portugal. As diferenças de câmbio assim 
apuradas são registadas em resultados.  
 
A reavaliação da posição cambial a prazo registada em perdas e ganhos em operações financeiras é 
efectuada tendo por base o método do estorno, procedimento este que, embora não afecte o 
apuramento do resultado líquido do período, origina a subavaliação dos saldos acumulados daquelas 
rubricas por montante cuja quantificação não é praticável. 
 
 (e) Valorização das unidades de participação 
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. 
 
Para efeitos da determinação dos preços aplicáveis dos activos que integram o Fundo e determinação 
da carteira do mesmo, a Sociedade Gestora considerará o cálculo do valor da unidade de participação 
às dezassete horas de Lisboa. 
 
O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, será o conhecido e divulgado no dia útil 
seguinte àquele a que o pedido de subscrição se refere. O pedido de subscrição é realizado a preço 
desconhecido. 
 
O valor da unidade de participação para efeitos de resgate será o conhecido e divulgado no dia útil 
seguinte aquele a que o pedido de resgate se refere. O pedido de resgate é realizado a preço 
desconhecido.  
 
(f) Comissão de gestão e de depositário 
Pelo exercício da sua actividade, a Sociedade Gestora recebe do Fundo uma comissão anual de 2,45% 
(dois vírgula quarenta e cinco por cento), calculada diariamente sobre o valor do património líquido do 
Fundo e cobrada mensalmente. 
 
Pelo exercício das suas funções, a entidade depositária recebe do Fundo uma comissão anual de 0,05% 
(zero vírgula zero cinco por cento), calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo 
e cobrada trimestralmente.  
 
(g) Taxa de supervisão 
O Fundo está sujeito a uma taxa de supervisão no valor de 0,0133‰ (com um mínimo de 100 euros e 
um máximo de 10.000 euros). Esta taxa, calculada sobre o valor líquido global do fundo no final de cada 
mês, deverá ser entregue mensalmente à CMVM. 
 
De acordo com o previsto no nº3 do artigo 4º da Portaria nº913-I/2003 de 30 de Agosto, nos primeiros 6 
meses de actividade os fundos de investimento estão isentos do pagamento da taxa de supervisão. 
 
(h) Contratos de forwards 
Os contratos de forwards realizados para efeitos de cobertura de risco de variação cambial, são 
reavaliados diariamente com base na diferença entre a taxa contratada e a taxa de mercado em vigor 
na data de reavaliação, sendo as eventuais flutuações registadas nas rubricas de ganhos em 
operações financeiras ou perdas em operações financeiras, conforme aplicável, da demonstração dos 
resultados.  
A reavaliação da posição cambial a prazo registada em perdas e ganhos em operações financeiras é 
tratada conforme descrito em (d).  
 
(i) Regime Fiscal 
Os rendimentos obtidos pelo fundo têm o seguinte regime fiscal: 
Rendimentos obtidos em território português que não sejam considerados mais-valias, são tributados 
autonomamente: 
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1. por retenção na fonte como se de pessoas singulares residentes em território português se 
tratasse; 

2. às taxas de retenção na fonte e sobre o montante a ela sujeito, como se de pessoas singulares 
residentes em território português se tratasse, quando tal retenção na fonte, sendo devida, não 
for efectuada pela entidade a quem compete (encontram-se neste caso os juros das obrigações, 
dos depósitos bancários e dos dividendos, sobre os quais incide uma taxa de 28%); 

3. ou à taxa de 25% sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano, no caso de rendimentos 
não sujeitos a retenção na fonte. 

 
Rendimentos obtidos fora do território português que não sejam considerados mais-valias:  

1. Os rendimentos obtidos fora do território português provenientes de títulos de dívida e de 
fundos de investimento e os decorrentes de lucros distribuídos, são tributados autonomamente à 
taxa de 20%; 

2.  Outros rendimentos obtidos fora do território português são tributados autonomamente à 
taxa de 25% incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. 

 
Rendimentos obtidos em território português ou fora dele, qualificados como mais-valias: 

1.  As mais-valias obtidas em território português ou fora dele, são tributadas autonomamente, 
à taxa de 25% sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada 
ano. 
 

2. Os rendimentos obtidos fora do território português por fundos de investimento constituídos e 
a operar nos termos da legislação nacional poderão beneficiar da aplicação de um mecanismo de 
crédito de imposto por dupla tributação internacional, o qual se encontra sujeito às seguintes 
regras: 

a) o crédito de imposto consiste na dedução ao imposto devido sobre esses rendimentos e apurado 
tendo em consideração as normas acima expostas, da menor das seguintes importâncias: 
1) imposto sobre o rendimento efectivamente pago no estrangeiro em relação aos rendimentos em 
causa; 
2) imposto, calculado nos termos deste artigo, sobre os rendimentos que no país em causa tenham 
sido tributados; 
b) quando existir convenção destinada a eliminar a dupla tributação celebrada por 
Portugal e o país onde os rendimentos são obtidos, e desde que esta não exclua do respectivo âmbito 
os fundos de investimento, a dedução a que se refere a alínea anterior não pode ultrapassar o imposto 
pago nesse país nos termos previstos pela convenção; 
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NOTA 1 – CAPITAL DO FUNDO 
O património do Fundo é composto por unidades de participação, as quais conferem aos seus titulares 
o direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcionalmente ao número de unidades que 
representam. 
 
As variações registadas no valor líquido global e unitário do OIC no exercício de 2013, podem ser 
verificadas através do seguinte detalhe: 
 

  
 
A evolução do valor líquido global e unitário do OIC registada nos últimos exercícios é apresentada, 
como segue: 
 

  
 
O número de participantes por escalão em 31 de Dezembro de 2013 apresenta-se no seguinte quadro: 
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NOTA 2 – VOLUME DE TRANSACÇÕES 

Durante o exercício de 2013, o volume de transacções efectuadas pelo fundo, por tipo de valor 
mobiliário, são os que conforme se seguem: 
 

  
 
Durante o exercício de 2013, o valor dos resgates e o valor das comissões de resgate cobradas aos 
participantes foi o seguinte: 
 

 
 
 
 
NOTA 3 – INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS 
O detalhe da carteira de títulos em 31 de Dezembro de 2013 é apresentado no Anexo I. 
 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2013, foi o seguinte: 
 

 

 

 
 
NOTA 4 – CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ACTIVOS 
Conforme descrito na política contabilística - Títulos não cotados, alínea 1), na valorização de títulos 
não cotados nem admitidos à negociação, deverá ser considerado o presumível valor de realização 
disponibilizado por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os activos 
se enquadram. Na ausência destes a Sociedade Gestora poderá considerar a utilização de modelos 
matemáticos teóricos, nomeadamente modelos baseados em cash-flows descontados, que entenda 
serem os mais apropriados para este tipo de activos. 
 
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, em consequência das actuais condições 
mercado, não foi possível à Sociedade Gestora a obtenção de cotações representativas do presumível 
valor de transacção para alguns dos títulos constantes da carteira do Fundo. Desta forma, a Sociedade 
Gestora optou por valorizar aqueles títulos utilizando um modelo matemático que o Conselho de 
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Administração da Sociedade Gestora considerou apropriado para o cálculo do presumível valor de 
mercado daqueles títulos.  
 
Em 31 de Dezembro de 2013, o Fundo tem em carteira títulos que ascendem ao montante de 24 360 
Euros, valorizados utilizando aquele modelo, que representam em 31 de Dezembro de 2013 0,1209% do 
valor líquido global do Fundo. 

 
 
NOTA 5 – COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, as rubricas de proveitos têm a seguinte composição: 

 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, as rubricas de custos têm a seguinte composição: 
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NOTA 9 – IMPOSTOS 
Nos exercícios findos em 2013 e 2012, os montantes suportados pelo Fundo referente a impostos são 
compostos por: 

 
 
 
 
NOTA 11 – EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
A posição cambial aberta do Fundo e os respectivos instrumentos de cobertura utilizados, expressos 
em moeda estrangeira, são os que abaixo se detalham: 

 
 
 
 
NOTA 13 – COBERTURA DO RISCO DE COTAÇÕES 
A volatilidade associada aos investimentos em acções, obriga à realização de operações de cobertura 
tendo em vista a redução do risco em carteira. A composição da carteira de acções do Fundo em 31 de 
Dezembro de 2013 e 2012, assim como as operações extrapatrimoniais realizadas e a posição de risco 
não coberta, são as que a seguir se decompõem: 
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NOTA 14 – EXPOSIÇÃO GLOBAL 
De acordo com o artigo 17º do regulamento da CMVM nº5/2013, o cálculo da exposição global em 
instrumentos financeiros derivados através da abordagem baseada nos compromissos corresponde ao 
somatório em valores absolutos à data de 31 de Dezembro de 2013: 

 
 
 
NOTA 15 – CUSTOS IMPUTADOS AO FUNDO 
Os custos imputados ao Fundo durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, 
apresentam o seguinte detalhe: 

 
 
 
 
NOTA 16 – VALORES COMPARATIVOS 
As demonstrações financeiras, são comparáveis em todos os aspectos e conteúdos com as do 
exercício anterior. 
 
 
NOTA 17 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
Informação sobre os erros de valorização das unidades de participação do OIC e os respetivos 
montantes pagos aos OIC e aos participantes com caráter compensatório deles decorrentes, 
relativamente ao exercício 2013: 
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ANEXO I 
Inventário da carteira de títulos em 31 de Dezembro de 2013. 
 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  

em 31 de Dezembro de 2013 

ES-Mercados Emergentes (Valores em Euros) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

1.3 - Merc de bolsa de Estados Membros UE 

1.3.4 - Acções 

 97 186  83 225  83 225 PEGATRON CORP (13 961) 

 115 667  88 643  88 643 GRASIM INDUSTRIES (27 024) 

 115 685  87 074  87 074 LIC HOUSING FINANCE (28 611) 

 137 357  138 978  138 978 RELIANCE IND GDR 2 S  1 621 

 221 409  189 996  189 996 ANGLO AMERICAN (UK) (31 413) 

 132 374  138 566  138 566 LUKOIL-SPON ADR  6 192 

 325 361  303 926  303 926 KGHM POLSKA MIEDZ (21 435) 

 16 080  17 359  17 359 HON HAI PREC-REG GDR  1 279 

 70 298  79 171  79 171 CESKE ENERGETICKE  8 873 

 80 772  83 990  83 990 CIPLA LIMITED- GDR  3 218 

 339 848  285 525  285 525 VEDANTA RESOURCES (54 323) 

 32 737  30 676  30 676 ENERGA (2 061) 

 46 073  38 785  38 785 GRUPA AZOTY SA (7 288) 

 136 738  131 434  131 434 OAO GAZPROM-ADR (5 304) 

 222 815  181 522  181 522 TULLOW OIL PLC (41 293) 

 123 686  165 267  165 267 CATCHER TECHNOLO 
GDR 

 41 582 

 309 992  321 091  321 091 SBERBANK-SPONSO ADR  11 099 

 88 723  87 043  87 043 KOMERCNI BANKA AS (1 680) 

 136 790  139 709  139 709 SURGUTNEFTEGAS ADR  2 919 

 333 557  363 329  363 329 ROSNEFT OJSC-GDR  29 772 

 328 515  317 243  317 243 SAMSUNG ELECT GDR (11 272) 

 3 272 552  -  3 272 552 (245 665)  106 555  3 411 662 Sub-Total:  

1.5 - Merc.bolsa de Estados não membros EU 

1.5.4 - Acções 

 174 657  189 198  189 198 TOFAS TURK OTOMOBIL  14 541 

 45 518  47 113  47 113 AVIANCA HOLDINGS SA  1 595 

 147 407  161 316  161 316 GEELY AUTO HLDINGS  13 909 

 116 621  69 905  69 905 BOSIDENG INTL HLDGS (46 716) 

 123 695  133 288  133 288 CIMB GROUP HOLDINGS  9 593 

 29 051  44 927  44 927 LI NING CO LTD  15 876 

 39 907  43 359  43 359 CHINA LILANG LTD  3 452 

 76 526  98 576  98 576 GRUPO CHEDRAUI  22 050 

 176 496  200 391  200 391 CHINA MERCHANTS BANK  23 895 

 31 759  23 090  23 090 WIJAYA KARYA PERSERO (8 669) 

 85 769  91 057  91 057 HONG LEONG FIN GROUP  5 288 

 51 123  45 247  45 247 UEM SUNRISE BHD (5 876) 

 50 443  42 313  42 313 METRO PACIFIC INVEST (8 130)  
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  

em 31 de Dezembro de 2013 
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 146 798  185 368  185 368 TATA MOTORS-SPON ADR  38 570 

 102 290  96 552  96 552 CIA CONCESSOES RODOV (5 738) 

 99 533  90 121  90 121 BANCO SANTANDER BRL (9 412) 

 83 278  84 888  84 888 CHINA COMMUNICATIONS  1 610 

 61 511  80 050  80 050 GREAT WALL MOTOR -H  18 539 

 271 612  263 650  263 650 VALE SA ADR (7 962) 

 86 328  80 966  80 966 WALMART MEXICO-SER V (5 362) 

 141 088  123 243  123 243 HUANENG POWER INTL (17 845) 

 131 970  126 471  126 471 PRADA SPA (5 499) 

 207 574  210 789  210 789 FOMENTO ECO.MEX ADR  3 215 

 42 015  44 154  44 154 GRUPO LALA SAB  2 139 

 94 561  129 450  129 450 GENOMMA LAB INTER  34 889 

 151 409  127 061  127 061 ENERSIS S.A ADR (24 348) 

 87 623  89 980  89 980 IJM CORP BHD  2 357 

 90 830  91 528  91 528 HYUNDAI HYSCO  698 

 390 798  409 946  409 946 CNOOC LTD  19 148 

 79 616  89 242  89 242 MISC BHD  9 626 

 347 781  321 507  321 507 INDOCEMENT TUNGGAL (26 274) 

 184 041  189 903  189 903 GENTING BHD  5 862 

 64 629  48 647  48 647 CIA HERING (15 982) 

 44 057  47 764  47 764 SOUTHERN COPPER  3 707 

 91 658  95 938  95 938 LOTTE CHEMICAL CORP  4 280 

 66 359  67 555  67 555 SHOPRITE HOLDINGS  1 196 

 81 860  78 366  78 366 BERJAYA SPORTS TOTO (3 494) 

 147 099  168 586  168 586 BIM BIRLESIK MAGAZAL  21 487 

 86 902  84 641  84 641 INDOFOOD SUKSES MAK (2 261) 

 184 289  24 360  24 360 CHAODA MODERN AGR (159 929) 

 98 717  108 447  108 447 BANREGIO GRUPO FIN  9 730 

 196 974  179 923  179 923 CHINA CITIC BANK-H (17 051) 

 121 473  175 344  175 344 Korea GAS Corp  53 871 

 266 597  218 404  218 404 BANCO BRADESCO ADR (48 193) 

 20 797  35 738  35 738 COMMERCIAL INTER  14 941 

 74 578  70 029  70 029 HENGDELI HOLDINGS (4 549) 

 147 850  163 268  163 268 GERDAU SA-PREF  15 418 

 33 077  34 826  34 826 BANCO BRADESCO PREF  1 749 

 146 751  170 804  170 804 Vale -Pref A  24 053 

 81 667  95 227  95 227 LOTTE SHOPPING CO  13 560 

 143 014  144 684  144 684 CHINA BLUECHEMICAL  1 670 

 154 213  136 526  136 526 TIGER BRANDS LTD (17 687) 

 206 610  205 801  205 801 KOREA ZINC CO LTD (809) 

 240 013  225 010  225 010 BANK NEGARA INDONESI (15 003)  
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 163 795  158 129  158 129 SKYWORTH DIGITAL HLD (5 666) 

 126 476  157 248  157 248 LUK FOOK HOLDINGS IN  30 772 

 134 349  103 422  103 422 TURKIYE HALK BANKASI (30 927) 

 32 791  36 794  36 794 PUREGOLD PRICE CLUB  4 003 

 85 178  63 489  63 489 AIRASIA BHD (21 689) 

 130 181  107 887  107 887 KRUNG THAI BANK-NVDR (22 294) 

 89 181  82 637  82 637 INTIME RETAIL GROUP (6 543) 

 163 413  142 468  142 468 TURKIVE GARANTI BANK (20 945) 

 94 101  98 146  98 146 TURKCELL ILETISIM  4 045 

 94 995  78 377  78 377 Turkiye IS Bankasi-C (16 618) 

 210 041  161 340  161 340 Yapi Ve Kredi Bankas (48 701) 

 158 243  182 120  182 120 CP ALL PCL-NVDR  23 877 

 151 130  131 928  131 928 METROPOLITAN BANK (19 202) 

 315 306  298 694  298 694 GRUPO FIN SANTANDER (16 612) 

 628 568  645 706  645 706 GRUPO FINANCEIRO BAN  17 138 

 302 024  305 159  305 159 IND & COMM BK CHINA  3 135 

 325 637  281 707  281 707 PTT PCL-NVDR (43 930) 

 96 609  136 755  136 755 ZENITH BANK LTD  40 146 

 142 953  118 181  118 181 PACIFIC RUBIALES (24 772) 

 245 312  238 336  238 336 BANK MANDIRI (6 976) 

 88 159  87 576  87 576 SK ENERGY CO LTD (583) 

 61 546  88 881  88 881 TIM PARTICIPACOES SA  27 335 

 226 457  216 580  216 580 CIA BRASILEIRA ADR (9 877) 

 88 550  94 002  94 002 CNTROL COM MEXIC-UBC  5 452 

 197 470  234 087  234 087 AGRICULTURAL B CHINA  36 617 

 94 262  87 334  87 334 SOUZA CRUZ SA (6 928) 

 232 569  253 260  253 260 HYUNDAI MOBIS  20 691 

 107 720  110 938  110 938 FBN HOLDINGS PLC  3 218 

 62 263  67 429  67 429 GUARANTY TRUST BANK  5 166 

 216 581  245 223  245 223 DONGFENG MOTOR GRP  28 642 

 420 918  338 395  338 395 KASIKORNBANK NVDR (82 523) 

 397 518  385 730  385 730 ICICI BANK LTD-ADR (11 788) 

 351 288  328 890  328 890 ITAU UNIBANCO-ADR (22 398) 

 89 658  87 736  87 736 AMMB HOLDINGS BHD (1 922) 

 90 046  100 835  100 835 GRUPO FIN.INBURSA-O  10 789 

 42 593  44 819  44 819 BANCO DE CHILE-ADR  2 226 

 94 011  74 134  74 134 BHG SA-BRAZIL HOSPIT (19 877) 

 112 886  79 141  79 141 CENCOSUD SA - ADR (33 745) 

 438 574  434 976  434 976 SAMSUNG ELECTRONICS (3 598) 

 676 574  658 531  658 531 TAIWAN SEMICOND ADR (18 043) 

 162 959  166 022  166 022 ADVANCE SEMICOND-ADR  3 063 
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 103 895  93 425  93 425 PERUSAHAAN GAS NEGAR (10 470) 

 39 723  38 654  38 654 CONCENT FIBRA DANHOS (1 069) 

 80 437  96 844  96 844 MTN GROUP LTD  16 407 

 244 962  260 962  260 962 HYUNDAI MOTOR COMP  16 000 

 175 317  166 553  166 553 NEW CHINA LIFE INSUR (8 764) 

 74 336  64 172  64 172 TURK HAVA YOLLARI AO (10 164) 

 174 083  206 111  206 111 CHINA UNICOM HK  32 028 

 204 627  198 919  198 919 SINOPHARM GROUP CO-H (5 708) 

 156 488  171 819  171 819 ALPEK SA DE CV  15 331 

 110 062  115 067  115 067 INFRAESTRUCTURA ENER  5 005 

 15 730 106  -  15 730 106 (989 121)  763 600  15 955 627 Sub-Total:  

3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE (OIC) 

3.3 - OIC domici. em Estados não membros da EU 

 -  -  -  -  -  - Sub-Total:  

Total  19 367 289  870 155 (1 234 786)  19 002 658  -  19 002 658  
 
 








	RG Mercados Emergentes
	R&C 194 Mer Emergentes
	CLC Mercados Emergentes

