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1 CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1 Objetivo e política de investimento 

O NB Mercados Emergentes – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações 
(anteriormente denominado Espírito Santo Mercados Emergentes), adiante designado por 
Fundo, é um Fundo de Investimento Mobiliário Aberto, gerido pela GNB – Sociedade Gestora 
de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.  

O Fundo foi constituído por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua atividade 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 objetivos enquanto Fundo de ações, 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 objetivo de incrementar a 
sua rentabilidade. 

Relativamente aos investimentos em ativos não denominados em Euros poderá ser efetuada a 
respetiva cobertura cambial. 

1.2 Perfil do investidor 

O Fundo adequa-se a investidores cujo objetivo é o crescimento ambicioso do capital numa 
perspetiva de longo prazo, estando dispostos a suportar o risco elevado de variação dos 
preços inerente às aplicações em ações e à elevada volatilidade dos mercados. O período 
mínimo recomendado de investimento 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 ativos 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 acionista 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 ativos que não são 
denominados em Euros. 

2 EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

Com a ajuda da Reserva Federal Americana, os mercados de ações recuperam das fortes 
quedas de final de 2018, inclusivamente nos Mercados Emergentes. A sinalização de pausa na 
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subida de taxas nos EUA foi essencial no início do ano para recuperar das fortes quedas de 
final de 2018 e sustentar o movimento positivo dos mercados. De negativo o volte-face no 
início de maio, no acordo comercial entre os EUA e a China que era dado como certo. 
Prontamente a Reserva Federal Americana, já no mês de junho, aproveitando o risco que esse 
tema representa para o crescimento económico global, anunciou cortes de taxas para as 
próximas reuniões. Ficou evidente que a FED parece determinada a contribuir para uma 
reversão do abrandamento económico global. Apesar disso, é imprescindível monitorizar quer 
a evolução económica da China quer o desfecho das negociações comerciais entre os EUA e a 
China, para a eventual evolução favorável dos mercados. Ainda assim, estes sinais positivos 
da política monetária americana muito favorecem os mercados emergentes. 

Ao nível da performance, o Fundo beneficiou do seu posicionamento na China, onde se 
procurou aumentar a exposição doméstica favorecida pelo ganho de relevância nos índices 
globais. Também o Brasil e a Índia beneficiaram do seu contexto político. Uma nova 
presidência no Brasil com a reforma do sistema de pensões na agenda e a reeleição do 
presidente Modi na Índia foram fatores que não só impulsionaram estes mercados como 
conseguiram alguma descorrelação positiva com o sentimento global.  

O posicionamento do Fundo mantém-se cauteloso ao nível da exposição, mantendo uma 
estratégia de cobertura da carteira com opções pois, como a volatilidade se tem mantido mais 
baixa do que os níveis de incerteza económica e política fariam prever, parece-nos uma forma 
adequada de cobertura do portfólio. 

O quadro infra apresenta a evolução do Fundo no decorrer do último semestre e dos últimos 
três anos de atividade, no que concerne ao Valor Liquido Global do Fundo, comissões 
suportadas pelo Fundo e pelos Participantes, bem como total de proveitos e custos. 
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2.1 Valor em 30 de junho de 2019 

O Fundo atingiu, a 30 de junho de 2019, um valor líquido global de 16.181.847 Euros. A esta 
data o valor da unidade de participação era de 7,7841 Euros, a que corresponde uma 
valorização anualizada desde o início do Fundo de 1,76% líquida de impostos e comissões de 
gestão e de depositário.  
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No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património em 30 de junho de 2019: 
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2.2 Evolução da Cotação (em Euros) 
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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: 
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2.4 Composição da carteira de aplicações em 30 de junho de 2019 e movimentos 
ocorridos nos títulos durante o primeiro semestre de 2019 

                                                     
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 efetuado 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.  

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 respetivo IFI e 
prospeto. 
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No final do semestre, segundo um critério geográfico e de setor económico, o Fundo detinha 
uma carteira de títulos com a seguinte composição: 
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Durante o primeiro semestre de 2019 verificaram-se os seguintes movimentos na composição 
dos títulos em carteira3: 
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3 MONTANTE DOS COMPROMISSOS, POR CATEGORIA DE OPERAÇÕES, NA 
ACEÇÃO DO ARTIGO 170.º, REALIZADAS PELO OICVM NO DECURSO DO PERÍODO 
DE REFERÊNCIA 

Data da 
Operação

Descrição do Contrato Contraparte Vencimento Nº de Contratos Posição Líquida (C/V)
Valor Nocional 

(eur)

10-05-2019 Put EEM US38.5 Jul19 ALTURA 19-07-2019 420 V -1 845.34

27-05-2019 Cal HSCEI10900Jul19 ALTURA 30-07-2019 15 C 0.00

27-06-2019 FTSE CHINA A50 Jul19 - SI ALTURA 30-07-2019 140 C 11 865.11

27-06-2019 SGX NIFTY 50 Jul 19 - SI ALTURA 25-07-2019 23 C 20 780.32

27-06-2019 Put EEM US42.5 Jul19 ALTURA 19-07-2019 420 C 20 667.84

4 INFORMAÇÃO RELATIVA À EXPOSIÇÃO GLOBAL EM INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS DERIVADOS 

Para o cálculo da exposição global em instrumentos financeiros derivados o Fundo adota a 
abordagem baseada no método dos compromissos. 

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 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; 

b) Para a valorização de instrumentos representativos de dívida (e.g. obrigações, bilhetes 
do tesouro e papel comercial) cotados ou admitidos à negociação num mercado 
regulamentado, será considerado o preço disponível às 16 horas de Portugal 
Continental do dia a que respeita a valorização. Na indisponibilidade desta, o 
presumível valor médio das ofertas de compra e de venda firmes ou, na 
impossibilidade da sua obtenção:  

I) O valor médio das ofertas de compra e venda difundidas por entidades 
financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os ativos em 
causa se enquadram, através dos meios de informação especializados, como 
sejam o Bloomberg, a Reuters e outros, desde que as mesmas se apresentem 
em condições normais de mercado, nomeadamente tendo em vista a 
transação do respetivo instrumento financeiro; 

II) O valor médio das ofertas de compra difundidas através de entidades 
especializadas, caso não se verifiquem as condições referidas na alínea 
anterior. 

Apenas são elegíveis para efeitos da presente alínea: 
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I) As ofertas de compra firmes de entidades que não se encontrem em relação 
de domínio ou de grupo, nos termos previstos nos artigos 20.º e 21.º do 
Código dos Valores Mobiliários, com a entidade responsável pela gestão;  

II) As médias que não incluam valores resultantes de ofertas das entidades 
referidas na alínea anterior e cuja composição e critérios de ponderação sejam 
conhecidos.  

Na indisponibilidade do referido acima, será considerado o valor resultante da 
aplicação de modelos de avaliação independentes, utilizados e reconhecidos nos 
mercados financeiros que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo 
às características do título, nomeadamente o modelo dos cash-flows descontados e 
dos múltiplos; 

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 Ações e Instrumentos representativos de dívida (e.g. 
obrigações, bilhetes do tesouro e papel comercial) não cotados nem admitidos à 
negociação em mercado regulamentado, será considerado o presumível valor médio 
das ofertas de compra e venda firmes ou, na impossibilidade da sua obtenção:  

i) O valor médio das ofertas de compra e venda difundidas por entidades 
financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os ativos em 
causa se enquadram, através dos meios de informação especializados, como 
sejam o Bloomberg, a Reuters e outros, desde que as mesmas se apresentem 
em condições normais de mercado, nomeadamente tendo em vista a 
transação do respetivo instrumento financeiro; 

ii) O valor médio das ofertas de compra difundidas através de entidades 
especializadas, caso não se verifiquem as condições referidas na alínea 
anterior. 

Apenas são elegíveis para efeitos da presente alínea: 

I) As ofertas de compra firmes de entidades que não se encontrem em relação 
de domínio ou de grupo, nos termos previstos nos artigos 20.º e 21.º do 
Código dos Valores Mobiliários, com a entidade responsável pela gestão;  

II) As médias que não incluam valores resultantes de ofertas das entidades 
referidas na alínea anterior e cuja composição e critérios de ponderação 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, 
nomeadamente modelos como o dos cash-flows descontados e dos múltiplos; 

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 
respetivamente, 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 ou venda, difundidas por entidades financeiras de 
reconhecida credibilidade no mercado em que os ativos em causa se enquadram, 



NB Mercados Emergentes

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. A Entidade Gestora poderá considerar, para efeitos de valorização de instrumentos do 
mercado monetário, sem instrumentos financeiros derivados incorporados, que distem 
menos de 90 dias do prazo de vencimento, o modelo do custo amortizado, desde que: 

a) Os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, incluindo riscos de 
crédito e de taxa de juro, reduzido; 

b) 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; 

c) 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. No âmbito do número anterior, considera-se como “modelo do custo amortizado”, a 
realização da respetiva valorização com base no reconhecimento diário do juro inerente à 
operação. 

5. Para a valorização diária 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. 

6. 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. 

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

8. A data de referência considerada para efeitos de avaliação de instrumentos financeiros não 
negociados em mercado regulamentado não dista mais de 15 dias da data de cálculo do 
valor das unidades de participação do Fundo. 

9. Para a valorização de valores mobiliários que não sejam transacionados regularmente 
poderá a Entidade Gestora, de acordo com os princípios de adequabilidade, consistência e 
controlo da valorimetria dos ativos, 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. 

10. Para a valorização das unidades de participação dos fundos que compõem a carteira, será 
considerado o último valor conhecido e divulgado pela respetiva Entidade Gestora no dia de 
valorização do fundo, e disponível no momento de referência. 
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6 MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ATIVOS DO OICVM 

Os movimentos ocorridos nos ativos do Fundo durante o primeiro semestre de 2019 foram os 
seguintes: 
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7 EVENTOS SUBSEQUENTES 

Após o encerramento do período de relato (30 de Junho de 2019) e até à data de elaboração 
do presente Relatório, não existiu nenhum evento subsequente suscetível de registo nas 
demonstrações financeiras ou com impacto na atividade do Fundo.  

A Administração 

João Carlos da Piedade Ferreira de Pina Pereira (Presidente) 

Ana Paula Saraiva Marcelo Grave Rodrigues (Vogal) 

Nelson José Pereira Marques Martins (Vogal) 

Rameschandra Kakoo (Vogal independente) 

13 de agosto de 2019 
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NB MERCADOS EMERGENTES � FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE AÇÕES 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 
30 DE JUNHO DE 2019 
 
INTRODUÇÃO 

O NB Mercados Emergentes � Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações adiante 

designado por Fundo ou OIC, é gerido pela GNB � Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A. (Entidade Gestora). Foi constituído por tempo indeterminado, 

tendo iniciado a sua atividade em 24 de janeiro de 1994. 

Em 10 de fevereiro de 2015, o Fundo passou a denominar-se NB Mercados Emergentes, 

sendo anteriormente denominado Espírito Santo Mercados Emergentes. 

Em 12 de setembro de 2016 o Fundo Incorporou, por fusão, o fundo �NB Brasil � Fundo de 

Investimento Mobiliário Aberto Flexível�. 

O Fundo não efetuará operações de cobertura de risco cambial dos valores expressos em 

divisas que não o Euro. Poderá no entanto realizar tais operações, se a visão de gestão 

relativamente à evolução dos mercados cambiais assim o justificar. O Fundo de acordo com a 

sua política de investimentos, pode recorrer a técnicas e instrumentos financeiros derivados 

quer se destinem à cobertura de riscos, quer se destinem à prossecução de outros objetivos, 

limitando a utilização destes produtos a uma exposição máxima dos ativos subjacentes 

correspondente a 10% do valor líquido global do Fundo. As funções de banco depositário são 

exercidas pelo Novo Banco, S.A.. 

 O presente anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento nº 06/2013 da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 17 de outubro de 2013, que 

estabelece o Plano Contabilístico dos Organismos de Investimento Coletivo (PCOIC). 

 As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no PCOIC.  

As notas cujos números não são indicados neste anexo não têm aplicação por inexistência ou 

irrelevância dos valores a reportar, com exceção 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 no pressuposto da 

continuidade e com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantido de acordo com o 

Plano Contabilístico dos Organismos de Investimento Coletivo, Regulamento n.º 16/2003 � 

Contabilidade dos Organismos de Investimento Coletivo (alterado pelo Regulamento n.º 1/2013 

e pelo Regulamento n.º 6/2013), todos emitidos pela Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (�CMVM�) e regulamentação complementar emitida por esta entidade, na sequência 

das competências que lhe foram atribuídas pela Lei n.º 16/2015 de 24 fevereiro (�RGOIC�), 

republicada pelo Decreto-lei n.º 56/2018, de 9 julho e alterada pela Lei n.º 35/2018, de 20 de 

julho.  

As demonstrações financeiras e o respetivo anexo apresentam diferenças nos 

arredondamentos em diversos valores. Esta situação prende-se com o facto de o sistema de 

informação - SGC - efetuar 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 ativos que integram a carteira 

do 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; 
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2. Para a valorização de instrumentos representativos de dívida, nomeadamente obrigações, 

bilhetes do tesouro e papel comercial cotados ou admitidos à negociação num mercado 

regulamentado, será considerado o preço disponível às 16 horas de Portugal Continental do 

dia a que respeita a valorização. 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 ativos 

em causa se enquadram, através dos meios de informação especializados, como sejam o 

Bloomberg, a Reuters e outros, 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 sejam 

conhecidos. Na indisponibilidade do referido acima, será considerado o valor resultante da 

aplicação de modelos de avaliação independentes utilizados e reconhecidos nos mercados 

financeiros que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às características 

do título, nomeadamente o modelo dos cash-flows descontados e dos múltiplos.  

3. 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 no ponto 1) desta 

alínea; 

4. Para a valorização das Ações e Instrumentos representativos de dívida, nomeadamente 

obrigações, bilhetes do tesouro e papel comercial não cotados nem admitidos 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 ativos em causa se 

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

Reuters e outros, 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 em relação de 

domínio ou de grupo ou cuja composição e critérios de ponderação 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, nomeadamente modelos como dos 

cash-flows descontados e dos múltiplos. 
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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 respetivamente, 

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 ou venda, difundidas por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no 

mercado em que os ativos 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 Entidade Gestora e na ausência deste ultimo será considerado o 

valor resultante da aplicação do modelo de avaliação Black-Scholes; 

6. Para a valorização de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos financeiros 

derivados incorporados que distem menos de 90 dias do prazo do vencimento, poderá 

considerar-se o modelo do custo amortizado, desde que, os instrumentos de mercado 

monetário possuam um perfil de risco, incluindo risco 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 e que se assegure, que a discrepância entre o valor resultante 

do método do custo amortizado e o valor de mercado não seja superior a 0.5%. Considera-se 

como modelo do custo amortizado a realização da respetiva valorização com base no 

reconhecimento diário do juro inerente à operação. 

7.  Para a valorização diária de contratos de 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 

8. As posições abertas em contratos de futuros, realizadas em mercados organizados, são 

refletidas em rubricas extrapatrimoniais. Estas operações são valorizadas diariamente, com 

base nas cotações de mercado, sendo os lucros e prejuízos realizados ou potenciais 

reconhecidos como proveito ou custo nas rubricas �Ganhos/perdas em operações financeiras � 

Em operações extrapatrimoniais�; 

9. 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; 

10. Relativamente a valores cotados admitidos à negociação numa Bolsa de Valores ou 

transacionados em mercados regulamentados, que não sejam transacionados nos 15 dias que 

antecedem a respetiva avaliação, serão utilizados os critérios de valorização definidos para os 

valores não cotados; 
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11. Para a valorização de valores mobiliários que não sejam transacionados regularmente 

poderá a Entidade Gestora, de acordo com os princípios de adequabilidade, consistência e 

controlo da valorimetria dos ativos, 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; 

12. Para a valorização das unidades de participação dos fundos que compõem a carteira, será 

considerado o último valor conhecido e divulgado pela respetiva Entidade Gestora no dia de 

valorização do Fundo, e disponível no momento de referência. 

As mais e menos valias líquidas apuradas de acordo com as metodologias de valorização 

definidas anteriormente são reconhecidas na demonstração dos resultados na rubrica de 

�Ganhos/Perdas em operações financeiras � Na carteira de títulos e outros ativos�, por 

contrapartida das rubricas �Mais-valias� e Menos valias� do ativo. 

 Para efeitos da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 

Os valores relativos a operações de compra e venda de títulos realizadas, mas cuja liquidação 

financeira ainda não ocorreu à data do balanço, encontram-se registados na rubrica de 

�Terceiros, contas de devedores ou outras contas de credores�, do ativo e do passivo, 

respetivamente.  

(d) Reconhecimento de rendimentos 

Os dividendos são registados quando atribuídos/recebidos na rubrica �Rendimento de títulos e 

outros ativos�, da demonstração dos resultados. 

(e) Operações em moeda estrangeira 

Os ativos 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 no exercício em que ocorrem. Os proveitos e os 

custos efetivos relativos às transações efetuadas em moeda estrangeira são registados no 

exercício em que ocorrem.   

(f)  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 corresponde ao somatório das rubricas do capital do 

Fundo. 
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O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição e resgate, será o conhecido e 

divulgado no dia útil seguinte àquele a que o pedido se refere. O pedido de subscrição ou de 

resgate é realizado a preço desconhecido. 

A rubrica �Variações patrimoniais� resulta da diferença entre o valor de subscrição ou resgate 

relativamente ao valor base da unidade de participação na data de subscrição ou resgate, 

respetivamente. 

(g)  Comissão de gestão e de depositário 

Pelo exercício da sua atividade, a Entidade 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.  

A comissão de gestão e a comissão de depositário são registadas na rubrica �Comissões e 

Taxas -Outras de operações correntes� da demonstração de resultados, por contrapartida da 

rubrica �Comissões a pagar� do Balanço. 

(h)  Taxa de supervisão 

O Fundo está sujeito a uma taxa de supervisão no valor de 0,012� (com um mínimo de 100 

euros e um máximo de 12.500 euros). Esta taxa, calculada sobre o valor líquido global do 

Fundo no final de cada mês, deverá ser entregue mensalmente à CMVM. 

(i) 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 da 

demonstração de resultados de � Ganhos/Perdas em Operações Financeiras � Em Operações 

Extrapatrimoniais�. 

A reavaliação da posição cambial a prazo registada nas rubricas acima referidas, é tratada 

como descrita em (e). 
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(j) Regime Fiscal 

Os fundos de investimento mobiliário são sujeitos à taxa geral de IRC sobre o seu resultado 

líquido, expurgado, contudo, dos rendimentos (e respetivos gastos associados) de capitais, 

prediais e mais-valias, tal como qualificados para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares, com exclusão dos provenientes de entidades com residência ou domicílio 

em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável constante da 

lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

 

Não relevam, igualmente, para efeitos de determinação do lucro tributável os rendimentos, 

incluindo descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que 

revertam para os fundos de investimento mobiliário, bem como os gastos não dedutíveis 

previstos no artigo 23.º-A do Código do IRC.  

 

A partir de 1 de janeiro de 2019, os fundos de investimento mobiliário ficam sujeitos a uma taxa 

de 4%, em sede de imposto de selo, que incide sobre o valor das comissões de gestão e de 

depósito. 

 

Os fundos de investimento mobiliário estão ainda sujeitos a uma taxa de 0,0125%, em sede de 

Imposto do Selo, que incide sobre o valor líquido global dos organismos de investimento 

coletivo que não invistam exclusivamente em instrumentos do mercado monetário e depósitos 

(a taxa é de 0,0025% nos organismos que invistam exclusivamente nestes produtos 

financeiros). 



                                              

 

 

 

NB Mercados Emergentes 

 

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 primeiro semestre de 2019, 

podem ser verificadas através do seguinte detalhe: 

 
A evolução do valor líquido global e unitário do OIC registada no primeiro semestre de 2019 foi 

a seguinte: 
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O número de participantes por escalão em 30 de junho de 2019 apresenta-se o seguinte 

quadro: 

 
 
NOTA 3 � INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS 
 
O detalhe da carteira de títulos em 30 de junho de 2019 é apresentado no Anexo I. 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o primeiro semestre de 2019, 

foi o seguinte: 

 
 
Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018, os depósitos à ordem encontravam-se 

domiciliados nas seguintes instituições: 

 
 

 

 

NOTA 4 � CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS 

Os critérios utilizados na valorização dos ativos integrantes da carteira do OIC já foram 

mencionados e encontram-se atrás explicitados, no capítulo das bases de apresentação.
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NOTA 11 � EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 

Em 30 de junho de 2019, a posição cambial aberta do Fundo e os respetivos instrumentos de 

cobertura utilizados, expressos em moeda estrangeira, são os que abaixo se detalham: 

 
 

NOTA 13 � COBERTURA DO RISCO DE COTAÇÕES 

A composição da carteira de ações do Fundo em 30 de junho de 2019, assim como as 

operações extrapatrimoniais realizadas e a posição de risco não coberta, são as que a seguir 

se descriminam:  
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NOTA 14 � EXPOSIÇÃO GLOBAL 
De acordo com o artigo 17º do regulamento da CMVM nº 2/2015, o cálculo da exposição global 

em instrumentos financeiros derivados através da abordagem baseada nos compromissos 

corresponde ao somatório em valores absolutos, os quais, à data de 30 de junho de 2019, 

apresentam-se como segue: 

 
 

NOTA 15 � ENCARGOS IMPUTADOS AO FUNDO 

Os encargos imputados ao OIC durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2019 

apresentam o seguinte detalhe: 

 
 

De acordo com o artigo 69º do Regulamento da CMVM nº2/2015, a taxa de encargos correntes 

de um OIC consiste no quociente entre a soma da comissão de gestão fixa, a comissão de 

depósito, a taxa de supervisão, os custos de auditoria e os outros custos correntes, num dado 

período, e o valor líquido global médio nesse mesmo período. Adicionalmente, o cálculo da 

taxa de encargos correntes de um OIC que estime investir mais de 30% do seu valor líquido 

global noutros OIC, inclui as taxas de encargos correntes dos OIC em que invista. Por outro 

lado, a taxa de encargos correntes não inclui os seguintes encargos: (i) componente variável da 



                                              

 

 

 

NB Mercados Emergentes 

 

comissão de gestão; (ii) custos de transação não associados à aquisição, resgate ou 

transferência de unidades de participação; (iii) juros suportados; e (iv) custos relacionados com 

a detenção de instrumentos financeiros derivados. 

NOTA 18 � CONTAS DE DEVEDORES E CREDORES 

Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018, as contas de devedores e credores tem o 

seguinte detalhe: 

 
 
 
NOTA 19 � OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
Informação sobre os erros de valorização das unidades de participação do OIC e os respetivos 

montantes pagos ao OIC com caráter compensatório deles decorrentes, relativamente ao 

primeiro semestre de 2019: 

 

Contabilista Certificado nº 19719                                                                 A Administração 
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Anexo I 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 30 de junho de 2019 

NB Mercados Emergentes (Valores em Euro) 

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 - Ações 

 48 316  41 046  41 046 PEGATRON CORP (7 270) 

 182 084  142 526  142 526 HON HAI PREC-REG GDR (39 558) 

 157 640  154 910  154 910 CESKE ENERGETICKE (2 730) 

 223 349  244 815  244 815 
 

ITC LTD-GDR REGS  21 466 

 103 751  98 067  98 067 MAHINDRA & MAHINDRA (5 684) 

 51 419  53 177  53 177 POWERTECH 
TECHNOLOGY 

 1 758 

 151 193  151 687  151 687 SURGUTNEFTEGAS ADR  494 

 66 113  75 990  75 990 SAMSUNG SDI -GDR REG  9 877 

 162 820  172 672  172 672 ROSNEFT OJSC-GDR  9 852 

 579 252  625 571  625 571 SAMSUNG ELECT GDR  46 319 

 1 760 461 -  1 760 461 (55 242)  89 766  1 725 937 Sub-Total:  

1.5 - Merc.bolsa de Estados não membros UE 

1.5.4 - Ações 

 327 862  300 242  300 242 CHINA MOBILE LTD (27 620) 

 651 071  385 757  385 757 BAIDU INC SPON ADR (265 314) 

 226 107  223 921  223 921 BANK OF CHINA LTD (2 186) 

 137 000  141 516  141 516 CHINA TELECOM CORP H  4 516 

 260 916  191 299  191 299 XIAOMI CORP - B (69 617) 

 150 471  151 695  151 695 SHANGHAI FOSUN PHARM  1 224 

 140 570  98 003  98 003 SINO BIOPHARMACEUTIC (42 567) 

 80 418  72 288  72 288 TONG REN TANG TECH (8 130) 

 209 945  247 386  247 386 CIA CONCESSOES RODOV  37 441 

 251 034  268 446  268 446 WALMART MEXICO-SER V  17 412 

 153 285  152 067  152 067 FOMENTO ECO.MEX ADR (1 218) 

 148 150  79 917  79 917 CEMEX SA-SPONS ADR (68 233) 

 231 183  237 751  237 751 JIANGSU EXPRESS LTD  6 568 

 75 549  35 813  35 813 NEMAK SAB DE CV (39 736) 

 272 619  300 677  300 677 CNOOC LTD  28 058 

 136 697  144 622  144 622 CSPC PHARMACEUTICAL  7 925 

 73 047  51 909  51 909 GAMUDA BHD (21 138) 

 283 586  293 611  293 611 BANK COMMUNICATIONS  10 025 

 694 510  746 485  746 485 ALIBABA GROUP HOLD  51 975 

 283 584  233 858  233 858 SHANGHAI PHARMACEUT (49 726) 

 249 196  422 208  422 208 PING AN INSURANCE  173 012 

 524 734  355 616  355 616 QUIMICA Y MINERA ADR (169 118) 

 237 536  230 323  230 323 BANGKOK BANK PB-NVDR (7 213) 

 181 877  223 576  223 576 GERDAU SA-PREF  41 699  
 
 
 
 



                                              

 

 

 

NB Mercados Emergentes 

 

 
 
 
 
 
 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 30 de junho de 2019 

NB Mercados Emergentes (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 72 344  43 103  43 103 LOTTE CHEMICAL TITAN (29 241) 

 144 353  120 210  120 210 ECOPETROL SA ADR (24 143) 

 179 070  189 363  189 363 TELEFONICA BRASIL SA  10 293 

 149 778  154 110  154 110 PUREGOLD PRICE CLUB  4 332 

 103 129  119 495  119 495 GUDANG GARAM TBK PT  16 366 

 258 606  231 868  231 868 METROPOLITAN BANK (26 738) 

 594 905  785 619  785 619 TENCENT HOLDINGS LTD  190 714 

 175 920  162 144  162 144 TIM PARTICIPACO ADR (13 776) 

 149 865  139 765  139 765 BIDVEST GROUP LTD (10 100) 

 271 092  170 319  170 319 MATAHARI DEPARTMENT (100 773) 

 226 360  241 585  241 585 CHINA CONSTRUCTION  15 225 

 241 257  339 368  339 368 NASPERS LTD-N SHS  98 111 

 272 165  272 596  272 596 KASIKORNBANK NVDR  431 

 170 886  189 326  189 326 INDOFOOD SUKSES MAKM  18 440 

 351 511  353 775  353 775 ZHEJIANG EXPRESSWAY  2 264 

 543 259  542 188  542 188 TAIWAN SEMICOND ADR (1 071) 

 172 727  151 277  151 277 PERUSAHAAN GAS NEGAR (21 450) 

 248 494  252 053  252 053 YY INC-ADR  3 559 

 163 983  175 320  175 320 NEW CHINA LIFE INSUR  11 337 

 79 117  72 661  72 661 PROMOTORA Y 
OPERADOR 

(6 456) 

 10 295 131 -  10 295 131 (1 005 564)  750 927  10 549 768 Sub-Total:  

1.5.9 - Opções 

Cal HSCEI10900Jul19 

 22 144  20 668  20 668 Put EEM US42.5 Jul19 (1 476) 

(26 942) (1 845) (1 845) Put EEM US38.5 Jul19  25 097 

 18 823 -  18 823 (1 476)  25 097 (4 798) Sub-Total:  

3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE (OIC) 

3.3 - OIC domici. em Estados não membros da UE 

 313 585  297 814  297 814 ISHARES MSCI INDIA S (15 771) 

 175 339  150 105  150 105 VANECK VECTORS INDIA (25 234) 

 996 329  977 087  977 087 Xtrackers Harvest CS (19 242) 

 328 691  339 859  339 859 ISHARES MSCI BRAZIL  11 168 

 1 183 246  1 145 937  1 145 937 ISHARES MSCI SOUTH K (37 309) 

 276 674  285 479  285 479 ISHARES MSCI INDONES  8 805 

 3 196 281 -  3 196 281 (97 556)  19 973  3 273 864 Sub-Total:  

Total  15 544 771  885 763 (1 159 838)  15 270 696 -  15 270 696  
 
 
 
 
 










