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1. CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1. HISTORIAL E OBJETIVO DO FUNDO 

A constituição do Fundo foi autorizada, por deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, em 4 de agosto de 2011, por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua atividade em 30 de 
agosto de 2011. 

O Fundo constituiu-se como um Fundo Especial de Investimento Aberto, não harmonizado, tendo desde o dia 9 
de setembro de 2013 assumido a forma de Fundo de Investimento Alternativo Aberto nos termos do nº 2 do artº 
2º do Regulamento da CMVM nº 2/2015. 

Até 27 de julho de 2017 a denominação do fundo foi ”Banco BIC-Brasil - Fundo de Investimento Alternativo 
Mobiliário Aberto” a qual nesta data, após deliberação do Conselho de Administração da CMVM, foi alterada 
passando a denominar-se “EuroBic Brasil – Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto”. 

Em 21 de dezembro de 2019 procedeu-se, nos termos e para os efeitos dos artigos 96.° e seguintes do 
Regulamento da CMVM nº 2/2015, à sua transformação, até esse momento um organismo de investimento 
coletivo alternativo em valores mobiliários (não harmonizado), em organismo de investimento coletivo em 
valores mobiliários (harmonizado) e passando a denominar-se por “EuroBic-Brasil Fundo de Investimento 
Mobiliário Aberto”, adiante designado por “Fundo”. 

A transformação visou a simplificação da política de investimento do Fundo através do reforço dos limites de 
diversificação ao investimento, nomeadamente os previstos na subsecção II da secção I do capítulo II do título II 
do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro 
(“RGOIC”). 

Adicionalmente nesta data o Fundo alterou a periodicidade de cálculo do valor da unidade de participação, que 
até esse momento era semanal, para diário, consequentemente alterando a valorização para efeitos de 
subscrição ou resgate contribuindo decisivamente para o aumento da liquidez do Fundo em benefício dos seus 
participantes. 

O Fundo é administrado pela Dunas Capital – Gestão de Activos - SGOIC, S.A. (“sociedade gestora”) e a 
entidade depositária dos valores mobiliários é o Banco BIC Português, S.A. (“depositário”). 

As entidades comercializadoras são a Dunas Capital – Gestão de Activos – SGOIC, S.A., na sua sede no Largo 
Duque de Cadaval nº 17 – 1º andar, fração J em Lisboa, o depositário, Banco BIC Português S.A., na sua sede 
na Av. António Augusto Aguiar, 132 em Lisboa, bem como nos seus balcões e centros de empresa, o Best – 
Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., nos Centros de Investimento BEST que são agências do Banco BEST 
e através dos canais de comercialização à distância: por Internet através do sítio www.bancobest.pt e por 
serviço telefónico 707 246 707 e o Banco Invest, S.A., na sua sede na Av. Engº Duarte Pacheco, Torre 1, 11º 
andar, em Lisboa, através dos seus balcões e através do site www.bancoinvest.pt, para os clientes que tenham 
aderido a este serviço. 

A gestão da carteira de ativos do Fundo foi, inicialmente, subcontratada pela sociedade gestora à BRZ 
Investimentos Ltda., que é uma sociedade constituída de acordo com a legislação brasileira e tem sede na Rua 
Leopoldo Couto Magalhães Jr. 758 conj. 52, São Paulo, tendo cessado o contrato com esta entidade em 28 de 
fevereiro de 2018.  

A partir de 1 de março de 2018, a gestão da carteira de ativos do Fundo foi subcontratada pela sociedade 
gestora à Tagus Investimentos Ltda. que é uma sociedade constituída de acordo com a legislação brasileira e 
tem sede na Praia de Botafogo, 300 – Botafogo, Rio de Janeiro. 

Os serviços de gestão de carteira subcontratados consubstanciam-se, principalmente, na escolha dos ativos que 
compõem o património do Fundo. 
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O Fundo tem como principal objetivo proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de ativos do 
mercado brasileiro, quer de rendimento fixo, quer de rendimento variável, com predominância para os ativos de 
rendimento fixo. Assim, os principais ativos serão obrigações e outros títulos de dívida emitidos por empresas 
brasileiras e títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Nacional Brasileiro.  

A moeda de referência do Fundo é o dólar dos Estados Unidos. 

 

1.2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

O Fundo investe em obrigações e títulos de dívida de empresas brasileiras e do Tesouro Nacional Brasileiro, 
podendo, contudo, haver um investimento até 30% do valor líquido global do Fundo em ações ou valores 
mobiliários similares. 

Poderão ser realizados investimentos no mercado brasileiro ou fora do mercado brasileiro, mas com exposição 
ao mesmo, através de obrigações, american depositary receipts (ADR’s) e exchange trade funds (ETF’s).  

Apesar da moeda de referência do Fundo ser o dólar americano, os ativos podem ser adquiridos nessa moeda, 
em reais ou em euros. 

A política de investimento do Fundo será orientada de forma a assegurar, direta ou indiretamente, a 
manutenção, em permanência, de pelo menos dois terços do valor líquido global do Fundo aplicado em 
instrumentos do mercado monetário, títulos de dívida pública e privada, títulos de participação e unidades de 
participação de outros OIC, OEI e ETF’s. 

A sociedade gestora poderá efetuar cobertura de risco cambial quando entender oportuno. 

O Fundo não privilegia, em termos de investimento, setores económicos específicos. 

 

1.3. PERFIL DO INVESTIDOR 

O Fundo destina-se a investidores com tolerância ao risco que assumam uma perspetiva de valorização do seu 
capital no médio/longo prazo e, como tal, estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um 
período mínimo recomendado de 3 anos. 

 

1.4. BENCHMARK (PARÂMETRO DE REFERÊNCIA) 

O Fundo tem como benchmark a US Dollar Libor 6 Meses + 3,00%. 

A taxa Libor 6 meses é a taxa de juro de referência para o dólar norte-americano utlizada nos mercados 
financeiros e reconhecida como representativa das condições de mercado, fixada diariamente para o prazo de 6 
meses. 
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1.5. POLÍTICA DE EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES E TRANSMISSÃO DE ORDENS 

A sociedade gestora encontra-se sujeita ao dever de assegurar as melhores condições na execução de todas as 
operações, tomando sempre em consideração todos os fatores considerados relevantes para se assegurar o 
melhor resultado possível para o Fundo. 

 

1.6. VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO 

Os ativos encontram-se valorizados de acordo com as regras de valorimetria estabelecidas no ponto 3.2. do 
Capítulo II do prospeto do Fundo, as quais se encontram descritas na Nota 4 do Anexo às Demonstrações 
Financeiras. 

 

1.7. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO 

As condições de investimento em vigor são as que seguidamente se apresentam: 

Subscrição inicial 1.500 USD Prazo Liq. Subscrição D+1

Investimentos adicionais 100 USD Prazo Liq. Resgate D+3

Subscrição 0% Gestão Fixa ** 1%

Resgate  ** até 180 dias - 1% Variável ** *

após 180 dias - 0% Depositário ** 0,20%

* 20% a incidir sobre a valorização positiva do Fundo face ao benchmark com high watermark , ou seja, quando a
rendibilidade do Fundo exceda na data do seu aniversário, a US Dollar Libor 6 Meses+ 3,00% em cada ano após a constituição
do Fundo.

Condições de Investimento em 31 de dezembro de 2020

Comissões

** Sobre esta comissão recai, desde o dia 1 de janeiro de 2019, imposto de selo à taxa legal em vigor.
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2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

2.1. ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO – PRINCIPAIS TEMAS 

Estados Unidos  

A recuperação dos mercados, ao longo do segundo semestre de 2020, foi muito expressiva. Além do próprio 
ambiente menos tenso, em relação à vacina contra o COVID e a vida “fora de casa”, o movimento foi coroado 
com a vitória de Joe Biden nas eleições norte-americanas, renovando e revigorando as expectativas, tanto para 
um comércio global mais aberto quanto para um novo e amplo pacote fiscal, em complemento aos estímulos já 
concedidos. 

O quadro acima difere substancialmente do que se observou na fase aguda da pandemia, onde a busca 
frenética por tecnologia deu espaço para alocação em diferentes setores ao longo do período, porém a própria 
natureza concentradora da crise fez com que apesar da rotação de ativos observada, os grandes índices de 
tecnologia americanos seguissem com boa performance, especialmente os mais cencentrados como o Nasdaq 
100. 

Dessa forma as grandes empresas ficaram enormes e as médias e pequenas sucumbiram à crise. Esse é um 
fenómeno claramente percebido no mercado americano, mas ele se mostrou real em todos os demais grandes 
mercados e setores, na medida em que as grandes companhias durante a fase aguda da crise preservaram (e 
em alguns casos até aumentaram) o seu acesso a capital, além de terem muito mais capacidade de resposta 
em termos de digitalização e virtualização de suas operações. 

Olhando para a frente, o elemento “Biden” muda muita coisa no panorama económico global para os próximos 
anos, especialmente no tocante ao papel e as perspetivas dos mercados emergentes. De tal forma que estamos 
diante de um mundo novo e em adaptação, onde por exemplo a Tesla sozinha vale mais do que todas as 
principais construtoras automóveis do mundo somadas, onde criptomoedas viraram um enorme mercado global 
atuando fora da regulação dos grandes Bancos Centrais, e por aí vai. 

Dessa forma, entendemos que além do papel histórico dessa crise do Corona Vírus com seus aspectos 
sanitários e económicos, veremos também como uma de suas derivadas uma importante mudança também em 
certos padrões de consumo e interações contratuais e comerciais, que trarão profundas implicações aos 
mercados e ao nosso estilo de vida no longo prazo. 

Desempenhos Setoriais EUA 

 

Fonte: Bloomberg 
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Europa 

Na Europa também observámos uma recuperação expressiva dos mercados porém, o quadro de reincidência do 
vírus observado no final do ano, trouxe novos temores aos mercados europeus. A Europa, que já vinha de uma 
longa temporada, com seu passo de crescimento lento e comprometido, e também lidando com seus próprios 
demónios – falta de alinhamento fiscal entre os membros do Bloco, tensões políticas derivadas das negociações 
finais do Brexit e rebeldia de certos membros em relação aos seus protocolos de deliberação, tais como: 
Hungria e Polónia. 

Diante desse quadro e à luz das inúmeras “quebras” já observadas no Bloco, a vitória de Biden é um grande 
sopro de alívio e frescura para a Europa na medida em que deve reestabelecer os grandes acordos comerciais 
globais, além de também reestabelecer o sistema de governança global, resgatando acordos de clima, 
protocolos de saúde, etc. 

Nesse sentido o comportamento dos mercados europeus referenda esse quadro, com destaque para a 
recuperação dos Bancos locais que também vinham sendo objeto de múltiplas pressões - juros negativos, 
pressões de insolvência derivadas da pandemia, avanços importantes dos bancos digitais, etc. Porém, superada 
a fase aguda da crise, a recuperação surgiu muito forte sendo um movimento que nos parece estar se 
espalhando para o resto do globo, onde uma das principais vantagens estruturais, no caso dos grandes 
conglomerados bancários, sempre foi a extensão de sua rede de agências, que fechadas, durante a fase aguda 
da pandemia, contribuíram pouco ou negativamente para o bom combate das marcas tradicionais do setor. 

Essa situação certamente mudará no curto médio prazo a favor dos incumbentes, tornando o ambiente 
competitivo bem mais tenso e feroz do que vimos até aqui. 

ETF Bancos Europeus X Stoxx 600 

 

Fonte: Bloomberg 
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Commodities 

No mercado de commodities o destaque cental e absoluto, onde, diga-se de passagem, fez enorme diferença a 
favor da recuperação da bolsa brasileira, foi o minério de ferro. O preço do minério que já vinha em trajetória 
altista antes da pandemia, devido a certos acidentes ambientais pontuais que desbalancearam a relação de 
oferta e demanda do produto, sofreu duro impacto durante o período de crise, mas teve uma recuperação 
estelar após a fase aguda. Parte disso deveu-se ao próprio roteiro da recuperação onde a região asiática foi a 1ª 
a sair das cordas e apresentou uma recuperação extremamente vigorosa, capitaneada pela China, mas outra 
parte muito relevante foi o próprio desbalanceamento de oferta e demanda, já comentado, que além de se ter 
agravado no ano de 2020, ainda ganhou contornos comerciais apimentados por conta de disputas comerciais 
entre China e Austrália em função da adoção, ou não, de tecnologia chinesa em redes de comunicação 
australianas e as naturais contrapartidas de eventual boicote chinês ao minério australiano. À luz deste cenário 
esse foi um mercado que entrou em ebulição. 

A forte alta nos preços desta commodity impactou profundamente as empresas do setor tanto pela via da dívida 
quanto do equity, na medida em que a geração de caixa do ano corrente foi explosiva juntamente com as 
oportunidades de crescimento e lucro que se apresentam nos anos futuros tendo criado, assim, uma janela 
extremamente favorável de desempenho para um dos principais ativos do Fundo– a companhia mineradora 
brasileira CSN. 

No caso particular de CSN é bem provável que se observe ainda no início de 2021 o IPO de sua principal mina 
Casa de Pedra, configurando com isso a maior operação de mercado de capitais do setor em muitos anos. Mina 
essa que espera-se poder superar com folga a casa das 50mm de toneladas de produção. 

 Minério de Ferro 2 anos                                Petroleo 

 

 

 CSN CRB Alimentos 

 

Fonte: Bloomberg 
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Ambiente Económico Brasileiro 

A resposta do Brasil à crise, conforme já comentado em relatório anterior, foi um enorme impulso fiscal através 
de programas assistencialistas e de expansão de crédito público. Porém, essa conta veio sendo digerida ao 
longo do segundo semestre do ano, com o mercado percebendo cada vez mais claramente a necessidade e a 
urgência do ajuste fiscal e da retomada da agenda de reformas. 

O cenário político e económico no Brasil ganhou contornos um pouco mais imprevisíveis, porém também 
recheados de possíveis oportunidades. Isso deriva do fato de que a agenda fiscal assistencialista do governo 
Bolsonaro causou migração de sua base de apoio, das classes de média e alta renda e dos estados mais 
industrializados, para as camadas de mais baixa renda e para os estados mais pobres e despreparados da 
federação. Isso causou uma alteração da equação política da sua plataforma original.  

Este quadro junta-se aos importantes avanços já feitos, onde a combinação dos governos Bolsonaro e seu 
antecessor Temer, permitiu a criação de um ambiente económico extremamente amigável – com inflação e juros 
em patamares mínimos, alguma retomada da agenda de privatizações, mas também a entrada em jogo dos 
programas assistencialistas, que criam esse elemento novo a ser analisado na medida em que a sua 
manutenção implique ainda mais esforços e ajustes por parte da agenda reformista do atual governo. Caso se 
caminhe nessa direção abriremos campo para um grande avanço da agenda de investimentos privados no 
Brasil. 

Resgatando o gráfico do CDS brasileiro, observamos que no campo do risco soberano o terreno ora perdido na 
pandemia, também já foi recuperado, oferecendo com isso um voto de confiança para que a agenda económica 
do governo retome seu curso original. Desse modo imaginamos que a combinação desse ambiente com a janela 
favorável e aberta dos mercados de capitais internacionais, criará uma enorme oportunidade de expansão e 
consolidação para o setor corporativo nacional. 

CDS Brasil 5 anos 

 

Fonte: Bloomberg 
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2.2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO 

No tocante à movimentação da carteira, conforme relatório anterior, havíamos implementado a 
inovação de alocação de risco em single stocks, via ADRs brasileiros, permitindo com isso buscar 
uma camada adicional de alfa além das tradicionais exposições neutras ou positivas ao EWZ. Esse 
movimento mostrou-se bastante acertado trazendo ganhos expressivos ao fundo em função seus 
critérios de seletividade. 

Indo ao panorama de seletividade, optámos por fazer alocações, além do caso já mecionado 
anteriormente de mineração, onde nossa visão contrária ao mercado em março se mostrou correta 
ao longo do ano, também no setor de aviação, se mostrou outro grande acerto. 

O medo inicial que abalou as companhias aéreas nacionais veio muito pela via do crédito, onde a 
situação de ter elevadíssimo peso de custos de suas frotas de aeronaves se deparou com a subita 
interrupção dos fluxos de caixa em função do isolamento social, criando com isso uma equação 
extremamente preocupante. Nossa visão era de que o problema de interrupção de caixa seria 
temporário em função da própria caraterística da crise do vírus e de sua concomitante agenda de 
avanços na vacina, de modo que optámos por tomar posições no setor tanto em dívida quanto em 
ações, tendo auferido com isso lucros bastante relevantes nas duas classes. 

Vale destacar que após a fase aguda da crise, buscamos calibrar uma condição mais equilibrada de 
portfolio misturando temas high beta, como comentado acima, junto com temas defensivos e com 
fluxos de caixa dolarizados, o que criou uma defesa natural para nossa carteira. 

 ADR Gol Yield Bond Gol 

 

Fonte: Bloomberg 
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2.3. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

Em 31 de dezembro de 2020, o montante sob gestão do Fundo ascendia a 15.281.408 USD, sendo o valor da 
unidade de participação de 143,4149 USD e havendo em circulação 106.553,7682 unidades de participação. 

No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património do fundo com referência a 31 de dezembro de 
2020: 

Rubrica Montante

Valores mobiliários $13 646 619

Saldos bancários $1 688 159

Outros Ativos $152 243

Total Ativos $15 487 021

Passivo $205 613

Valor Líquido do Inventário $15 281 408
 

 

No que se refere às unidades de participação em circulação e seu correspondente valor unitário, de seguida 
apresenta-se quadro com a sua evolução mensal no ano de 2020: 

Mês Valor da UP * Nº de UP's * Montante sob gestão *

janeiro 137,8331 108 043,4906 $14 891 971

fevereiro 131,7678 107 952,6684 $14 224 689

março 99,4575 107 092,4935 $10 651 162

abril 104,7521 107 092,4935 $11 218 171

maio 110,1930 107 065,5431 $11 797 884

junho 117,0738 106 973,2144 $12 523 770

julho 124,3958 106 949,7444 $13 304 107

agosto 124,1491 106 949,7444 $13 277 721

setembro 124,6725 106 647,7970 $13 296 056

outubro 125,6366 106 629,3192 $13 396 553

novembro 138,1462 106 601,9414 $14 726 655

dezembro 143,4149 106 553,7682 $15 281 408

* Valores de final de cada mês  

 

O quadro seguinte apresenta a evolução, nos últimos cinco anos, do número de unidades de participação em 
circulação, do valor da unidade de participação e do número de participantes: 

2020 2019 2018 2017 2016

Volume Total sob Gestão $15 281 408 $15 259 275 $14 712 161 $12 168 687 $11 087 356

Valor das UP's $143,4149 $139,5902 $120,4951 $119,5278 $108,9207

Nº de UP's 106 553,7682 109 314,7281 122 097,5359 101 806,2730 101 792,8500

Nº Participantes 93 115 29 15 14  
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Desde o início do Fundo o valor da unidade de participação teve a evolução que é descrita pelo gráfico 
seguidamente apresentado: 
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No periodo compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020 os custos com comissões de gestão e 
de depósito ascenderam respetivamente a 133.988 USD e 26.798 USD. Relativamente aos custos e proveitos 
do Fundo, os mesmos ascenderam ao montante total de 2.923.391 USD e 3.300.968 USD respetivamente. 

O quadro seguinte apresenta a evolução, nos últimos cinco anos, do total de proveitos e custos e comissões de 
gestão e depósito suportadas: 

2020 2019 2018 2017 2016

Proveitos (totais) $3 300 968 $2 862 936 $870 133 $1 299 065 $2 042 610

Custos (totais) $2 923 391 $503 252 $735 910 $219 209 $211 360

Comissão de gestão

    - Fixa $133 988 $163 192 $135 523 $117 847 $104 974

    - Variável $20 343 $135 880 $0 $0 $0

Comissão de depósito $26 798 $32 639 $27 105 $23 569 $20 995

Comissões de transacção $11 882 $6 014 $5 056 $3 324 $10 717
 

 

2.4. RENDIBILIDADES E RISCO HISTÓRICO 

De seguida apresentam-se as medidas de rendibilidade e risco do Fundo nos últimos cinco anos: 

2020 2019 2018 2017 2016

Rendibilidade 2,74% 15,85% 0,81% 9,74% 19,80%

Risco 7 4 4 3 4  
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Acresce referir, dando cumprimento ao disposto no art. 72º do Regulamento nº 2/2015 da CMVM: 

a) a rendibilidade divulgada representa 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); 

b) As rendibilidades apresentadas não incluem comissões de subscrição e/ou resgate e têm como base os 
valores das unidades de participação calculados no último dia de cada ano e/ou semestre, conforme 
aplicável, e apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de 
referência; 

c) As rendibilidades históricas apresentadas são calculadas na divisa em que se encontra denominado o 
Fundo. 

 

2.5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

   

 

 

 

 

 

2.6. MONTANTE TOTAL DE REMUNERAÇÕES PAGAS PELA SOCIEDADE GESTORA AOS 
SEUS COLABORADORES 

No exercício de 2020 a sociedade gestora do Fundo, Dunas Capital – Gestão de Activos – SGOIC, S.A. registou 
um custo total com remunerações dos seus colaboradores no montante de 384.690 € o qual se desagrega da 
seguinte forma: 

Colaboradores Remunerações Fixas
Remunerações 

Variáveis

Orgãos de Gestão 3 231 000 € - - - - - - - -

Colaboradores 6 153 690 € - - - - - - - -

9 384 690 € - - - - - - - -
 

 

Durante o exercício de 2020 o montante total de remunerações pagas aos responsáveis pela gestão de carteiras 
ascendeu ao montante total de 135.100 €. 

 

Principais activos em carteira %

IShares MSCI Brazil 14,07%

BANVOR 8 1/4 PERP 6,32%

BANBRA 6 1/4 2049|10|29 6,00%

KLAB 7 2049|04|03 5,52%

CMIGBZ 9 1/4 2024|12|05 5,19%

Total 37,10%
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2.7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 

Em 31 de dezembro de 2020 o Fundo não tinha posições em aberto com instrumentos derivados. 

 

2.8. MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ATIVOS DO OICVM 

Os movimentos ocorridos nos ativos do Fundo durante o ano de 2020 foram os que se seguidamente se 
discriminam: 

Rubrica Montante

Rendimento do investimento $705 099

Custos de gestão $154 332

Custos de depósito $26 798

Outros encargos, taxas e impostos $42 878

Custos de negociação $11 882

Aumento ou diminuição da conta de capital $22 133

Resultado Líquido $377 578

Mais ou menos valias de investimento -$91 877

Alteração que afete os ativos e passivos $245
 

 

2.9. PERSPETIVAS PARA 2021 

Entendemos que 2021 será um ano desafiador e transformacional à luz de dinâmicas e realidades ainda pouco 
conhecidas e entendidas por nós.  

1. Como será a vida das novas gerações onde a educação se dará mais on-line e em casa do que na escola 
tradicional?  

2. Como será a vida num mundo em que praticamente tudo e a qualquer hora pode ser comprado de forma 
customizada e sob medida via web? 

3. Como será o mundo onde as novas gerações talvez jamais carreguem dinheiro físico em suas carteiras, e 
banquem suas agendas de consumo através de criptomoedas? 

4. Que consequências advirão de um mundo onde pensa-se em banir carros a combustão, já em 2030, e 
carros autonomos já são uma realidade? 

 

Todos esses grandes temas permeiam nossas discussões e agendas diárias de debate de investimentos e 
temos a certeza de que a despeito dos grandes desafios que levantam, por trás delas, emergirão também 
grandes oportunidades de alocação de capital. 
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Entrando no caso específico do Brasil, a favor do país ao nosso ver, tudo isso se mistura com a primeira grande 
agenda de governo com conotações mais à direita, reduzindo-se o peso do papel do estado sobre a economia. 
Isso se combina com um amebiente de juros e inflaçao em patamares mínimos históricos, o que pode colocar o 
Brasil no mapa desse novo mundo com papel de grande destaque, dadas as potencialidades de investimento 
disponíveis no país e seu enorme mercado consumidor com mais de 200mm habitantes, além da liderança 
global nos mais críticos segmentos de commodities que conhecemos – soja, minério de ferro, carnes de boi e 
frango, café, açucar, suco de laranja, entre outros. 

 

2.10. NOTAS FINAIS 

Desde janeiro de 2020, o surto do COVID-19 tem vindo a espalhar-se à escala global, causando impactos 
significativos nos mercados financeiros e na atividade económica e consequentemente no valor de mercado dos 
ativos do Fundo. A extensão e o grau de severidade destes impactos não são ainda totalmente determináveis. 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora, pelo acompanhamento permanente da evolução da 
situação e com base em toda a informação disponível, não espera que os impactos do surto COVID-19 venham 
a ter quaisquer consequências em termos de continuidade das operações do Fundo EuroBIC Brasil – Fundo de 
Investimento Mobiliário Aberto. 

De referir também que, em antecipação às aguardadas medidas de contenção impostas pelo governo português 
em março de 2020, todos os colaboradores da Sociedade Gestora passaram a desempenhar as suas funções 
em regime de teletrabalho o que foi implementado, com enorme sucesso, assegurando-se de forma permanente 
e eficaz a continuidade da atividade. 

Presentemente a maioria dos colaboradores ainda se encontra neste regime sendo a reavaliação da situação 
efetuada periodicamente. 

O Prospeto, o IFI (Informações Fundamentais destinadas aos Investidores) bem como o relatório anual e 
semestral encontram-se à disposição de todos os interessados junto da sede da sociedade gestora ou nos 
balcões do depositário. 

 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora 

 

 

________________________________ 
 Joaquim Maria Magalhães Luiz Gomes 

  Presidente 
 

 

_________________________________      _________________________________ 
      Nuno Miguel de Lemos Montes Pinto           Pedro Miguel Fernandes e Fernandes 

Vogal                         Vogal 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Em 31 de dezembro de 2020 
(montantes expressos em dólares dos Estados Unidos) 
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A - Composição discriminada da carteira dos organismos de investimento coletivo (OIC)

1. INSTRUMENTOS FINANCEIROS NEGOCIADOS EM MERCADO REGULAMENTADO

1.3 Mercados regulamentados de Estado-membro

1.3.3 Obrigações diversas

ALLLBZ 5 7/8 01/18/2 425.000 105,99% USD 11.236 461.706 3,02%
BANBRA 6 1/4 10/29/4 880.000 102,83% USD 11.458 916.371 6,00%
BANVOR 8 1/4 PERP 900.000 106,74% USD 4.744 965.440 6,32%
BRASKM 7 3/8 PERP 300.000 102,70% USD 5.285 313.391 2,05%
BTGPBZ 5 1/2 01/31/2 500.000 107,51% USD 11.458 549.023 3,59%
BTGPBZ 7 3/4 02/15/2 125.000 109,28% USD 3.633 140.229 0,92%
CMIGBZ 9 1/4 12/05/2 680.000 116,07% USD 4.368 793.617 5,19%
CSANBZ 8 1/4 PERP 380.000 102,88% USD 4.790 395.745 2,59%
CSNABZ 7 PERP 750.000 99,25% USD 1.021 745.358 4,88%
GOLLBZ 7 01/31/25 800.000 90,39% USD 23.333 746.461 4,88%
JUSILO 7 3/4 07/26/2 650.000 105,85% USD 21.549 709.594 4,64%
MRFGBZ 7 05/14/26 680.000 109,26% USD 6.082 749.071 4,90%

1.5 Mercados regulamentados de países terceiros

1.5.3 Obrigações diversas

BEEFBZ 6 1/2 9/20/26 510.000 105,25% USD 9.208 545.988 3,57%
KLAB 7 04/03/49 650.000 128,17% USD 10.996 844.127 5,52%
UNIGE 8 3/4 10/01/26 250.000 108,39% USD 5.408 276.378 1,81%

1.5.4 Ações

Banco Bradesco SA 73.000 5,26 USD 383.980 2,51%
BRF SA 100.000 4,20 USD 420.000 2,75%
Cia Siderurgica Naci 25.000 5,95 USD 148.750 0,97%
Cosan Ltd 14.000 18,43 USD 258.020 1,69%
Gerdau SA 45.000 4,67 USD 210.150 1,38%
Gol Linhas Aereas In 35.000 9,82 USD 343.700 2,25%

1.5.10 Outros instrumentos financeiros

IShares MSCI Brazil 58.000 37,07 USD 2.150.060 14,07%

1.6 Sistemas de negociação multilateral de países terceiros

1.6.4 Ações

Banco do Brasil SA 51.000 7,43 USD 378.930 2,48%

2. OUTROS VALORES

2.2 Instrumentos financeiros estrangeiros não negociados em mercado regulamentado

2.2.3 Obrigações diversas

PRUPAR 7 1/2 12/31/3 298.446 112,28% USD 0 335.099 2,19%

7. LIQUIDEZ

7.1 À vista

7.1.2 Depósitos à ordem

BIC 0% USD 1.704.687 11,16%
BIC 0% EUR 310 0,00%

9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR

9.2 Valores passivos
Valores passivos -185.967  USD -185.967 -1,22%
Valores passivos -15.330  EUR -18.811 -0,12%

B - Valor Líquido Global do OIC: 15.281.408 100,00%

D - Número de Unidades de Participação em Circulação: 106.553,7682

% VLGF

EUROBIC BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

Designação Quantidade Preço unitário Moeda
Juro Decorrido 

(Dólares dos Estados 
Unidos)

Valor Total       
(Dólares dos 

Estados Unidos)

 



 
EUROBIC BRASIL 

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO  

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

17 

 

 

2019

Ativo bruto Mais-valias Menos-valias Ativo líquido Ativo líquido

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO FUNDO

21 Obrigações 3 8.359.455 995.578 (2.005) 9.353.029 9.591.671 61 Unidades de participação 1 10.655.377 10.931.473

22 Acções 3 1.373.496 770.034 - 2.143.530 - 62 Variações patrimoniais 1 (228.262) (148.913)

23 Outros títulos de capital 3 1.613.588 536.472 - 2.150.060 4.509.221 64 Resultados transitados 1 4.476.715 2.117.031

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 11.346.540 2.302.084 (2.005) 13.646.619 14.100.892 66 Resultado líquido do período 1 377.578 2.359.684

TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 15.281.407,81 15.259.274,68

TERCEIROS

411+...+419 Contas de devedores 18 17.673 - - 17.673 7.663 TERCEIROS

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 17.673 - - 17.673 7.663 421 Resgates a pagar aos participantes 20 835 -

423 Comissões a pagar 20 24.155 7.063

DISPONIBILIDADES 424+...+429 Outras contas de credores 20 1.851 2.073

12 Depósitos à ordem 3 1.688.159 - - 1.688.159 1.142.521 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 26.841 9.136

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.688.159 - - 1.688.159 1.142.521

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

55 Acréscimos de custos 21 178.772 159.113

51 Acréscimos de proveitos 19 129.490 - - 129.490 155.615 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 178.772 159.113

52 Despesas com custo diferido 19 5.081 - - 5.081 20.833

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 134.570 - - 134.570 176.448

TOTAL DO PASSIVO 205.613 168.249

TOTAL DO ATIVO 13.186.942 2.302.084 (2.005) 15.487.021 15.427.524 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 15.487.021 15.427.524

106.553,7682 109.314,7281 143,4149 139,5902

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

2020DESIGNAÇÃO

Número total de unidades de participação em circulação Valor unitário da unidade de participação

O Anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2020.

2019

CAPITAL E PASSIVOATIVO

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

DESIGNAÇÃOCÓDIGO
2020

CÓDIGO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Notas Notas
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OPERAÇÕES CAMBIAIS OPERAÇÕES CAMBIAIS

911 À vista (Spot) - - 911 À vista (Spot) - -

OPERAÇÕES SOBRE TAXA DE JURO OPERAÇÕES SOBRE TAXA DE JURO

925 Futuros - - 925 Futuros - -

OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES

935 Futuros - - 935 Futuros - -

TOTAL DE DIREITOS - - TOTAL DAS RESPONSABILIDADES - -

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

DIREITOS SOBRE TERCEIROS RESPONSABILIDADES SOBRE TERCEIROS

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em euros)

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

DESIGNAÇÃO Notas 2020 2019

O Anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2020.

CÓDIGO DESIGNAÇÃO Notas 2020 2019 CÓDIGO
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CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Comissões e taxas Juros e proveitos equiparados

722+723 Da carteira de títulos e outros ativos 5 11.882 6.014 812+813 Da carteira de títulos e outros ativos 5 636.615 757.763

724+...+728 Outras, de operações correntes 5 199.999 353.888 811+814+817+818 Outros, de operações correntes - -

Perdas em operações financeiras Rendimentos de títulos e outros ativos

732+733 Na carteira de títulos e outros ativos 5 2.686.557 99.275 822+...+824/5 Da carteira de títulos e outros ativos 5 68.484 130.047

731+738 Outras, de operações correntes 5 709 1.908 Ganhos em operações financeiras

739 Em operações extrapatrimoniais 5 43 25 832+833 Na carteira de títulos e outros ativos 5 2.566.497 1.970.486

Impostos 831+838 Outros, em operações correntes 5 28.924 4.523

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 9 9.874 19.507 839 De operações extrapatrimoniais 5 12 49

7412+7422 Impostos indiretos 9 14.135 22.038

77 Outros custos e perdas correntes 192 596 87 Outros proveitos e ganhos correntes 437 68

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 2.923.391 503.252 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 3.300.968 2.862.936

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

788 Outros custos e perdas eventuais - - 888 Outros proveitos e ganhos eventuais - -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) - - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) - -

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) 377.578 2.359.684 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) - -

TOTAL 3.300.968 2.862.936 TOTAL 3.300.968 2.862.936

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos 573.157 2.753.007 D-C Resultados eventuais - -

8x9-7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais (32) 24 B+D-A-C+74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento 401.586 2.401.229

B-A Resultados correntes 377.578 2.359.684 B+D-A-C+7411/8+7421/8 Resultado líquido do período 377.578 2.359.684

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

PROVEITOS E GANHOS

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

CUSTOS E PERDAS

O Anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2020.

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

DESIGNAÇÃO CÓDIGO DESIGNAÇÃO 20202020 NotaNota 2019CÓDIGO 2019
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2020 2019

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

Recebimentos:
Subscrições de unidades de participação 24.599 595.354
Comissões de unidades de participação 437 68

Pagamentos
Resgates de unidades de participação (379.208) (2.407.923)

Fluxo das operações sobre as unidades do OIC (354.172) (1.812.501)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS

Recebimentos:
Venda de títulos 6.115.319 9.682.455
Reembolso de títulos e outros ativos 241.554 656.993
Rendimento de títulos e outros ativos 58.474 122.383
Juros e proveitos similares recebidos 662.740 777.219
Outros recebimentos relacionados com a carteira 15.752 -

Pagamentos:
Compra de títulos (6.022.660) (8.561.274)
Comissões de corretagem (8.347) (2.246)
Outras taxas e comissões (3.535) (3.768)
Outros pagamentos relacionados com a carteira - (19.543)

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros ativos 1.059.298 2.652.219

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

Recebimentos
Operações cambiais 28.935 763

Pagamentos
Operações cambiais (752) (799)

Fluxo das operações a prazo e de divisas 28.183 (36)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Pagamentos:
Comissão de gestão (140.597) (167.844)
Comissão de depósito (20.925) (33.569)
Impostos e taxas (19.182) (32.645)
Outros pagamentos correntes (6.967) (17.632)

Fluxo das operações de gestão corrente (187.671) (251.690)

Disponibilidades no início do período 1.142.521 554.530

Saldo dos fluxos de caixa do período 545.638 587.991

Disponibilidades no fim do período 1.688.159 1.142.521

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

O Anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)
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INTRODUÇÃO 

A constituição do “EuroBic - Brasil - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto” (adiante igualmente designado por 
“Fundo”), foi autorizada por deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
de 4 de agosto de 2011, tendo iniciado a sua atividade em 30 de agosto de 2011. 

O Fundo constituiu-se como um Fundo Especial de Investimento Aberto, não harmonizado, tendo desde o dia 9 
de setembro de 2013 assumido a forma de Fundo de Investimento Alternativo Aberto nos termos do nº 2 do 
artigo 2º do Regulamento da CMVM nº 2/2015.  

Até 27 de julho de 2017 a denominação do fundo foi ”Banco BIC-Brasil - Fundo de Investimento Alternativo 
Mobiliário Aberto” a qual nesta data, após deliberação do Conselho de Administração da CMVM, foi alterada 
passando a denominar-se “EuroBic Brasil – Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto”, adiante 
designado por “Fundo”. 

Em 21 de dezembro de 2019, a CMVM aprovou, nos termos e para os efeitos dos artigos 96.° e seguintes do 
Regulamento da CMVM nº 2/2015, o processo de transformação do Fundo em organismo de investimento 
coletivo em valores mobiliários (harmonizado), passando este a denominar-se por “EuroBic - Brasil - Fundo de 
Investimento Mobiliário Aberto”. 

É um Fundo, constituído por tempo indeterminado, e tem como principal objetivo proporcionar aos seus 
participantes o acesso a uma carteira de ativos do mercado brasileiro, de rendimento fixo e variável, com 
predominância para os ativos de rendimento fixo. Os principais ativos serão obrigações e títulos de dívida de 
empresas brasileiras e do Tesouro Nacional Brasileiro, podendo, contudo, haver um investimento até 30% do 
valor líquido global do Fundo em ações ou valores mobiliários similares. Poderão ser realizados investimentos no 
mercado brasileiro ou fora do mercado brasileiro, mas com exposição ao mesmo, através de obrigações, 
American depositary receipts (ADRs) e Exchange-trade funds (ETFs). Apesar da moeda de referência do Fundo 
ser o dólar dos Estados Unidos, os ativos podem ser adquiridos nessa moeda, em reais ou em euros. 

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Dunas Capital - Gestão de Activos – SGOIC, S.A. 
(Sociedade Gestora). As funções de Banco depositário são exercidas pelo Banco BIC Português S.A. (EuroBIC). 

 

BASES DE APRESENTAÇÃO 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações com base nos 
registos contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em 
Portugal para os Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários. 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de 
Investimento Coletivo, estabelecido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 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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1. CAPITAL DO FUNDO 

O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, com características iguais e 
sem valor nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do 
Fundo, proporcionalmente ao número de unidades que representam. O valor da unidade de participação 
para efeitos de constituição do Fundo foi de cem dólares dos Estados Unidos. 

O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição e de resgate é o valor da unidade de 
participação que vier a ser apurado no fecho do dia do pedido e divulgado no dia seguinte (até 21 de 
dezembro de 2019, era o valor que fosse apurado na avaliação semanal do Fundo imediatamente seguinte 
ao dia do pedido), pelo que o mesmo é efetuado a preço desconhecido. 

O movimento ocorrido no capital do Fundo durante os exercícios de 2020 e 2019 foi o seguinte: 

Valor
Diferença Resultado Número de unitário da

Valor para o valor Resultados líquido do unidades de unidade de
base base transitados período Total participação participação

Saldos em 31 de dezembro de 2018 12.209.754 385.376 1.982.808 134.223 14.712.161 122.097,5359 120,4951

Subscrições 459.606 135.747 - - 595.353  4.596,0600 -
Resgates (1.737.887) (670.036) - - (2.407.923) (17.378,8678)     -
Transferências - - 134.223 (134.223) - -                      -
Resultado líquido do período - - - 2.359.684 2.359.684 - -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 10.931.473 (148.913) 2.117.031 2.359.684 15.259.275 109.314,7281 139,5902

Subscrições 18.202 6.397 - - 24.599  182,0158 -
Resgates (294.298) (85.746) - - (380.044) (2.942,9757)      -
Transferências - - 2.359.684 (2.359.684) - -                      -
Resultado líquido do período - - - 377.578 377.578 - -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 10.655.377 (228.262) 4.476.715 377.578 15.281.408 106.553,7682 143,4149
 

 

Em 31 de dezembro de 2020 existiam 5,8200 unidades de participação, pendentes de liquidação, no 
montante de 835 Dólares dos estados unidos (Nota 20). 

O valor líquido global do Fundo, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de 
participação em circulação no último dia de cada trimestre, nos exercícios de 2018 a 2020, foi o seguinte: 

Valor líquido Valor da Número de unidades de
Ano Meses global do Fundo unidade de participação participação em circulação

2020 março 10.651.162 99,4575 107.092,4935
junho 12.523.770 117,0738 106.973,2144

setembro 13.296.056 124,6725 106.647,7970
dezembro 15.281.408 143,4149 106.553,7682

2019 março 15.428.206 126,3494 122.107,4695
junho 16.725.837 133,2708 125.502,5720

setembro 16.714.636 133,2210 125.465,4189
dezembro 15.259.275 139,5902 109.314,7281

2018 março 13.536.859 120,0062 112.801,3039
junho 12.611.559 111,8623 112.741,8076

setembro 14.010.352 114,3457 122.526,2666
dezembro 14.712.161 120,4951 122.097,5359
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Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o número de participantes em função do valor líquido global do Fundo 
apresentava o seguinte detalhe: 

2020 2019
Superior a 25% 2 2
Entre 10% e 25% 1 1
Entre 0,5% e 2% 1 2
Até 0,5% 89 110
Total de participantes 93 115

 

 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o Fundo era detido por 93 e 115 participantes, respetivamente. 

 

2. VOLUME DE TRANSAÇÕES 

O volume de transações ocorrido durante os exercícios de 2020 e 2019 foi o seguinte: 

Compras Vendas Total

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

Dívida pública - 143.179 - 1.019.665 - 1.162.843

Obrigações diversas - 2.549.150 - 1.647.369 - 4.196.519

Acções 2.047.360 - 1.145.794 - 3.193.154 -

Outros títulos de capital 1.282.971 - 2.302.491 - 3.585.462 -

3.330.331 2.692.329 3.448.285 2.667.034 6.778.616 5.359.362

Compras Vendas Total

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

Dívida pública - 1.842.486 - 549.938 - 2.392.424

Outros fundos públicos e equiparados - - - 539.375 - 539.375

Obrigações diversas - 5.757.015 - 7.696.138 - 13.453.153

Outros títulos de capital 961.772 - 894.259 - 1.856.032 -

961.772 7.599.501 894.259 8.785.452 1.856.032 16.384.953

2020

2019

 

 

Em 2020 e 2019, o valor das subscrições ascendeu a 24.599 dólares dos Estados Unidos e 
595.353 dólares dos Estados Unidos, respetivamente (Nota 1). 

Em 2020 e 2019, o valor dos resgates ascendeu a 380.044 dólares dos Estados Unidos e 2.407.923 
dólares dos Estados Unidos, respetivamente (Nota 1).  

O Fundo não cobra comissões de subscrição. Por outro lado, apenas é cobrada comissão de resgate, caso 
o resgate seja efetuado até 180 dias após a data de subscrição (inclusive). A comissão de resgate cobrada 
é de 1% sobre o valor do resgate, que reverterá integralmente para o Fundo. Em 2020 e 2019, foi cobrada 
uma comissão de resgate no montante de 437 dólares dos Estados Unidos e 68 dólares dos Estados 
Unidos, respetivamente.  
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3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 

O detalhe da carteira de títulos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é apresentado no Anexo I. 

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades durante os exercícios de 2020 e 2019 foi o seguinte: 

Depósitos à 
ordem

Saldos em 31 de dezembro de 2018 554.530

.   Aumentos 587.991

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.142.521

.   Aumentos 545.638

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.688.159
 

 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os depósitos à ordem estavam domiciliados junto do EuroBIC e eram 
essencialmente denominados em dólares dos Estados Unidos. 

 

4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, 
foram as seguintes: 

a) Especialização 

O Fundo regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização, sendo 
reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento do seu recebimento ou 
pagamento. 

Os juros corridos relativos a títulos adquiridos são registados na rubrica “Despesas com custo 
diferido” (Nota 19), atendendo a que a periodificação dos juros a receber é efetuada apenas a partir 
da data de aquisição dos respetivos títulos. 

 

b) Reconhecimento de juros de aplicações 

Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração dos resultados do período em que se 
vencem, independentemente do momento em que são recebidos na rubrica “Juros e proveitos 
equiparados”. 

 

c)  Rendimento de títulos 

A rubrica de rendimento de títulos e outros ativos corresponde a dividendos, os quais são registados 
na demonstração dos resultados do período em que são atribuídos pelo emitente. 
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d) Carteira de títulos 

As compras de títulos são registadas, na data de transação, pelo seu valor efetivo de aquisição. 

Os valores mobiliários em carteira são avaliados ao seu valor de mercado, ou presumível de mercado, 
de acordo com as seguintes regras: 

i) Os valores mobiliários admitidos à cotação ou negociação em mercados regulamentados são 
valorizados diariamente com base na última cotação disponível no momento de referência. 
Caso não exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho conhecida, desde 
que a mesma se tenha verificado nos últimos quinze dias; 

ii) Os valores representativos de dívida não cotados ou cujas cotações não sejam consideradas 
representativas do seu presumível valor de realização são valorizados com base no valor 
médio das ofertas de compra e de venda firmes ou, na impossibilidade da sua obtenção, ao 
valor médio das ofertas de compra e venda difundidas através de sistemas internacionais de 
informação de cotações, tais como, a Bloomberg (até 21 de dezembro de 2019 estes ativos 
eram valorizados com base no valor de ofertas de compra firmes ou, na impossibilidade da 
sua obtenção, ao valor de ofertas de compra “BID” difundidas através dos mesmos sistemas 
internacionais de informação de cotações). Alternativamente, a cotação pode ser obtida 
através de modelos teóricos de avaliação de obrigações; e 

iii) Os outros valores representativos de dívida de curto prazo, na falta de preços de mercado, 
são valorizados com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação. 

As mais ou menos-valias líquidas apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos 
anteriormente são reconhecidas na demonstração dos resultados do exercício nas rubricas 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. 

 

e)  Valorização das unidades de participação 

Até 21 de dezembro de 2019, o valor de cada unidade de participação era calculado semanalmente, 
no segundo dia útil de cada semana dividindo o valor líquido global do Fundo pelo número de 
unidades de participação em circulação. Para efeitos exclusivos de obtenção de um valor da unidade 
de participação no final de cada ano civil, era calculado um valor da unidade de participação no último 
dia de cada ano civil, sendo que tal valor não tinha qualquer relevância para efeitos de subscrições e 
resgates do Fundo, exceto no caso de essa data coincidir com o segundo dia útil de cada semana. 

Após 21 de dezembro de 2019, o valor da unidade de participação passou a ser calculado 
diariamente. 

O valor líquido global do Fundo corresponde ao somatório das rubricas de unidades de participação, 
variações patrimoniais, resultados transitados e resultado líquido do exercício.  

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.  
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f)  Comissão de gestão 

A comissão de gestão corresponde à remuneração da sociedade responsável pela gestão do 
património do Fundo. De acordo com o regulamento de gestão do Fundo, esta comissão apresenta 
uma componente fixa calculada semanalmente, por aplicação de uma taxa anual de 1,00% sobre o 
valor líquido global do Fundo, sendo a sua liquidação efetuada trimestralmente, e uma componente 
variável de 20% a incidir sobre a valorização positiva do Fundo face ao benchmark com high water 
mark. Esta comissão é devida quando a rendibilidade do Fundo exceda na data do seu aniversário, a 
US Dollar Libor 6 Meses + 3,00% em cada ano após a constituição do Fundo. 

Caso a rendibilidade não seja atingida num determinado período, não havendo direito à cobrança da 
comissão de performance, no período seguinte esta será apurada relativamente ao objetivo traçado, 
acrescentando-lhe ainda a obrigatoriedade de recuperar a diferença para o objetivo não alcançado no 
período anterior e assim sucessivamente. 

A comissão de gestão é registada na rubrica “Comissões e taxas – Outras, de operações correntes” 
da demonstração dos resultados, por contrapartida da rubrica “Comissões a pagar” do balanço. 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rentabilidade acumulada do Fundo era superior à do 
benchmark pelo que foi registado um acréscimo de custos relativo à comissão de performance, no 
montante de 162.472 dólares americanos 141.315 dólares amerianos (Nota 21), incluindo o imposto 
do Selo, respetivamente. 

A comissão de performance será devida em cada ano, na data de aniversário do Fundo, em 31 de 
agosto, caso a rendibilidade acumulada do Fundo seja superior à do benchmark nessa data. 

 

g)  Comissão de depósito 

A comissão de depósito corresponde à remuneração do banco depositário. De acordo com o 
regulamento de gestão do Fundo, esta comissão é calculada diariamente, por aplicação de uma taxa 
anual de 0,20% sobre o valor líquido global do Fundo, sendo a sua liquidação efetuada 
trimestralmente. 

A comissão de depósito é registada na rubrica “Comissões e taxas – Outras, de operações correntes” 
da demonstração dos resultados, por contrapartida da rubrica “Comissões a pagar” do balanço. 

 

h) Taxa de supervisão 

A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo do 
Fundo, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor líquido global do Fundo no final de 
cada mês e registada na rubrica “Comissões e taxas – Outras de operações correntes”.  

Até 21 de dezembro de 2019, a taxa mensal aplicável ao Fundo era de 0,0026%, com um limite 
mensal mínimo e máximo de 200 euros e 20.000 euros, respetivamente. 

Após 21 de dezembro de 2019, com a alteração para fundo harmonizado, a taxa aplicável passou a 
ser 0,0012%, com um limite mensal mínimo e máximo de 100 euros e 10.000 euros, respetivamente. 



EUROBIC BRASIL 
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos) 
 
 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

27 

Sobre a taxa de supervisão, acresce a majoração, ao abrigo da Portaria n.º 342-A/2016, de 29 de 
dezembro, e do artigo 35.º dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, aprovados pelo Decreto-Lei 
n.º 125/2014, de 18 de agosto. 

 

i)  Operações em moeda estrangeira  

Os ativos e passivos não denominados em dólares dos Estados Unidos são convertidos para dólares 
dos Estados Unidos com base no câmbio indicativo para as operações à vista (fixing) divulgado pelo 
Banco de Portugal na data de encerramento do balanço. Os ganhos e perdas resultantes da 
reavaliação cambial são registados como proveitos e custos do período, respetivamente. 

 

5. COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 

PROVEITOS 

2020
Ganhos de capital

Mais Mais
valias valias

potenciais efetivas Total Vencidos Decorridos Total Dividendos Total

Operações à vista: (Nota 18)
Acções 770.034 472.496 1.242.530 - - - 32.751 1.275.281
Obrigações 560.808 267.650 828.458 507.125 129.490 636.615 - 1.465.073
Outros títulos de capital 495.508 - 495.508 - - - 35.733 531.241
Depósitos - 28.924 28.924 - - - - 28.924
Operações cambiais - 12 12 - - - - 12

1.826.350 769.081 2.595.432 507.125 129.490 636.615 68.484 3.300.531

2019
Ganhos de capital

Mais Mais
valias valias

potenciais efetivas Total Vencidos Decorridos Total Dividendos Total

Operações à vista: (Nota 18)
Obrigações 553.404 487.138 1.040.542 602.148 155.615 757.763 - 1.798.305
Outros títulos de capital 780.585 149.359 929.944 - - - 130.047 1.059.991
Outros ganhos - 3.000 3.000 3.000
Depósitos - 1.523 1.523 - - - - 1.523
Operações cambiais - 49 49 - - - - 49

1.333.989 641.069 1.975.058 602.148 155.615 757.763 130.047 2.862.868

Juros

Juros
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CUSTOS 

2020
Perdas de capital

Menos Menos
valias valias

potenciais efetivas Total Vencidas Decorridas Total Total
(Notas 19 e 20)

Operações à vista:
Acções - 567 567 - - - 567
Obrigações 17.299 833.543 850.842 - - - 850.842
Outros títulos de capital - 1.835.149 1.835.149 - - - 1.835.149
Depósitos - 709 709 - - - 709
Operações cambiais - 43 43 - - - 43

Comissões:
De gestão - - - 120.927 33.404 154.332 154.332
De depósito - - - 24.186 2.612 26.798 26.798
Taxa de supervisão - - - 1.621 364 1.986 1.986
Da carteira de títulos - - - 11.882 - 11.882 11.882
Outras comissões - - - 288 16.596 16.884 16.884

17.299 2.670.010 2.687.309 158.904 52.977 211.881 2.899.190

2019
Perdas de capital

Menos Menos
valias valias

potenciais efetivas Total Vencidas Decorridas Total Total
(Notas 19 e 20)

Operações à vista:
Obrigações 80.364 18.910 99.275 - - - 99.275
Depósitos - 1.908 1.908 - - - 1.908
Operações cambiais - - 25 - - - 25

Comissões:
De gestão - - - 163.192 135.880 299.072 299.072
De depósito - - - 29.786 2.852 32.639 32.639
Taxa de supervisão - - - 4.460 845 5.305 5.305
Da carteira de títulos - - - 6.014 - 6.014 6.014
Outras comissões - - - 10.655 6.218 16.873 16.873

80.364 20.819 101.208 214.107 145.795 359.902 461.111

Comissões

Comissões

 

 

9. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

O regime fiscal aplicável aos organismos de investimento coletivo, incluindo dos fundos de investimento 
mobiliário (Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro), assenta num método de tributação dos rendimentos “à 
saída”, ou seja, a tributação é essencialmente na esfera dos participantes.  

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. 
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Este regime apresenta uma taxa de 0,0125%, em sede de Imposto do Selo, incidente sobre o valor líquido 
global dos organismos de investimento coletivo que não invistam exclusivamente em instrumentos do 
mercado monetário e depósitos (taxa de 0,0025% nos organismos que invistam exclusivamente nestes 
produtos financeiros). 

A Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, veio estabelecer que a partir de 1 de janeiro de 2019 as comissões 
de gestão e depósito suportadas pelo Fundo estão sujeitas a Imposto do Selo à taxa de 4%. 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a rubrica da demonstração dos resultados “Impostos” apresentava a 
seguinte composição:  

2020 2019

Impostos sobre o rendimento - Impostos pagos no estrangeiro:
. Dividendos 9.874 19.507

Impostos indiretos pagos em Portugal - Imposto do Selo 14.135 22.038
24.008 41.545

 

 

11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL  

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o Fundo detinha depósitos à ordem no montante de 310 dólares dos 
Estados Unidos e 2.963 dólares dos Estados Unidos, expressos em euros, respetivamente. 

Nesta data, não existem operações de cobertura de risco cambial em aberto. 

 

12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os prazos residuais até à data de vencimento dos ativos com taxa de 
juro fixa apresentavam a seguinte composição (inclui juros corridos): 

Maturidade 2020 2019

Até 1 ano 549.023 -
De 1 a 3 anos 3.107.123 -
De 3 a 5 anos 1.571.437 2.169.033
De 5 a 7 anos 4.260.015 2.741.462
Superior a 7 anos - 4.857.623
Total 9.487.599 9.768.119

Valor da carteira

 

 

13. COBERTURA DO RISCO DE COTAÇÕES 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a composição da carteira de ações é apresentada no Anexos I. 
Naquelas datas, o Fundo não detinha posições de cobertura em aberto de contratos de futuros de 
cotações. 
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15. ENCARGOS IMPUTADOS 

Os encargos imputados ao Fundo nos exercícios de 2020 e 2019, apresentam o seguinte detalhe: 

Encargos Valor %VLGF (1)

Comissão de gestão fixa 139.348 1,05%

Comissão de depósito 27.870 0,21%

Taxa de supervisão 1.986 0,01%

Custos de auditoria 16.884 0,13%
Total 186.087

Valor médio líquido global do Fundo 13.306.160
Taxa de encargos correntes (TEC) 1,40%

Encargos Valor %VLGF (1)

Comissão de gestão fixa 163.192 1,00%

Comissão de depósito 32.639 0,20%

Taxa de supervisão 5.305 0,04%

Custos de auditoria 16.873 0,10%
Total 218.010

Valor médio líquido global do Fundo 16.271.563
Taxa de encargos correntes (TEC) 1,34%

2020

2019

 

(1) Percentagens calculadas sobre a média diária do VLGF relativa ao período de referência. 

 

Nos termos do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 12 de junho, a taxa de encargos correntes 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 médio líquido global do 
Fundo nesse mesmo período. Adicionalmente, o cálculo da taxa de encargos correntes de um Fundo que 
estime investir mais de 30% do seu valor líquido global noutros fundos, inclui as taxas de encargos 
correntes dos fundos em que invista. Por outro lado, a taxa de encargos correntes não inclui os seguintes 
encargos: (i) componente variável da 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. 

 

18. TERCEIROS - ATIVO  

O saldo desta rubrica apresenta o montante a receber resultante dos dividendos de acções e ETF 
atribuídos em dezembro de 2020 e cuja liquidação financeira ocorreu na primeira quinzena de janeiro de 
2021. 
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19. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - ATIVO  

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, estas rubricas têm a seguinte composição: 

2020 2019
Acréscimos de proveitos:
. Juros da carteira de títulos 129.490 155.615
Despesas com custo diferido:
. Juros da carteira de títulos 5.081 20.833

134.570 176.448
 

 

20. TERCEIROS - PASSIVO 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, estas rubricas têm a seguinte composição: 

2020 2019
Resgates a pagar aos participantes (Nota 1) 835 -
Comissões e taxas a pagar (Nota 5):
. Custos de auditoria 16.596 6.218
. Taxa de supervisão 364 845
. Comissão de depósito 7.195 -

24.155 7.063
Estado e outros entes públicos
. Imposto do Selo 1.851 2.073

26.841 9.136
 

 

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica “Resgates a pagar aos participantes” refere-se ao resgate realizado 
nos últimos dias do exercício de 2020, liquidado nos primeiros dias de janeiro de 2021. 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas “Comissão de gestão” e “Comissão de depósito” incluem 
o valor das comissões a pagar e o Imposto do Selo à taxa legalmente em vigor. 

 

21. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - PASSIVO 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tem a seguinte composição: 

Acréscimos de custos: 2020 2019
. Comissão de gestão variável 162.472 141.315
. Comissão de gestão fixa 13.583 14.832
. Comissão de depósito 2.717 2.966

178.772 159.113

 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas “Comissão de gestão fixa” e “Comissão de depósito” 
referem-se às comissões de gestão e de depósito e Imposto do selo à taxa legalmente em vigor, dos 
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meses de dezembro de 2020 e 2019, as quais foram liquidadas pelo Fundo nos meses de março de 2021 e 
2020, respetivamente. 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rentabilidade acumulada do Fundo era superior à do benchmark 
pelo que foi registado um acréscimo de custos relativo à comissão de performance, no montante de 
162.472 euros e 141.315 euros, incluindo o respetivo Imposto do Selo, respetivamente. 

 

22. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 Em conformidade com o artigo 161.º da Lei 16/2015, de 24 de fevereiro, apresentamos abaixo os erros de 
valorização ocorridos em 2020 e 2019 e os montantes pagos ao Fundo e aos participantes com caráter 
compensatório deles decorrentes:  

Data do erro Descrição do erro
Montantes pagos 

ao Fundo
Montantes pagos 
aos participantes

- -

Data do erro Descrição do erro
Montantes pagos 

ao Fundo
Montantes pagos 
aos participantes

25-06-2019 Erro no cálculo da comissão de gestão variável - -

2020

2019

 

No exercício de 2020 não ocorreram erros de valorização. 

 

23. NOTAS FINAIS 

Desde janeiro de 2020, o surto do COVID-19 tem vindo a espalhar-se à escala global, causando impactos 
significativos nos mercados financeiros e na atividade económica. O Conselho de Administração da 
Sociedade está a acompanhar a evolução da pandemia em Portugal e as potenciais estimativas do impacto 
desta, sendo certo que a mesma virá a ter repercussões sobre a atividade da Sociedade e da economia em 
geral. Assim, a mesma tem vindo a merecer um conjunto de medidas de contingência, por parte da gestão, 
no sentido de minimizar o impacto do COVID-19. Estas medidas visam manter a atividade da Sociedade, 
bem como a defesa dos interesses dos stakeholders. Em consequência, a Sociedade não espera que os 
impactos do surto COVID-19 venham a ter consequências em termos de continuidade das suas operações. 

Por fim informamos todos os interessados que o Prospeto, o IFI (Informações Fundamentais destinadas 
aos Investidores) bem como o relatório anual e semestral encontram-se à disposição junto da sede da 
sociedade gestora ou nos balcões do depositário. 
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ANEXO I 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

Custo de Mais Menos Valor de Juro Valor de 
aquisição valias valias mercado corrido balanço

(Nota 19)
Valores Mobiliários Cotados

Mercado de Bolsa de Estados Membros UE 
Obrigações diversas:

ALLLBZ 5 7/8 01/18/25 418.700 31.770 - 450.470 11.236 461.706
BANBRA 6 1/4 10/29/49 838.063 66.850 - 904.913 11.458 916.371
BANVOR 8 1/4 PERP 854.800 105.896 - 960.696 4.744 965.440
BRASKM 7 3/8 PERP 303.300 4.806 - 308.106 5.285 313.391
BTGPBZ 5 1/2 01/31/23 486.200 51.365 - 537.565 11.458 549.023
BTGPBZ 7 3/4 02/15/29 125.188 11.409 - 136.596 3.633 140.229
CMIGBZ 9 1/4 12/05/24 721.960 67.289 - 789.249 4.368 793.617
CSANBZ 8 1/4 PERP 392.960 - (2.005) 390.955 4.790 395.745
CSNABZ 7 PERP 516.400 227.938 - 744.338 1.021 745.358
GOLLBZ 7 01/31/25 584.480 138.648 - 723.128 23.333 746.461
JUSILO 7 3/4 07/26/24 661.475 26.570 - 688.045 21.549 709.594
MRFGBZ 7 05/14/26 690.840 52.148 - 742.988 6.082 749.071

6.594.365 784.689 (2.005) 7.377.049 108.958 7.486.007

Mercado de Bolsa de Estados Não Membros UE 
Obrigações diversas:

BEEFBZ 6 1/2 9/20/26 503.630 33.150 - 536.780 9.208 545.988
KLAB 7 04/03/49 696.905 136.226 - 833.131 10.996 844.127
UNIGE 8 3/4 10/01/26 253.175 17.795 - 270.970 5.408 276.378

1.453.710 187.171 - 1.640.881 25.612 1.666.493

Acções:
Gerdau SA 97.624 112.526 - 210.150 - 210.150
Banco Bradesco SA 261.006 122.975 - 383.980 - 383.980
Gol Linhas Aereas In 151.000 192.700 - 343.700 - 343.700
Cosan Ltd 189.514 68.506 - 258.020 - 258.020
Cia Siderurgica Nacional 34.220 114.530 - 148.750 - 148.750
BRF SA 378.678 41.322 - 420.000 - 420.000

1.112.041 652.559 - 1.764.600 - 1.764.600

Outros valores mobiliários:
IShares MSCI Brazil 1.613.588 536.472 - 2.150.060 - 2.150.060

Outros Mercados Regulamentados de Estados Não Membros UE 
Acções:

Banco do Brasil SA 261.455 117.475 - 378.930 - 378.930

Outros Valores
Valores mobiliários estrangeiros não cotados

Obrigações diversas:
PRUPAR 7 1/2 12/31/31 311.380 23.718 - 335.099 - 335.099

11.346.540 2.302.084 (2.005) 13.646.619 134.570 13.781.189
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

Custo de Mais Menos Valor de Juro Valor de 
aquisição valias valias mercado corrido balanço

(Nota 19)
Valores Mobiliários Cotados

Mercado de Bolsa de Estados Membros UE 
Títulos de dívida pública:

BRAZIL 10.25 1/10/28 1.572.881 8.082 (79.077) 1.501.885 62.014 1.563.899

Obrigações diversas:
ALLLBZ 5 7/8 01/18/25 418.700 37.363 - 456.063 11.236 467.299
BANBRA 6 1/4 10/29/49 659.763 31.845 - 691.608 8.854 700.462
BANVOR 8 1/4 PERP 376.000 53.352 - 429.352 2.108 431.460
BEEFBZ 6 1/2 9/20/26 503.630 40.387 - 544.017 9.208 553.225
BRFSBZ 4.35 09/29/26 221.848 42.111 - 263.958 2.804 266.762
BTGPBZ 5 1/2 01/31/23 486.200 37.180 - 523.380 11.458 534.838
BTGPBZ 7 3/4 02/15/29 125.188 7.448 - 132.635 3.633 136.268
CMIGBZ 9 1/4 12/05/24 721.960 62.991 - 784.951 4.368 789.319
CSANBZ 8 1/4 PERP 392.960 2.464 - 395.424 4.790 400.214
CSNABZ 7 PERP 375.400 84.390 - 459.790 681 460.471
GOLLBZ 7 01/31/25 409.300 26.685 - 435.985 12.250 448.235
JUSILO 7 3/4 07/26/24 249.875 20.393 - 270.268 8.288 278.556
PETBRA 6.9 03/19/49 464.940 17.224 - 482.164 7.937 490.101
RUMOLX 7 3/8 2/09/24 161.010 764 - 161.774 4.333 166.106
UNIGE 8 3/4 10/01/26 253.175 2.720 - 255.895 5.408 261.303
PRUPAR 7 1/2 12/31/31 354.700 - (1.287) 353.413 - 353.413

6.174.648 467.316 (1.287) 6.640.677 97.356 6.738.033

Mercado de Bolsa de Estados Não Membros UE 
Obrigações diversas:

KLAB 7 04/03/49 696.905 13.649 - 710.554 10.996 721.550

Outros valores mobiliários:
IShares MSCI Brazil 3.491.247 1.017.974 - 4.509.221 - 4.509.221

Outros Valores
Valores mobiliários estrangeiros não cotados

Obrigações diversas:
MRFGBZ 7 05/14/26 690.840 47.715 - 738.555 6.082 744.637

12.626.520 1.554.736 (80.364) 14.100.892 176.448 14.277.339

 

 












