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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO 

Internacional 

Segundo as estimativas intercalares de janeiro divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), 
em 2014, a economia mundial terá crescido a um ritmo idêntico ao do ano anterior, 3,3%. A evolução 
do crescimento não foi, uma vez mais, homogénea entre as principais regiões e economias. 
Enquanto, por exemplo, nos EUA e no Reino Unido a atividade ganhou intensidade ao longo de 2014, 
assente sobretudo na procura interna, na Área Euro, embora a economia tenha voltado a crescer 
após dois anos de contração, o ritmo de atividade permaneceu modesto. 

Apesar da notória exceção da Reserva Federal norte-americana, a qual, conforme planeado, finalizou 
em outubro o seu programa de compra de ativos, a tendência dominante foi de adição de novos 
estímulos monetários por parte dos principais bancos centrais. O avolumar das preocupações com os 
níveis muito baixos da inflação e a necessidade de incentivar a concessão de crédito para induzir 
maior crescimento económico, constituiu as principais razões para as medidas tomadas. Estas 
traduziram-se na descida de taxas de juro e no uso de instrumentos não convencionais, como a 
compra de ativos.  

INDICADORES ECONÓMICOS MUNDIAIS 

Taxas de variação (em %) Taxas (em %) 

PIB Inflação (b) Desemprego (b) 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

União Europeia (a) 0,0 1,3 1,5 0,6 10,8 10,3 
 Área do Euro -0,5 0,8 1,4 0,4 12,0 11,6 
 Alemanha 0,1 1,5 1,6 0,8 5,2 5,0 
 França 0,3 0,4 1,0 0,6 10,3 10,3 
 Reino Unido 1,7 2,6 2,6 1,5 7,6 6,3 
 Espanha -1,2 1,4 1,5 -0,2 26,1 24,3 
 Itália -1,9 -0,5 1,3 0,2 12,2 12,8 

EUA 2,2 2,4 1,5 2,0 7,4 6,3 
Japão 1,6 0,1 0,4 2,7 4,0 3,7 
Rússia 1,3 0,2 6,8 7,4 5,6 5,6 
China 7,7 7,4 2,6 2,3 4,1 4,1 
Índia 5,0 5,6 9,5 7,8 n.d. n.d. 
Brasil 2,5 0,3 6,2 6,3 5,4 5,5 

FMI: World Economic Outlook - Update - janeiro de 2015 
(a) Comissão Europeia: European Economic Forecast - fevereiro de 2015 
(b) FMI: World Economic Outlook - outubro de 2014 (para os países não membros da UE) 

 

Outros fatores que mereceram a atenção dos agentes económicos e dos mercados financeiros ao 
longo do ano tiveram origem em acontecimentos de ordem geopolítica. Neste âmbito, duas crises se 
destacaram, a primeira entre a Ucrânia e a Rússia, a segunda decorrente dos avanços de grupos 
radicais no Iraque e na Síria. A outro nível, salienta-se a realização de eleições antecipadas no 
Japão, na sequência da decisão de postecipar a nova subida do IVA, das quais resultou a 
recondução do Primeiro-Ministro, Shinzo Abe.  
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Nos EUA, após um início de ano marcado pelo impacto negativo das condições climatéricas 
adversas, que levaram o PIB a registar o primeiro trimestre de contração dos últimos três anos, os 
indicadores económicos recuperaram de forma assinalável a partir da primavera. E nos dois 
trimestres seguintes assistiu-se, inclusive, ao período de maior crescimento da última década, o qual 
se cifrou em 4,6% e 5,0%, em cadeia e anualizado, em cada um dos trimestres, respetivamente. 

No Japão, em consequência do aumento do IVA, a economia japonesa voltou a cair em recessão 
técnica, o que levou, como referido, à convocação de eleições antecipadas e à adoção de novas 
medidas de estímulo por parte do banco central, num ano em que a inflação registou o segundo ano 
consecutivo de variação positiva, algo a que já não se assistia desde 2008.  

As economias emergentes denotaram um novo abrandamento, apesar de manterem um nível de 
crescimento superior ao verificado nos países desenvolvidos. Condições menos favoráveis, quer de 
natureza cíclica, quer de natureza estrutural, ditaram esse arrefecimento.Os países mais 
dependentes da exportação de matérias-primas foram particularmente afetados pela evolução 
negativa dos preços das mesmas. 

No bloco asiático, onde o crescimento continua a ser mais forte, a China obteve uma expansão de 
7,4%, ainda assim o valor mais baixo dos últimos 24 anos. Por seu turno, o Brasil, principal economia 
da América Latina, registou uma recessão técnica durante o primeiro semestre; não obstante, e em 
consequência dos níveis elevados de inflação, o Banco Central do Brasil manteve o processo de 
aumentos da taxa diretora, que encerrou o ano em 11,75%. Na Rússia, o ano foi marcado por uma 
elevada incerteza, decorrente da queda do preço do petróleo e do abrandamento da atividade 
induzido pelas sanções económicas impostas ao país, o rublo registou nesse período uma 
depreciação de 79,8% face ao dólar, tendo o Banco Central da Rússia sido obrigado a decretar 
aumentos da taxa diretora em cinco ocasiões, a qual encerrou o ano em 17%. 

Os níveis de desemprego a nível global permanecem, em termos históricos, ainda muito elevados, 
apesar de terem registado de uma forma geral uma redução. A pressão sobre o crescimento dos 
salários manteve-se, desta forma, muito contida, o que, em conjunto com a queda do preço das 
matérias-primas, sobretudo do petróleo no segundo semestre do ano, levou a uma descida dos níveis 
de inflação em diversos países desenvolvidos.  

Europa 

De acordo com as Estimativas do Outono da Comissão Europeia, a atividade na Área Euro terá 
crescido 0,8% em termos anuais, primordialmente devido ao contributo da procura doméstica. Nos 
principais Estados Membros registaram-se taxas de crescimento positivas, com exceção da Itália. O 
desempenho das economias sob pressão foi também positivo, destacando-se a recuperação da 
Irlanda e, em menor magnitude, de Espanha. 

O Euro registou em 2014 um ano de depreciação face à generalidade das moedas, fruto do reforço 
do caráter expansionista da política monetária na Área Euro, decorrente da conjuntura de descida da 
inflação para valores considerados muito baixos, e manutenção de um ritmo de crescimento lento. 

 

TAXAS DE CÂMBIO DO EURO 
Valores médios mensais  

USD GBP JPY 
Dezembro de 2011 1,3179 0,8441 102,55 
Dezembro de 2012 1,3120 0,8130 110,02 
Dezembro de 2013 1,3704 0,8364 141,68 
Dezembro de 2014 1,2330 0,7880 147,06 

 



 CAIXAGEST OBRIGAÇÕES 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

RELATÓRIO E CONTAS 2014 3

A moeda única perdeu 10,0% face ao dólar norte-americano, fruto da atuação divergente dos 
respetivos bancos centrais, com a Fed a concluir do programa de aquisição de ativos, enquanto o 
BCE reforçava os estímulos monetários. Contra o iene, o euro apreciou pelo terceiro ano consecutivo, 
desta feita de 3,8%, tendo, no final do ano, alcançado o valor mais elevado em mais de seis anos 
(144,85 ienes por euro). 

O desemprego na região registou uma ligeira redução em 2014, após dois anos consecutivos de 
aumento. A taxa de desemprego média, até novembro, fixou-se em 11,6%, menos 0,4 pontos 
percentuais do que o registado em 2013. 

Na Área Euro, a evolução dos preços acentuou os receios de um prolongado período de inflação 
muito baixa ou mesmo de deflação O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), registou 
uma variação média de 0,4%, um ponto percentual abaixo do verificado em 2013, apenas superior ao 
valor observado em 2009, quando a referida taxa média foi de 0,3%. 

O Banco Central Europeu (BCE) revelou-se particularmente ativo ao longo do ano. A evolução da 
conjuntura levou a que decidisse reduções das taxas de referência, em junho e em setembro, tendo 
fixado, pela primeira vez na história, a taxa de depósito em terreno negativo. Adicionalmente, 
anunciou novas Operações de Refinanciamento de Prazo Alargado Direcionadas, com o propósito de 
incentivar a disponibilização de crédito bancário às empresas não financeiras e às famílias, e ainda 
dois programas de compra de títulos de dívida em mercado secundário. 

As taxas de juro praticadas desceram em 2014, em sintonia com o comportamento das taxas Euribor 
e com a redução dos custos de financiamento das instituições financeiras nos mercados de capitais.  

 

TAXAS EURIBOR 

 

 

Os progressos efetuados no que concerne à União Bancária, nomeadamente o entendimento 
alcançado no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu no que respeita ao Mecanismo Único de 
Resolução, e a conclusão do processo de análise da qualidade dos ativos (Asset Quality Review) e 
do teste de stress, no âmbito da assunção pelo BCE das suas competências ao nível do Mecanismo 
Único de Supervisão, foram fatores adicionais na contínua melhoria do sentimento na região. 
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ECONOMIA PORTUGUESA 

A economia portuguesa registou em 2014, segundo as projeções divulgadas pelo Banco de Portugal 
no seu Boletim Económico de dezembro de 2014, um crescimento positivo, o que sucedeu pela 
primeira vez em quatro anos. Esta evolução ficou a dever-se ao comportamento da procura interna, 
dado que, diferentemente do verificado no passado recente, o contributo do comércio externo para o 
PIB em 2014 foi negativo, uma vez que o aumento das importações suplantou o das exportações. 

De acordo com o banco central, em 2014 as exportações interromperam a tendência de aumento de 
quota que se observou durante os três anos anteriores, uma evolução que foi, contudo, 
significativamente afetada pela componente dos bens energéticos, refletindo o encerramento 
prolongado de uma unidade de refinação durante o primeiro trimestre do ano. 

 

INDICADORES DA ECONOMIA PORTUGUESA 

taxas de variação homóloga em % 
2012 2013 2014 (a) 

Produto Interno Bruto) -3,3 -1,4  0,9  
Consumo privado -5,2 -1,4  -1,8  
Consumo público -4,3 -1,9  -0,6  
FBCF -15,0 -6,3  1,5  
Procura Interna (b) -6,9 -2,4  1,4  
Exportações 3,1 6,4  3,7  
Importações -6,6 3,6  4,7  

Taxa de Inflação (IHPC) 2,8 0,3  -0,3  
Rácios      

Taxa de desemprego 15,8 16,4  14,1  
Défice do SPA (em % do PIB) -5,5 -4,9  -4,8  
Dívida Pública (em % do PIB) 124,8 128,0  127,2  

Fonte: INE 
(a) OE: Relatório Orçamento de Estado para 2015 - outubro de 2014, exceto quando identificados (*) 
(b) Contributo para o crescimento do PIB (pontos percentuais) 

 

Na frente orçamental continuaram os esforços no sentido de redução do défice que se estima que se 
tenha situado abaixo da meta definida pelo Governo. Para esta evolução contribuiu, sobretudo, o 
crescimento da receita fiscal acima do esperado acompanhado por um decréscimo da despesa 
pública. 

Em sintonia com o verificado na generalidade dos países da Área do Euro, o índice de preços 
português decresceu visivelmente registando, em 2014, uma taxa de variação média de -0,3%, após 
0,3% em 2013. 

Em 2014 a taxa de desemprego desceu nos três primeiros trimestres de 2014, altura em que atingiu 
13,1%, o registo mais baixo em 4 anos, sendo a população desempregada de 688,9 mil indivíduos, o 
que representa um decréscimo de 16% face a igual trimestre de 2013. 

Em maio, Portugal concluiu com sucesso o Programa de Assistência Económica e Financeira sem 
que tenha sido considerado necessário qualquer conjunto de medidas de natureza cautelar. 
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MERCADO DE CAPITAIS 

Em 2014 o desempenho dos mercados de capitais foi, uma vez mais, pautado em grande medida 
pela atuação dos bancos centrais, numa conjuntura de gradual melhoria das economias 
desenvolvidas, sobretudo dos EUA, e moderação das economias emergentes mais relevantes. 

A queda da cotação de diversas matérias-primas, em particular do preço do petróleo no segundo 
semestre de 2014, teve um impacto negativo nos países exportadores destes bens, mas constituiu 
um fator adicional de suporte ao crescimento dos países importadores. 

Os mercados de capitais foram ainda pontualmente condicionados, em 2014, por fatores de ordem 
geopolítica, com destaque para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e a contínua instabilidade na 
região do Médio Oriente. 

Mercado Acionista 

Em 2014, os principais índices acionistas registaram valorizações, embora menores do que em 2013. 
Apesar de, genericamente, se ter assistido a novos estímulos monetários e a resultados empresariais 
favoráveis, os principais índices de ações registaram ao longo do ano correções pontuais, que 
contribuíram para que o índice global da Morgan Stanley tivesse registado um ganho de apenas 
2,9%, valorização inferior aos 24,1% de 2013. 

ÍNDICES BOLSISTAS 

2013 2014 
Índice Variação Índice Variação 

Dow Jones (Nova Iorque) 16.576,7 7,3% 17.823,1  7,5%  

Nasdaq (Nova Iorque) 4.176,6 15,9% 4.736,1  13,4%  

FTSE (Londres) 6.749,1 5,8% 6.566,1  -2,7%  

NIKKEI (Tóquio) 16.291,3 21,0% 17.450,8  7,1%  

CAC (Paris) 4.296,0 15,2% 4.272,8  -0,5%  

DAX (Frankfurt) 9.552,2 29,1% 9.805,6  2,7%  

IBEX (Madrid) 9.916,7 -4,7% 10.279,5  3,7%  

PSI-20 (Lisboa 6.558,9 2,9% 4.799,0  -26,8%  
 

A primeira fase de correção aconteceu logo no final de janeiro, motivada por receios associados à 
redução dos estímulos monetários pela Federal Reserve e ao abrandamento económico da China. No 
início de agosto, uma nova correção foi despoletada pela tensão entre a Rússia e a Ucrânia, 
intensificada pela incerteza quanto ao impacto da forte queda do preço do petróleo nalgumas 
economias e por sinais de um novo enfraquecimento da Área Euro. Perto do final do ano, o mercado 
registou um novo período de queda, devido ao reaparecimento de incertezas políticas na Grécia, e 
pelo acentuar da queda do preço das matérias-primas.  

Em 2014, o mercado bolsista dos EUA obteve o sexto ano consecutivo de valorização, com os 
principais índices a encerrar o ano perto de máximos históricos. O índice de referência S&P500 
valorizou 11,4%, enquanto que o índice tecnológico NASDAQ averbou a terceira valorização anual 
consecutiva subindo 13,4% e encerrando acima 4700 pontos, o registo mais elevado desde 2000. 

O índice japonês Nikkei225 valorizou 7,1%, após ter apresentado no ano anterior a segunda maior 
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valorização de sempre (56,7%), encerrando num nível mais elevado desde 2007. A depreciação de 
13,7% do iene face ao dólar terá contribuído para este comportamento.  

Na Europa, o comportamento do mercado de ações foi particularmente diverso. A praça irlandesa 
destacou-se positivamente, com um ganho de 15,1%. Substancialmente mais modestos foram os 
ganhos de 3,7% e de 2,7% do IBEX espanhol e do DAX alemão que permitiram leituras dos mesmos 
acima dos 10 000 pontos e dos 9 800 pontos, respetivamente, num ano em que a bolsa italiana não 
registou qualquer variação e o índice francês caiu marginalmente, -0,5%. 

Pela negativa, destacou-se o PSI20 português, o qual, após ter estado a ganhar 18% no início de 
abril, encerrou o ano a cair 26,8%, tendo registado a nível mundial um dos piores resultados. O 
comportamento evidenciado pelo índice português correspondeu ao terceiro pior desempenho da sua 
história, afetado, em especial, pela situação do GES e pela PT SGPS. 

Também o desempenho dos mercados acionistas emergentes foi heterogêneo. Pela negativa, para 
além da forte queda do mercado russo, -45,2%, salientou-se o índice Bovespa brasileiro, que caiu 
2,9%, neste caso pelo segundo ano sucessivo. Pela positiva, destaque para as valorizações de 
29,9% e de 52,9% dos mercados da Índia (Sensex) e da China (Shangai). O índice da Morgan 
Stanley para os mercados emergentes averbou em 2014 uma queda de 4,6%. 

Mercado Obrigacionista 

Em 2014, as taxas de rendibilidade da dívida soberana registaram uma forte redução na Europa. No 
caso da Alemanha, referencial para a região, a diminuição esteve associada à descida da inflação na 
Área Euro e às intervenções do Banco Central Europeu. Na periferia europeia, a tendência de queda 
de taxas em 2014, já patente no ano anterior, foi acentuada, tendo os spreads face à Alemanha 
registado um estreitamento significativo. A Grécia foi uma exceção, já que as taxas sofreram uma 
subida no ano transato. 

A evolução favorável do prémio de risco dos emitentes periféricos foi consistente ao longo do ano, 
beneficiando de uma conjuntura de regresso do crescimento económico e do suporte providenciado 
pelo Banco Central Europeu, e também pela redução dos desequilíbrios das contas públicas e das 
contas externas, bem como do reforço dos mecanismos de governação europeus, destacando-se 
neste âmbito, o entendimento alcançado no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu em matéria 
de União Bancária. 

As yields dos prazos mais longos dos EUA voltaram a descer em 2014, movimento que se deveu, por 
um lado, à descida das expetativas de inflação, associada à queda acentuada do preço do petróleo 
no segundo semestre e à postura paciente da Reserva Federal na transição para um ciclo de subida 
de taxas diretoras.  

No cômputo anual, a taxa a 10 anos norte americana registou uma descida de 85,7 p.b., encerrando 
a 2,17%. Na Alemanha, a taxa para aquela maturidade desceu 138,8 p.b. para um mínimo histórico 
de 0,54%. Na periferia europeia, Portugal foi o país que obteve a maior redução da sua taxa a 10 
anos, com uma queda de 344 p.b. para 2,69%. Do mesmo modo, a Itália e a Espanha também 
obtiveram descidas assinaláveis de, respetivamente, 224 p.b. para 1,89% e 254 p.b. para 1,61%. Em 
todos os casos atingiram os níveis mais reduzidos de sempre.  

O mercado primário de dívida, por seu lado, superou as expetativas e registou um acréscimo do 
volume de emissões, quer de emitentes financeiros quer de não financeiros. Em particular, no 
segmento de não financeiras registou-se um acréscimo anual do volume de emissões de +33,3% face 
ao ano precedente.   
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MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 

 

Em 31 de Dezembro de 2014, o valor dos fundos mobiliários geridos pelas sociedades gestoras 
portuguesas situava-se em 11.525 Milhões de Euros (M€), o que correspondeu a um decréscimo de 
6,7%. 

No final do ano, o saldo líquido acumulado das subscrições menos os resgates foi negativo, no valor 
de 838 milhões de euros, apesar de ter sido muito positivo no primeiro semestre. 

As categorias de fundos que maiores perdas sofreram, em termos homólogos, foram os fundos de 
Tesouraria que registaram uma redução de 1015 M€ (-23%), os fundos de Capital Protegido que 
desceram 174 M€ (-33%) e os Fundos de Obrigações que diminuíram 107 M€ (-4%). Registaram-se 
aumentos nos montantes sob gestão apenas nas categorias dos Fundos Mistos, 758 M€ (130%) e 
dos fundos PPR, 24 M€ (2%).  
 

MERCADO DE FUNDOS MOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 

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

Ao longo do ano foram constituídos 11 novos fundos, sobretudo Fundos de Fundos. Contudo, o 
número de fundos mobiliários portugueses em atividade baixou de 244 para 211, devido à elevada 
quantidade de fundos liquidados, 44, na sua grande maioria, fundos com pequena dimensão ou 
fundos de Capital Assegurado. 

No final do ano, as cinco maiores sociedades gestoras portuguesas concentravam 84% do mercado e 
a Caixagest geria o maior volume de activos, com uma quota de 31,8%. 
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ACTIVIDADE DO FUNDO 

Caracterização 

O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações CAIXAGEST OBRIGAÇÕES(anteriormente 
denominado Caixagest Obrigações Mais Mensal) iniciou a sua atividade em 15 de Novembro de 1993 
e é comercializado na Caixa Geral de Depósitos. O seu objetivo principal é proporcionar aos 
participantes o acesso a uma carteira de ativos indexados às taxas de juro de curto prazo, visando a 
obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo, dependente da evolução das taxas de juro de 
curto prazo, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira. 

O Fundo investe nos mercados indicados na sua política de investimentos e o seu património é 
constituído predominantemente por obrigações, obrigações hipotecárias e títulos de participação, 
denominados em euros e emitidos por entidades públicas ou privadas sedeadas na OCDE. O Fundo 
investe um mínimo de 2/3 do valor líquido global do Fundo em obrigações, sendo que as obrigações 
de Taxa Variável representam mais de 50% do Fundo.Para uma melhor adequação às atuais 
condições de mercado, caracterizado por taxas de juro historicamente muito baixas, o Fundo adotou 
uma nova política de investimentos em 23 de junho de 2014, eliminando o 'limite de investimento 
mínimo de 50% do Valor Líquido Global do Fundo em obrigações de taxa variável', para poder 
privilegiar o investimento em empréstimos obrigacionistas com taxas fixas. O Fundo deixou 
igualmente de efetuar as regulares distribuições de rendimentos mensais, passando a ser um fundo 
de capitalização. 

O Fundo beneficia ainda da capacidade e experiência da equipe de gestão, bem como do efeito 
escala decorrente da dimensão conjunta dos fundos geridos pela Caixagest. 

Estratégia 

O início do ano foi marcado por uma fase positiva nos mercados de obrigações, com o 
correspondente impacto no fundo, que beneficiou em simultâneo (i) da manutenção da exposição a 
títulos com colateral (“Asset Backed Securities”) cuja classe registou umo bom desempenho neste 
período; (ii) da exposição a emitentes financeiros periféricos de grande dimensão com fundamentais 
sólidos e de níveis de senioridade superior e (iii) do posicionamento em emissões subordinadas, de 
emitentes não financeiros, cujo desempenho se afigurou positivo. 

A estratégia do fundo teve como pilar a diversificação através da exposição a emitentes nos setores 
financeiro e não financeiro. Algumas emissões de dívida sénior financeira, em função do 
estreitamento significativo registado nos primeiros meses do ano, ofereciam prémios pouco atrativos 
para o risco subjacente; nesses casos, foram tomadas mais-valias, com o reinvestimento a ser 
direcionado particularmente para emissões no mercado primário.  

Ao longo do ano, diversas instituições procederam a um exercício de gestão de passivos em 
antecipação aos resultados dos testes de esforço e da análise da qualidade dos ativos (AQR - Asset 
Quality Review) levados a cabo por autoridades supranacionais, e divulgados no último trimestre. 
Neste contexto, foi mantida uma abordagem conservadora, em que o investimento foi direcionado 
para emitentes de grande dimensão com rácios fortes tanto a nível de liquidez como de solvabilidade, 
com impacto positivo no fundo. No caso de instituições de países da europa central deu-se 
continuidade ao investimento na classe de dívida subordinada, essencialmente de taxa indexada, 
assim como na dívida sénior. Adicionalmente, o fundo participou ativamente em novas emissões de 
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mercado primário, tendo-se verificado um reforço da exposição a setores mais estáveis, como 
“utilities”, e a emitentes já existentes no fundo mas em prazos próximos dos cinco anos. Foi também 
efetuado um investimento em títulos de divida soberana com impacto favorável no fundo. Entre junho 
e julho, a estratégia foi penalizada pelos acontecimentos relativos ao grupo Espírito Santo, cuja 
instabilidade originou alargamentos de prémios de risco em obrigações de outras instituições privadas 
portuguesas e na dívida soberana.  

Em 2015 é concebível que persistam alguns riscos geopolíticos e monetários na Europa, com 
contágio para as economias periféricas, cujo impacto se venha a sentir nos mercados de crédito, pelo 
que o estreitamento generalizado verificado no ano transato poderá não voltar a verificar-se na 
mesma magnitude. Desta forma, o fundo deverá continuar a promover uma estratégia de criação de 
valor em linha com o realizado em 2014. O investimento continuará a ser efetuado tendo em atenção 
os indicadores fundamentais dos emitentes e a análise do binómio risco / rendibilidade. O mercado 
primário deverá continuar a ser acompanhado com especial atenção, principalmente em emissões 
com prémio relativo superior na curva de rendimentos do emitente e que se insiram na respetiva 
política de investimentos. 

Avaliação do desempenho 

Em 31 de Dezembro de 2014, o valor líquido global do fundo CAIXAGEST OBRIGAÇÕES ascendia a 
198.600.202 euros, repartidos por 45.745.851 unidades de participação e detidas por 10.426 
participantes. A rendibilidade anual líquida do fundo em 2014 foi de 2,95% e a volatilidade 0,96%. 

Dados Históricos  

  Valores em euros 

Ano  Valor Líquido Número de UPs Valor UP Rendibilidade Classe de Risco
2005 564.222.081,25 112.996.997,0000  4,9932 €  1,40% 1 
2006 661.344.368,53 132.299.942,0000  4,9988 €  2,14% 1 
2007 841.351.331,22 172.282.337,6874  4,8836 €  0,72% 1 
2008 354.135.878,25 87.813.859,1006  4,0328 € - 13,85% 2 
2009 260.168.946,87 69.033.864,4416  3,7687 € - 4,07% 2 
2010 120.600.035,04 32.292.172,6466  3,7347 € - 0,03% 2 
2011 222.944.781,83 62.011.301,9806  3,5952 € - 2,20% 3 
2012 247.381.563,90 60.784.381,5393  4,0698 €  14,99% 3 
2013 250.815.576,37 59.198.282,7244  4,2369 €  5,19% 3 
2014 198.600.201,80 45.745.851,1237  4,3414 €  2,95% 2 

* Dados relativos a 31 de Dezembro, a Rendibilidade e a Classe de Risco referem-se aos últimos doze meses. 
Fonte: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP)  
As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não garantem rendibilidades futuras. 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)  
 
 

  Valores em euros 

2011 2012 2013 2014
Proveitos 52.581.406 74.122.200 41.533.219 36.981.609 

Custos 61.298.905 40.937.492 28.386.864 29.334.475 

Resultado Líquido -8.717.499 33.184.708 13.146.355 7.647.134 
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  Valores em euros 

Custos suportados pelo fundo  2011 2012 2013 2014
- Impostos 1.605.537 634.315 2.336.480 2.004.695 

- Comissão de Gestão  938.779 958.621 1.046.337 1.046.328 

- Comissão de Gestão variável  0  0  0  0 

- Outras Comissões  0  0  0  0 

- Comissão de Depósito 234.695 239.655 261.584 261.582 

- Comissões e Taxas indiretas  0  0  0  0 

- Taxa de Supervisão 36.696 38.304 41.694 41.199 

- Custos de Auditoria 3.823 6.627 5.225 4.920 

- Custos de Transação 2.238 2.956 280  0 
    
    

  Valores em euros 

Custos suportados pelos participantes 2011 2012 2013 2014
- Comissões de Subscrição  0  0  0  0

- Comissões de Resgate  1.926 3.995 7.673 10.592

As comissões de subscrição e de resgate constituem um proveito do próprio fundo, desde 7 de outubro de 2013. 
 
 
 
27 de fevereiro de 2015
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS



31-Dez-13
Código Notas Bruto Mv mv/P Líquido Líquido Código Passivo Notas 31-Dez-14 31-Dez-13

OUTROS ACTIVOS CAPITAL DO FUNDO
32 Activos Fixos Tangíveis das SIM - - - - - 61 Unidades de Participação 1 228.179.343 295.279.789
33 Activos Intangíveis das SIM - - - - - 62 Variações patrimoniais 1 71.462.846 63.025.234

TOTAL DE OUTROS ACTIVOS DAS SIM - - - - - 64 Resultados transitados 1 (107.489.447) (117.844.378)
65 Resultados distribuídos 1 (1.199.674) (2.791.424)

CARTEIRA DE TÍTULOS 67 Dividendos antecipados 1 - -
21 Obrigações 3 181.206.779 1.811.136 (6.435.070) 176.582.845 236.615.947 66 Resultado Liquido do Exercício 1 7.647.134 13.146.355
22 Acções 3 - - - - - TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 198.600.202 250.815.576
23 Outros Títulos de Capital 3 - - - - -
24 Unidades de Participação 3 - - - - - 48 PROVISÕES ACUMULADAS
25 Direitos 3 - - - - - 481 Provisões para encargos 7 622.977 1.089.006
26 Outros Instrumentos de divida 3 - - - - 2.678.427 TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS 622.977 1.089.006

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 181.206.779 1.811.136 (6.435.070) 176.582.845 239.294.374
TERCEIROS

OUTROS ACTIVOS 421 Resgates a pagar aos participantes 1 182.867 67.529
31 Outros Activos da Carteira - - - - - 422 Rendimentos a pagar aos participantes - -

TOTAL DE OUTROS ACTIVOS - - - - - 423 Comissões a pagar 5 85.472 113.978
424+…+429 Outras contas de credores 9 1.277.547 1.650.426

TERCEIROS 43+12 Empréstimos obtidos - -
411+…+418 Contas de devedores 284.597 - - 284.597 1.506.642 44 Pessoal - -

TOTAL DE VALORES A RECEBER 284.597 - - 284.597 1.506.642 46 Accionistas - -
TOTAL DOS VALORES A PAGAR 1.545.885 1.831.933

DISPONIBILIDADES
11 Caixa 3 - - - - - ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
12 Depósitos à ordem 3 12.571.005 - - 12.571.005 7.496.704 55 Acréscimos de custos - -
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 3 10.000.000 - - 10.000.000 4.000.000 56 Receitas com proveito diferido - -
14 Certificados de depósito 3 - - - - - 58 Outros acréscimos e diferimentos - 7.730
18 Outros meios monetários 3 - - - - - 59 Contas transitórias - -

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 22.571.005 - - 22.571.005 11.496.704 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - 7.730

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51 Acréscimo de Proveitos 5 1.330.546 - - 1.330.546 1.445.707
52 Despesas com custo diferido - - - - -
53 Outros acréscimos e diferimentos - - - - -
58 Outros acréscimos e diferimentos 5 72 - - 72 818
59 Contas Transitórias - - - - -

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 1.330.618 - - 1.330.618 1.446.525

TOTAL DO ACTIVO 205.392.998 1.811.136 (6.435.070) 200.769.064 253.744.245 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 200.769.064 253.744.245

Número total de unidades de participação em circulação 1 45.745.851 59.198.283 Valor unitário da unidade de participação 1 4,3414 4,2369

Abreviaturas: MV - Mais Valias; mv - Menos Valias; P - Provisões.

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES

"CAIXAGEST OBRIGAÇÕES"

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Montantes expressos em Euros)

31-Dez-14



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES

"CAIXAGEST OBRIGAÇÕES"

(Montantes expressos em Euros)

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
Código DIREITOS SOBRE TERCEIROS Código RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS

Notas 31-12-2014 31-12-2013 Notas 31-12-2014 31-12-2013

OPERAÇÕES CAMBIAIS OPERAÇÕES CAMBIAIS
915 Futuros - - 915 À vista - -

OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO
925 Futuros -                         -                         925 Futuros 17 - 64.166.090

OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
935 Futuros -                         -                         935 Futuros - -

TOTAL DOS DIREITOS -                         -                         TOTAL DAS RESPONSABILIDADES -                         64.166.090

99 CONTAS DE CONTRAPARTIDA - 64.166.090 99 CONTAS DE CONTRAPARTIDA - -

O anexo faz parte integrante destes balanços.

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013



Código CUSTOS E PERDAS Notas 31-12-2014 31-12-2013 Código PROVEITOS E GANHOS Notas 31-12-2014 31-12-2013

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
Juros e Custos Equiparados Juros e Proveitos Equiparados

711+…+718 De Operações Correntes 5 929.424 458.263 812+813 Da carteira de títulos e outros activos 5 6.239.323 5.949.045
719 De Operações Extrapatrimoniais - - 811+814+817+818 De operações correntes 5 233.119 107.333

819 De operações extrapatrimoniais - -
Comissões e Taxas Rendimentos de títulos e outros activos

722+723 Da carteira de títulos e outros activos 5 - 280 822+…+824+825 Da carteira de títulos e outros activos - -
724+…+728 Outras operações correntes 5 1.349.277 1.349.615 829 De operações extrapatrimoniais - -

729 De Operações Extrapatrimoniais 3.320 4.933 Ganhos em operações financeiras
832+833 Na carteira de títulos e outros activos 5 25.685.938 25.799.893

Perdas em Operações Financeiras 831+838 De operações correntes - -
732+733 Na carteira de Títulos e Outros Activos 5 18.323.432 13.702.156 839 Em operações extrapatrimoniais 3.453.590 8.951.101
731+738 Outras Operações Correntes - - Reposição e Anulação de Provisões

739 De Operações Extrapatrimoniais 5.914.575 8.715.405 851 Provisões para encargos 7 1.270.491 725.493
87 Outros Proveitos e Ganhos Correntes 10.594 354

Impostos 
7411+7421 Imposto sobre o Rendimento de Capitais e Incrementos Patrimonia 9 2.004.695 2.336.480 TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 36.893.054 41.533.219
7412+7422 Impostos indirectos - -
7418+7428 Outros Impostos - - 89 Outros Proveitos e Ganhos das SIM - -

TOTAL DE OUTROS PROVEITOS E GANHOS DAS SIM (D) - -
Provisões do exercício

751 Provisões para encargos 7 804.461 1.814.499 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
77 Outros Custos e Perdas 4.920 5.225 881 Recuperação de Incobráveis - -

882 Ganhos Extraordinários - -
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 29.334.105 28.386.856 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores 88.555 -

888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais - -
79 Outros Custos e Perdas das SIM - - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (F) 88.555 -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS DAS SIM (C) - -

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
781 Valores Incobráveis - -
782 Perdas Extraordinárias - -
783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 370 8
788 Outros Custos e Perdas Eventuais - -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS  (E) 370 8

63 Impostos sobre o rendimento do exercício - -

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) 7.647.134 13.146.355 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) - -

TOTAL 36.981.609 41.533.219 TOTAL 36.981.609 41.533.219

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos e outros activos 12.672.405 17.588.239 D - C Resultados eventuais 88.185 (8)
8x9 - 7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais (2.464.305) 230.763 B + D - A - C + 74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento 9.651.830 15.482.835

B - A Resultados correntes 7.558.949 13.146.363 B + D - A - C Resultado líquido do período 7.647.134 13.146.355

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES

"CAIXAGEST OBRIGAÇÕES"

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)



31-12-2014 31-12-2013
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO (OIC)

Recebimentos:
Comissões de Resgate 10.592 -
Subscrições de unidades de participação 81.631.825 31.179.476

Pagamentos:
Distribuição de rendimentos (1.199.674) (2.791.424)
Resgates de unidades de participação (140.179.321) (38.081.868)
Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo (OIC) (59.736.578) (9.693.816)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:

Venda de títulos e Outros Activos 357.795.407 190.156.573
Resgates de Unidades de participação noutros OIC - -
Reembolso de titulos e outros activos 16.528.340 30.779.481
Juros e proveitos similares recebidos 5.940.725 5.112.682 

Pagamentos:
Compra de títulos e Outros Activos (304.249.711) (208.354.583)
Subscrições de unidades de participação noutros OIC - -
Juros e custos similares pagos (1.107.901) (531.427)
Taxas de corretagem - -
Outras taxas e comissões (166) (280)

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos 74.906.694 17.162.446

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Pagamentos:

Margem inicial em contratos de futuro (1.250.000) (850.000)
Fluxos das operações a prazo e de divisas (1.250.000) (850.000)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 96.491 2.074
Comissões de Resgate - 354
Vencimento de depósitos a prazo e com pré-aviso 4.000.000 -

Pagamentos:
Comissão de gestão (1.068.577) (1.041.632)
Comissão de depositário (267.144) (260.408)
Impostos e taxas (1.601.152) (100.760)
Constituição de depósitos a prazo e com pré-aviso (10.000.000) (4.000.000)
Custos de Auditoria (5.073) -
Juros de descobertos bancários - -
Outros - (5.225)

Fluxo das operações de gestão corrente (8.845.455) (5.405.597)

OPERAÇÕES EVENTUAIS
Pagamentos:
     Perdas Eventuais - -
     Perdas imputáveis a exerc.anteriores (361) -
          Fluxo das operações eventuais (361) -
               Saldo dos fluxos monetários do período 5.074.300 1.213.033 

               Depósitos à ordem no início do período 7.496.704 6.283.671 

               Depósitos à ordem no fim do período 12.571.005 7.496.704

* a rubrica denominada de "custos de auditoria" relativa ao período de 31 de Dezembro de 2014, não é comparável com o exercício de 
31 de Dezembro de 2013, dado que relativamente a este último exercício estes custos foram reportados na rubrica de 
Outros pagamentos Correntes
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INTRODUÇÃO 
 
O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações “Caixagest Obrigações” (adiante igualmente 
designado por “Fundo”), foi autorizado em 24 de Março de 1992, por portaria do Ministro das Finanças, tendo 
iniciado a sua actividade em 15 de Novembro de 1993. Este Fundo foi constituído por prazo indeterminado e 
tem por objecto o investimento em instrumentos representativos de dívida, denominados em Euros e emitidos 
por entidades públicas ou privadas sedeadas na União Europeia, fazendo a distribuição mensal dos seus 
rendimentos. Ao Fundo está vedado o investimento em acções, obrigações convertíveis ou obrigações que 
confiram o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro título de acções. 
 
Em 26 de Maio de 2014, o Fundo alterou a sua designação de “Caixagest Obrigações Mais Mensal” para a 
designação actual. 
 
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 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 63-A/2013 de 10 de Maio. 
 
 
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS 
 
As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras foram as 
seguintes: 
 

• Especialização de Exercícios 
 

O OIC regista as suas receitas e despesas de acordo com a especialização do exercício, sendo reconhecidas à 
medida que são geradas, independentemente do seu recebimento e pagamento. 

 Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração dos resultados do período em que se vencem, 
independentemente do momento em que são recebidos. Os juros são registados pelo montante bruto, sendo o 
respectivo Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) reconhecido na demonstração dos 
resultados do período na rubrica “Impostos sobre o rendimento”. 
 
 

• Valorização da unidade 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 
suportados até ao momento da valorização da carteira. 
Na valorização diária dos ativos que integram o património do Fundo, tendo em vista o cálculo do valor da 
unidade de participação a divulgar no dia útil seguinte, os preços aplicáveis e composição da carteira serão 
determinados às 17 horas de cada dia útil. Na determinação da composição da carteira, são consideradas 
todas as transações efetuadas e confirmadas, até esse momento. 
 
 

• Carteira de títulos 
 

A valorização dos ativos integrantes do património do Fundo e o cálculo do valor da unidade de participação 
são efetuados de acordo com as normas legalmente estabelecidas, observando-se o seguinte: 

a) Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos negociados em 
mercado regulamentado, são valorizados ao último preço verificado no momento de referência, 
difundido através da Bloomberg ou da Reuters. 

b) Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos negociados em mais do 
que um mercado regulamentado são valorizados aos preços praticados no mercado onde os mesmos 
são normalmente transacionados pela entidade responsável pela gestão. 

c) Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos negociados em 
mercado regulamentado, que não sejam transacionados nos 15 dias que antecedem a respetiva 
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avaliação são equiparados a valores não negociados em mercado regulamentado, para efeitos de 
valorimetria. 

d) Os valores mobiliários não negociados em mercado regulamentado são valorizados ao valor de oferta 
de compra firme de entidades financeiras credíveis, obtidas diretamente ou difundidas através de 
meios de informação especializados como sejam a Bloomberg ou a Reuters. Na impossibilidade da 
sua obtenção será utilizado o valor médio das ofertas de compra, difundidas pelos meios de 
informação especializados. Em qualquer dos casos não são elegíveis ofertas ou médias de ofertas que 
incluam valores de ofertas de entidades que se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a 
entidade responsável pela gestão, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores 
Mobiliários, ou cuja composição e critérios de ponderação não sejam conhecidos. 

e) As unidades de participação, quando não for possível aplicar as alíneas a) e b), são avaliadas ao 
último valor conhecido e divulgado pela respetiva entidade responsável pela gestão. 

f) As posições cambiais são avaliadas em função das últimas cotações conhecidas no momento de 
referência de valorização da carteira difundidas através de meios de informação especializados como 
sejam a Bloomberg ou a Reuters, ou pelo Banco de Portugal. 

g) Os instrumentos financeiros derivados OTC são valorizados ao valor de oferta de compra ou venda 
firme (consoante, se trate, respetivamente, de posições longas ou curtas) de entidades financeiras 
credíveis, obtidas diretamente ou difundidas através de meios de informação especializados como 
sejam a Bloomberg ou a Reuters. Na impossibilidade da sua obtenção será utilizado o valor médio das 
ofertas de compra ou venda (consoante, se trate, respetivamente, de posições longas ou curtas), 
difundidas pelos meios de informação especializados. Em qualquer dos casos não são elegíveis 
ofertas ou médias de ofertas que incluam valores de ofertas de entidades que se encontrem em 
relação de domínio ou de grupo com a entidade responsável pela gestão, nos termos dos artigos 20.º 
e 21.º do Código dos Valores Mobiliários, ou cuja composição e critérios de ponderação não sejam 
conhecidos. 

h) Na impossibilidade da aplicação das alíneas d) ou g), a entidade responsável pela gestão recorre à 
aplicação de modelos teóricos que considere mais apropriados atendendo às características do ativo, 
sem prejuízo dos casos particulares abaixo indicados: 
 

a. Tratando-se de instrumentos financeiros em processo de admissão a um mercado 
regulamentado, pode a entidade responsável pela gestão adotar critérios que tenham por 
base a avaliação de instrumentos financeiros da mesma espécie emitidos pela mesma 
entidade e que se encontrem admitidos à negociação, tendo em conta as características de 
fungibilidade e liquidez entre as emissões; 

b. Tratando-se de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos financeiros derivados 
incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de vencimento, pode a entidade 
responsável pela gestão 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%. 

c. Tratando-se de contratos forwards cambiais, serão considerados para o apuramento do seu 
valor, a respetiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo das respetivas moedas e o 
prazo remanescente do contrato. 

 
 
 

• Comissão de Gestão, de Depositário e Outros Encargos 
 
A título de remuneração de serviços a si prestados, o Fundo pagará à entidade responsável pela gestão, uma 
comissão nominal fixa anual de 0,40%, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo 
antes de comissões e taxa de supervisão, e liquidada mensal e postecipadamente.  
 
A título de remuneração de serviços a si prestados, o Fundo pagará o depositário, uma comissão nominal fixa 
anual de 0,10%, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo antes de comissões e taxa 
de supervisão, e liquidada mensal e postecipadamente.  
 
Para além dos encargos de gestão e de depósito, o Fundo suportará os encargos decorrentes das transacções 
de valores efectuadas por sua conta, no quadro da política de investimentos estabelecida no presente 
Prospecto, designadamente: taxas de corretagem, de realização de operações de Bolsa ou fora de Bolsa, 
encargos fiscais, bem como os custos de auditoria obrigatórios.  
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O Fundo pagará à CMVM, uma taxa mensal, liquidada mensal e postecipadamente. Esta taxa é calculada sobre 
o património líquido do Fundo, correspondente ao último dia útil do mês. 
 
 

• Regime Fiscal 
 
Rendimentos obtidos em território português, que não sejam mais-valias  

 
Os juros das obrigações e dos depósitos bancários estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 28%. Nos 
casos de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, a tributação é autónoma, à taxa de 25%, incidente 
sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. Os rendimentos respeitantes a unidades de participação 
em Fundos que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional estão isentos de tributação.  
 
 
Rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais-valias  
 
Tratando-se de rendimentos de títulos de dívida e de rendimentos provenientes de fundos de investimento 
constituídos no estrangeiro, a tributação é autónoma, à taxa de 20%. Para rendimentos de outra natureza, 
aplica-se a taxa de 25%.  
 
Mais-valias obtidas em território português ou fora dele  
 
A diferença positiva entre as mais e menos valias obtidas em cada ano é tributada, autonomamente, à taxa de 
25%. 
 
No seguimento das alterações fiscais decorrentes da entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2013, 
nomeadamente do fim da isenção de tributação das mais-valias realizadas pelos Fundos de Investimento 
Mobiliário em acções detidas há mais de um ano e em obrigações e outros instrumentos de dívida, a CMVM 
veio estabelecer no dia 7 de Fevereiro de 2013 a obrigatoriedade do registo de impostos diferidos passivos 
sobre as mais-valias potenciais líquidas geradas nas diversas categorias de títulos após 1 de Abril de 2013, 
utilizando como referência o valor pelo qual os títulos se encontravam inscritos no balanço em 31 de Março de 
2013, independentemente da existência, ou não, de mais ou menos valias potenciais líquidas geradas até 
aquela data. Relativamente aos ganhos potenciais líquidos gerados até 31 de Março de 2013, o respectivo 
impacto fiscal apenas será reconhecido quando os títulos forem alienados. Deste modo, para os títulos 
adquiridos e para os títulos em carteira com ganhos potenciais líquidos gerados após 1 de Abril de 2013, o 
Fundo passou a registar impostos diferidos passivos sobre aqueles ganhos assumindo a compensação de 
ganhos e perdas potenciais em unidades de participação. Os impostos diferidos passivos representam um 
encargo para o Fundo e são registados na demonstração dos resultados nas rubricas “Provisões do exercício – 
Provisões para encargos” ou “Reposição e anulação de provisões – Provisões para encargos”, por 
contrapartida da rubrica do balanço “Provisões para encargos”. 
 
As notas que se seguem respeitam à numeração definida no Regulamento da CMVM n.º 06/2013 emitido pela 
CMVM em 12 de Setembro de 2013.  
As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para 
a leitura das demonstrações financeiras anexas.  
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NOTA 1 - CAPITAL DO FUNDO 
 
O Património do Fundo é constituído 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. 
O movimento ocorrido no capital do Fundo durante os exercícios de 2013 e 2014 foi o seguinte: 

 
 

Resultado
Saldo em Resultado líquido do Saldo em

31.12.2013 Subscrições Resgates distribuidos Transferências período 31.12.2014
 

Valor base 295.279.789 94.290.496 (161.390.941) - - - 228.179.343
Diferença para o valor base 63.025.234 (12.658.671) 21.096.282 - - - 71.462.846
Resultados distribuidos (2.791.424) - - -1.199.674 2.791.424 - (1.199.674)
Resultados acumulados (117.844.378) - - - 10.354.931 - (107.489.447)
Resultado líquido do exercício 13.146.355 - - - (13.146.355) 7.647.134 7.647.134

250.815.576 81.631.825 (140.294.659) (1.199.674) - 7.647.134 198.600.202

Número de unidades de   
   participação em circulação 59.198.283 18.903.547 -32.355.979 0 0 45.745.851

Valor unitário da unidade 
   de participação 4,2369 4,3183 4,3360 - - 4,3414  
 
 
  
A 31 de Dezembro de 2014 encontra-se pendente de liquidação resgates no valor de 182.867 Euros, 
correspondentes a 42.124,5139 unidades de participação. 
 
O valor líquido global do Fundo, em termos globais e unitários, assim como o número de unidades de 
participação em circulação no último dia de cada trimestre dos exercícios de 2012 a 2014 é apresentado da 
seguinte forma:  
 

    
Valor líquido 

 
Valor da 

 
Número de unidades de 

Ano 
 

Meses 
 

global do Fundo 
 

unidade de participação 
 

participação em circulação 

         2014 
 

Março  
 

257.682.523  
 

4,2799 
 

60.207.435  

  
Junho 

 
265.088.992  

 
4,2967 

 
61.696.399  

  
Setembro  

 
284.996.074  

 
4,3432 

 
65.618.636  

  
Dezembro 

 
198.600.202  

 
4,3414 

 
45.745.851  

         2013 
 

Março  
 

262.326.411  
 

4,1608 
 

63.047.218  

  
Junho 

 
260.579.143  

 
4,1539 

 
62.730.879  

  
Setembro  

 
263.565.963  

 
4,1884 

 
62.927.098  

  
Dezembro 

 
250.815.576  

 
4,2369 

 
59.198.283  

         2012 
 

Março  
 

241.181.865  
 

3,8331 
 

62.921.539  

  
Junho 

 
234.445.046  

 
3,8214 

 
61.351.287  

  
Setembro  

 
240.882.192  

 
3,9725 

 
60.637.970  

  
Dezembro 

 
247.381.564  

 
4,0698 

 
60.784.382  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
O número de participantes em função do valor líquido global do fundo à data de 31 de Dezembro de 2014 
detalha-se da seguinte forma:   
 

Escalões 
 

31.12.2014 
 

31.12.2013 
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Ups >=25% 
 

-  
 

1  
5%<=Ups<10%  

 
1  

 
-  

2%<=Ups<5%  
 

2  
 

1  
0.5%<=Ups<2%  

 
2  

 
2  

Ups<0.5%  
 

10.421  
 

9.186  

  
10.426  

 
9.190  

NOTA 2 – VOLUME DE TRANSACÇÕES 
 
Durante os exercícios de 2013 e 2014, o volume de transacções efectuadas pelo fundo, por tipo de 
valor mobiliário, são os que conforme se seguem: 
 
 

Bolsa Fora de Bolsa Bolsa Fora de Bolsa Bolsa
Fora de Bolsa

Títulos de dívida pública 26.914.210 - 20.014.063 - 46.928.273 -
Fundos Públicos e Equiparados - - 707.988 - 707.988 -
Obrigações diversas 277.335.501 - 334.397.809 - 611.733.310 -
Contratos de Futuros 212.063 - 145.436 - 357.499 -
Contratos de Opções - - 2.675.547 - 2.675.547 -

304.461.774 - 357.940.843 - 662.402.617 -

2014
Compras Vendas Total

 
 
 
 

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

Títulos de dívida pública 2.646.000 - 7.106.945 - 9.752.945 - 
Outros fundos públicos equiparados 687.406 - - - 687.406 - 
Obrigações diversas 190.865.871 - 162.303.929 - 353.169.800 - 
Contratos de futuros 248.469 - 279.558 - 528.027 - 
Bilhetes do tesouro 4.854.733 - 7.095.157 - 11.949.890 - 
Papel comercial - 9.300.573 - 13.650.542 - 22.951.115

199.302.479 9.300.573 176.785.589 13.650.542 376.088.068 22.951.115

2013

 
 
De acordo com o regulamento de gestão do Fundo, no resgate de unidades de participação é cobrada ao 
participante uma comissão variável em função do prazo de detenção das unidades de participação de acordo 
com as seguintes regras:  
 

i) 1,0% até três meses; 
 

ii) 0,5% de três a seis meses; e 
 

iii) 0% para prazos superiores a seis meses. 
 

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

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

 
 Durante os exercícios de 2014 e 2013, o valor das subscrições e dos resgates, bem como o valor das 

comissões cobradas aos participantes foram os seguintes: 
 
 

 
Valor 

 
Comissões Cobradas 

 
2014   2013 

 
2014   2013 
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        Resgates 140.294.659 
 

38.100.395 
 

10.592 
 

7.673 
Subscrições 81.631.825 

 
31.179.476 

 
0 

 
0 

 
 
 
 
NOTA 3 - CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
O detalhe da carteira de títulos em 31 de Dezembro de 2014 é apresentado no Anexo I. 
 
 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades, durante o exercício de 2014 foi o seguinte: 
 
 
 

  

Saldo inicial 
31.12.2013 

 
Aumento  

 
Reduções 

 

Saldo final 
31.12.2014 

         Depósitos à ordem  
 

7.496.704  
 

----- 
 

----- 
 

12.571.005  
Depósitos a prazo e com pré-aviso 

 
4.000.000  

 
10.000.000  

 
(4.000.000) 

 
10.000.000  

         
  

11.496.704  
 

10.000.000  
 

(4.000.000) 
 

22.571.005  
 
----- Dada a natureza da rubrica, não foi efectuada a decomposição por aumentos e reduções. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, os depósitos à ordem encontram-se domiciliados nas seguintes instituições: 
 

  

Saldo Final  
31.12.2014 

 

Saldo inicial  
31.12.2013 

Depósitos à ordem  
    Caixa Geral de Depósitos 
 

12.570.803  
 

7.496.510  
Millennium BCP 

 
201  

 
193  

Banco Bilbau Vizcaya Argentaria 
 

1  
 

1  

  
12.571.005  

 
7.496.704  

 
A taxa de juro média anual bruta dos depósitos a prazo ao longo de 2014 foi de 2,67%. 
 
Os depósitos à ordem da CGD, são remuneradas 80% da Euribor a 1 mês/Base 360 dias (último dia útil do mês 
anterior). 
  
As aplicações à ordem e as aplicações a prazo são efectuadas em Euros. 
 
 
 
 
NOTA 4 - CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ACTIVOS 
 
Com referência a 31 de Dezembro de 2014, o Fundo tem em carteira obrigações diversas e títulos de dívida 
pública. 
 
Conforme descrito na política contabilística, para a valorização de Obrigações e títulos de dívida pública, será 
considerado o preço disponível às 17 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 seja a 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 
enquadrem, 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 
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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 
custos amortizado. 
 
Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração dos resultados do período em que se vencem, 
independentemente do momento em que são recebidos. Os juros são registados pelo montante bruto, sendo o 
respectivo Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) reconhecido na demonstração dos 
resultados do período na rubrica “Impostos sobre o rendimento“. 
 
O critério de valorimetria de saída é o FIFO. 
 
 
NOTA 5 – COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, as rubricas de proveitos têm a seguinte composição: 
 
 

Ganhos com Cáracter de Juro

Mais valias 
potenciais

Mais valias 
efectivas Total

Juros 
vencidos

Juros 
decorridos Total Total

Operações à vista:
Títulos de dívida pública 257.847 149.573 407.420 287.186 59.746 346.933 754.353
Outros fundos públicos equiparados 20.590 20.583 41.172 2.032 - 2.032 43.204
Obrigações diversas 16.429.719 8.795.889 25.225.608 4.744.337 1.124.300 5.868.636 31.094.244
Outros instrumentos da dívida 6.294 5.443 11.738 21.722 - 21.722 33.459
Depósitos - - - 86.547 146.572 233.119 233.119
   Taxas de Juro:
       Futuros - 3.453.590 3.453.590 - - - 3.453.590

16.714.450 12.425.078 29.139.528 5.141.824 1.330.618 6.472.442 35.611.970

2014
Ganhos de Capital

 
 
 
 

Ganhos com Cáracter de Juro
Mais valias 
potenciais

Mais valias 
efectivas Total

Juros 
vencidos

Juros 
decorridos

Total de 
juros Total

Operações à vista:
Títulos de dívida pública 80.550 98.195 178.745 105.647 - 105.647 284.392
Outros fundos públicos equiparados 15.753 - 15.753 1.049 4.197 5.246 20.999
Obrigações diversas 21.143.381 4.371.555 25.514.936 4.359.588 1.330.336 5.689.924 31.204.861
Outros instrumentos da dívida 54.607 35.852 90.459 111.454 36.774 148.228 238.687
Depósitos - - - 32.115 75.218 107.333 107.333

Operações a prazo:
   Taxas de Juro:
       Futuros - 8.951.101 8.951.101 - - - 8.951.101

21.294.291 13.456.703 34.750.994 4.609.853 1.446.525 6.056.378 40.807.372

2013
Ganhos de Capital
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Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, as rubricas de custos têm a seguinte composição: 
 

Juros e comissões suportados

Menos 
valias 

potenciais
Menos valias 

efectivas Total

Juros 
vencidos e 
comissões

Juros
decorridos

Total de 
juros e 

comissões Total

Operações à vista:
Títulos de dívida pública 188.547 - 188.547 107.610 - 107.610 296.157
Unidades de participação - - - - - - -
Outros fundos públicos equiparados 20.348 - 20.348 - - - 20.348
Obrigações diversas 13.387.963 4.711.955 18.099.918 821.814 - 821.814 18.921.732
Outros instrumentos da dívida 14.619 - 14.619 - - - 14.619
Depósitos - - - - - - -

Operações a prazo:
   Taxas de Juro
       Futuros - 5.914.575 5.914.575 - - - 5.914.575

Comissões:
De gestão - - - 1.046.328 - 1.046.328 1.046.328
De depósito - - - 261.582 - 261.582 261.582
Taxa de supervisão - - - 41.199 - 41.199 41.199
Carteira de títulos - - - - - - -
Operações extrapatrimoniais - - - 3.488 - 3.488 3.488

13.611.477 10.626.530 24.238.007 2.282.022 - 2.282.022 26.520.028

2014
Perdas de Capital

 
 
 

Juros e comissões suportados

Menos 
valias 

potenciais
Menos valias 

efectivas Total

Juros 
vencidos e 
comissões

Juros
decorridos

Total de 
juros e 

comissões Total

Operações à vista:
Títulos de dívida pública 80.550 - 80.550 60.182 - 60.182 140.732
Outros fundos públicos equiparados 15.994 - 15.994 - - - 15.994
Obrigações diversas 12.829.386 699.305 13.528.691 398.081 - 398.081 13.926.772
Outros instrumentos da dívida 76.921 - 76.921 - - - 76.921
Depósitos - - - - - - -

Operações a prazo:
   Taxas de Juro
       Futuros - 8.715.405 8.715.405 - - - 8.715.405

Comissões:
De gestão - - - 1.046.337 - 1.046.337 1.046.337
De depósito - - - 261.584 - 261.584 261.584
Taxa de supervisão - - - 41.694 - 41.694 41.694
Carteira de títulos - - - 280 - 280 280
Operações extrapatrimoniais - - - 4.933 - 4.933 4.933

13.002.851 9.414.710 22.417.561 1.813.091 - 1.813.091 24.230.652

2013
Perdas de Capital
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NOTA 7 – PROVISÕES 
 
 
O valor registado na rubrica Provisão para encargos regista a carga de imposto sobre as valias potenciais dos 
títulos em carteira, conforme disposto pelo Regulamento nº 01/2013 emitido pela CMVM em 7 de Fevereiro de 
2013, apresentando a seguinte decomposição a 31 de Dezembro de 2014: 
 

 

Saldo em 
31.12.2013 

 
Aumento 

 
Redução 

 

Saldo em 
31.12.2014 

        Imposto a pagar (valias potenciais) 1.089.006 
 

804.461 
 

1.270.491 
 

622.977 

 
1.089.006 

 
804.461 

 
1.270.491 

 
622.977 

 
 
 
NOTA 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 de valores mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes nacionais, bem como os 
juros de depósitos bancários em instituições de crédito no país são tributados por retenção na fonte à taxa de 
28%. Adicionalmente, os juros de 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%; 
 
Os rendimentos (resgates e distribuições) respeitantes a unidades de participação estão isentos de Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, com excepção dos rendimentos de unidades de participação de 
fundos de investimento estrangeiros que são tributados autonomamente à taxa de 20%. 

  
Os ganhos realizados em operações cambiais a prazo são tributados à taxa de 28% (25% ou 26,5% consoante 
o seu vencimento tenha ocorrido entre 1 de Janeiro e 29 de Outubro de 2012 ou entre 30 de Outubro e 31 de 
Dezembro de 2012, respectivamente) quando obtidos em território nacional, e à taxa de 25%, quando resultem 
de operações com não residentes. Os ganhos para efeitos fiscais são calculados com base na diferença entre 
as taxas spot e forward contratadas no início das operações. 

 .  
No seguimento das alterações fiscais decorrentes da entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2013, 
nomeadamente do fim da isenção de tributação das mais-valias realizadas pelos Fundos de Investimento 
Mobiliário em acções detidas há mais de um ano e em obrigações e outros instrumentos de dívida, a CMVM 
veio estabelecer no dia 7 de Fevereiro de 2013 a obrigatoriedade do registo de impostos diferidos passivos 
sobre as mais-valias potenciais líquidas geradas nas diversas categorias de títulos após 1 de Abril de 2013, 
utilizando como referência o valor pelo qual os títulos se encontravam inscritos no balanço em 31 de Março de 
2013, independentemente da existência, ou não, de mais ou menos valias potenciais líquidas geradas até 
aquela data. Relativamente aos ganhos potenciais líquidos gerados até 31 de Março de 2013, o respectivo 
impacto fiscal apenas será reconhecido quando os títulos forem alienados. Deste modo, para os títulos 
adquiridos e para os títulos em carteira com ganhos potenciais líquidos gerados após 1 de Abril de 2013, o 
Fundo passou a registar impostos diferidos passivos sobre aqueles ganhos assumindo a compensação de 
ganhos e perdas potenciais em unidades de participação. Os impostos diferidos passivos representam um 
encargo para o Fundo e são registados na demonstração dos resultados nas rubricas “Provisões do exercício – 
Provisões para encargos” ou “Reposição e anulação de provisões – Provisões para encargos”, por 
contrapartida da rubrica do balanço “Provisões para encargos”. 

   
Com referência a 31 de Dezembro de 2014 e na sequência das alterações fiscais referidas, foi registado um 
activo por imposto diferido no montante de 622.977 Euros, registado na rubrica provisões para encargos (nota 
7). 
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CAIXAGEST OBRIGAÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em Euros) 

Em 31 de Dezembro de 2014, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 
 

  
31.12.2014 

 
31.12.2013 

     Pagos em Portugal 
         Imposto sobre o rendimento 
    Mais Valias 
 

488.220  
 

798.141  
Juros 

 
1.454.354  

 
1.376.913  

Outros rendimentos 
 

62.121  
 

161.426 
     
  

2.004.695  
 

2.336.480  
 
 
No final do exercício de 2014 os saldos a pagar ao “Estado e Outros Entes Públicos” estão registados “Outras 
contas de credores” e ascendem a 1.275.087 euros. 
 
 
 
 
 
 
NOTA 12 - EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 
 
Em 31 de Dezembro de 2013 e 2014, os prazos residuais até à data de vencimento dos títulos de taxa fixa, bem 
como as operações extrapatrimoniais efectuadas para a cobertura do risco de taxa de juro apresentam a 
seguinte composição: 
 
  

  
 

2014 
 

2013 
Maturidade 

 
Balanço 

 
Balanço 

     Até 1 ano 
 

3.549.207  
 

7.095.985 
De 1 a 3 anos 

 
13.358.338  

 
34.234.811 

De 3 a 5 anos 
 

45.427.286  
 

11.442.771 
De 5 a 7 anos 

 
1.073.220  

 
11.976.508 

Mais de 7 anos 
 

-  
 

11.822.659 
  

 
63.408.051  

 
76.572.734  

 
 
 
 
 
 
NOTA 15 - CUSTOS IMPUTADOS 
 
Os custos imputados ao Fundo durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 apresentam o 
seguinte detalhe 
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31.12.2014 31.12.2013
% Valor % Valor 

médio líquido médio líquido
Custos Valor global do Fundo Valor global do Fundo

Comissão de gestão fixa 1.046.328 0,4000% 1.046.337 0,4000%

Comissão de depósito 261.582 0,1000% 261.584 0,1000%

Taxa de supervisão 41.199 0,0158% 41.694 0,0159%

Custos de Auditoria 4.920 0,0019% 5.225 0,0020%

Outros custos correntes - 0,0000% 280 0,0001%

1.354.029 1.355.120

Valor médio líquido global do Fundo 261.575.012 261.577.330

Taxa global de custos (TGC) 0,5176% 0,5181%  
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇOES  
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em Euros) 

Anexo I – Detalhe da Carteira de Títulos 
 
 

     
Preço de  

 
Mais 

 
Menos 

 
Valor da 

 
Juros 

 
Soma 

     
aquisição  

 
 valias  

 
 valias  

 
carteira 

 
Corridos 

 
  

                VALORES MOBILIÁRIOS 
COTADOS 

           
 

Mercado de Bolsa Nacional 
            

  
Titulos de Dívida Pública 

            
   

OT 4.75% 06/2019 
 

2.912.720 
 

53.100 
 

0 
 

2.965.820 
 

48.967 
 

3.014.787 

     
2.912.720 

 
53.100 

 
0   2.965.820 

 
48.967 

 
3.014.787 

  
Obrigações diversas 

            
   

BPSM - TOPS 1S /97 
 

698.521 
 

0 
 

-410.004 
 

288.517 
 

0 
 

288.517 

     
698.521 

 
0 

 
-410.004   288.517 

 
0 

 
288.517 

                
 

Mercado de Bolsa de Estados Membros UE 
          

  
Titulos de Dívida Pública 

            
   

CCTS Float 11/18 
 

4.137.000 
 

16.200 
 

0 
 

4.153.200 
 

10.779 
 

4.163.979 

   
 

 
4.137.000 

 
16.200 

 
0 

 
4.153.200 

 
10.779 

 
4.163.979 

   
 

            
  

Obrigações diversas 
            

   
RENEPL 4.125% 01/18 

 
2.178.270 

 
0 

 
-11.970 

 
2.166.300 

 
54.518 

 
2.220.818 

   
PTIPL 5.375% 05/2020 

 
1.102.400 

 
0 

 
-29.180 

 
1.073.220 

 
4.945 

 
1.078.165 

   
GALPPL 4.125% 01/19 

 
2.130.042 

 
0 

 
-53.062 

 
2.076.980 

 
55.494 

 
2.132.474 

   
LGFP 5.875% 07/2019 

 
1.793.625 

 
8.505 

 
0 

 
1.802.130 

 
33.995 

 
1.836.125 

   
GASSM 5.375% 05/2019 

 
5.750.830 

 
4.994 

 
0 

 
5.755.824 

 
125.536 

 
5.881.360 

   
ABESM 4.75% 10/25/19 

 
3.050.160 

 
25.744 

 
0 

 
3.075.904 

 
18.407 

 
3.094.311 

   
CABKSM 3.125% 05/18 

 
2.568.610 

 
126.790 

 
0 

 
2.695.400 

 
39.726 

 
2.735.126 

   
POPSM 2.5% 02/2017 

 
3.525.490 

 
47.485 

 
0 

 
3.572.975 

 
65.781 

 
3.638.756 

   
REESM 2.375% 05/2019 

 
5.320.750 

 
24.550 

 
0 

 
5.345.300 

 
55.959 

 
5.401.259 

   
ISPIM Float 01/2016 

 
3.991.720 

 
33.120 

 
0 

 
4.024.840 

 
9.806 

 
4.034.646 

   
BACREDO 0.875% 11/17 

 
1.499.595 

 
0 

 
-4.755 

 
1.494.840 

 
1.381 

 
1.496.221 

   
MS Float 11/19 

 
3.999.000 

 
0 

 
-840 

 
3.998.160 

 
2.981 

 
4.001.141 

   
REPSM 4.875% 02/2019 

 
5.569.935 

 
0 

 
-39.327 

 
5.530.608 

 
162.069 

 
5.692.677 

   
ELEPOR 2.625% 04/19 

 
3.549.975 

 
69.900 

 
0 

 
3.619.875 

 
52.558 

 
3.672.433 

   
CARLB 2.625% 07/2019 

 
3.201.046 

 
5.924 

 
0 

 
3.206.970 

 
31.414 

 
3.238.384 

   
CCBGBB 1.125% 05/17 

 
1.499.520 

 
17.805 

 
0 

 
1.517.325 

 
8.285 

 
1.525.610 

   
CGD S.757  12/2017 

 
12.370.000 

 
0 

 
-1.721.675 

 
10.648.325 

 
6.168 

 
10.654.493 

   
CXGD 8% 09/2015 

 
3.045.915 

 
503.291 

 
0 

 
3.549.207 

 
50.732 

 
3.599.939 

   
BCPPL 3.375% 02/2017 

 
5.667.376 

 
1.952 

 
0 

 
5.669.328 

 
114.829 

 
5.784.157 

   
HEIGR 5.625% 01/2018 

 
1.687.795 

 
1.655 

 
0 

 
1.689.450 

 
66.945 

 
1.756.395 

   
CBA 5.5% 08/2019 

 
2.989.400 

 
0 

 
-11.625 

 
2.977.775 

 
44.603 

 
3.022.378 

   
MQGAU 1% 09/2019 

 
2.499.300 

 
19.650 

 
0 

 
2.518.950 

 
5.863 

 
2.524.813 

   
BFCM Float 03/2019 

 
5.006.805 

 
47.695 

 
0 

 
5.054.500 

 
888 

 
5.055.388 

   
Santander Flt.07/17 

 
3.549.600 

 
30.150 

 
0 

 
3.579.750 

 
5.069 

 
3.584.819 

   
SANTAN Float 05/2016 

 
1.500.000 

 
7.650 

 
0 

 
1.507.650 

 
989 

 
1.508.639 

   
LLOYDS Float 09/2019 

 
3.496.560 

 
1.690 

 
0 

 
3.498.250 

 
910 

 
3.499.160 

   
JPM Float 03/2018 

 
3.910.000 

 
85.500 

 
0 

 
3.995.500 

 
111 

 
3.995.611 

   
JPM Float 05/2019 

 
2.094.813 

 
24.465 

 
0 

 
2.119.278 

 
1.748 

 
2.121.026 

   
ABBEY Float 05/2019 

 
5.940.010 

 
29.447 

 
0 

 
5.969.457 

 
3.547 

 
5.973.004 

   
MS Float 04/2016 

 
1.942.800 

 
59.720 

 
0 

 
2.002.520 

 
1.682 

 
2.004.202 

   
GSFloat 10/2019 

 
2.995.530 

 
10.830 

 
0 

 
3.006.360 

 
3.575 

 
3.009.935 

   
BAC Float 06/2019 

 
2.515.090 

 
13.985 

 
0 

 
2.529.075 

 
636 

 
2.529.711 

   
BAC Float 05/2019 

 
4.027.625 

 
0 

 
-15.625 

 
4.012.000 

 
7.686 

 
4.019.686 

   
C Float 11/2019 

 
3.994.000 

 
0 

 
-2.280 

 
3.991.720 

 
2.856 

 
3.994.576 

   
CS Float 10/2019 

 
1.995.000 

 
6.020 

 
0 

 
2.001.020 

 
1.821 

 
2.002.841 
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ARRFP Float 03/2019 

 
3.007.110 

 
14.490 

 
0 

 
3.021.600 

 
55 

 
3.021.655 

   
TELEFO Float 03/2016 

 
3.996.000 

 
10.200 

 
0 

 
4.006.200 

 
195 

 
4.006.395 

   
NYKRE Float 09/19 

 
2.300.000 

 
1.472 

 
0 

 
2.301.472 

 
711 

 
2.302.183 

   
HBOS Float 03/2017 

 
3.478.125 

 
0 

 
-5.688 

 
3.472.438 

 
606 

 
3.473.043 

   
AYTCED Float 11/2015 

 
5.603.000 

 
329.332 

 
0 

 
5.932.332 

 
6.382 

 
5.938.714 

   
ENELIM Float 02/2018 

 
4.000.100 

 
0 

 
-15.311 

 
3.984.789 

 
37.427 

 
4.022.216 

   
UCGIM Float 10/17 

 
3.008.400 

 
34.410 

 
0 

 
3.042.810 

 
8.288 

 
3.051.098 

   
UCGIM Float 12/2017 

 
3.235.200 

 
16.000 

 
0 

 
3.251.200 

 
1.776 

 
3.252.976 

   
UCGIM Float 01/2017 

 
1.426.600 

 
4.592 

 
0 

 
1.431.192 

 
5.029 

 
1.436.221 

   
VW Float 04/2019 

 
3.600.000 

 
38.736 

 
0 

 
3.638.736 

 
4.256 

 
3.642.992 

   
LANISL Float 05/2012 

 
4.288.970 

 
0 

 
-4.108.198 

 
180.772 

 
0 

 
180.772 

   
BPCEGP Float 05/2018 

 
3.906.458 

 
25.093 

 
0 

 
3.931.551 

 
2.186 

 
3.933.737 

   
ISPIM Float 05/2017 

 
1.848.396 

 
25.992 

 
0 

 
1.874.388 

 
425 

 
1.874.813 

   
ISPIM Float 04/2019 

 
3.192.192 

 
30.272 

 
0 

 
3.222.464 

 
6.112 

 
3.228.576 

     
168.849.138 

 
1.739.106 

 
-6.019.536 

 
164.568.709 

 
1.116.961 

 
165.685.669 

                
 

Mercados Bolsa de Estados Nao Membro UE 
          

  
Obrigações diversas 

            
   

AT&T Flt 06/19 
 

3.500.000 
 

2.730 
 

0 
 

3.502.730 
 

1.545 
 

3.504.275 

   
MTNA 4.625% 11/2017 

 
1.109.400 

 
0 

 
-5.530 

 
1.103.870 

 
5.795 

 
1.109.665 

     
4.609.400 

 
2.730 

 
-5.530 

 
4.606.600 

 
7.339 

 
4.613.939 

                
                
     

181.206.779 
 

1.811.136 
 

-6.435.070 
 

176.582.845 
 

1.184.046 
 

177.766.891 
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