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O mês de dezembro ficou marcado por uma descida nas taxas de juro das obrigações
governamentais de países da Europa Central, tendo a taxa a 10 anos na Alemanha terminado
o mês nos 0,21% face aos 0,28% registados no final do mês de novembro. Este movimento de
descida de taxas de juro foi também acompanhado por um movimento de estreitamento de
spreads nas obrigações governamentais de países da periferia da zona Euro. A dívida pública
Italiana recuperou ligeiramente do forte alargamento de spreads que ocorreu durante o mês
de novembro, apesar da demissão do primeiro-ministro Italiano e da necessidade de recorrer
ao Tesouro Italiano para a recapitalização precaucionaria do banco Monte dei Paschi. Ao nível
de política monetária, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou a extensão do programa de
Quantitative Easing até dezembro de 2017 tendo contudo reduzido o montante mensal
destinado ao programa de 80 mil milhões para 60 mil milhões de Euros. Simultaneamente
alargou os ativos elegíveis, que passam a poder incluir obrigações com uma yield inferir à taxa
de depósito do BCE e com maturidades superiores a 1 ano. Por outro lado, a Reserva Federal
norte-americana foi de encontro às expetativas do mercado e subiu a sua taxa diretora em
0,25% para 0,75%. Alguns dos membros da Reserva Federal projetam agora 3 subidas para a
taxa diretora em 2017, quando o mercado incorporava apenas 2 subidas. Esta alteração é
vista como um sinal de confiança na economia norte-americana. Neste contexto, o Fundo
terminou o mês com uma rentabilidade positiva e acima da sua referência. O Fundo foi
penalizado pelo menor risco de taxa de juro quando comparado com a sua referência, mas
beneficiou da inclinação das curvas e da exposição a obrigações indexadas à inflação que
registaram uma performance superior às obrigações governamentais. A evolução dos dados
macroeconómicos na Zona Euro, sobretudo os relacionados com o crescimento e inflação,
assim como alguma incerteza política que resultou dos resultados do referendo em Itália,
devem continuar a contribuir para um ligeiro aumento da volatilidade no mercado de dívida
pública, em especial em títulos de dívida da periferia da Zona Euro. As atenções estarão ainda
centradas na tomada de posse de Donald Trump e suas primeiras medidas enquanto
presidente dos EUA.

Desempenho do Fundo
Rendibilidades anualizadas
31/12/2016
Performance

YTD (efetiva)

12 meses

36 meses

1,70%

1,70%

0,83%

3

3

3

Classe de Risco

Risco
Indicador Sintético de Risco e
Remuneração
1

2

3

4

5

6

7

Objetivo de Investimento
O Fundo deterá, no mínimo, 2/3 do seu valor líquido
global investido, direta ou indiretamente, em
obrigações. Para a realização desta política, o Fundo
investirá, direta ou indiretamente, os seus capitais em
obrigações, com distintos graus de subordinação, de
taxa fixa, de taxa variável, obrigações hipotecárias ou
resultantes da titularização de créditos e outros
instrumentos de dívida de natureza equivalente,
predominantemente expressos em euros, emitidos
por entidades privadas ou emitidos ou garantidos por
um Estado Membro da OCDE, por Entidades
Supranacionais ou por organismos internacionais de
carácter público. O Fundo deverá ter no mínimo 50%
do seu valor líquido global investido, direta ou
indiretamente, em obrigações de taxa fixa.

Perfil de Investidor
O Fundo adequa-se a Clientes que pretendam obter
uma rendibilidade superior à oferecida pelos
mercados monetários, estando dispostos a aceitar um
nível de risco superior ao daqueles instrumentos. O
prazo mínimo recomendado de investimento é de 12
meses.

Evolução do valor da unidade de participação

Dados do Fundo

10200

Classe do Fundo (APFIPP): Obrigações

10100

Início de Atividade: Jul-13
Ativos sob Gestão (31/12/2016): 4 448 227
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Moeda: EUR

9900

Pré-aviso Resgate: Disponível no 4º dia útil após o
pedido

9800
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2016

Subscrição Inicial: 500 ou 50 em plano de
investimento (€)

Evolução de um investimento de 10.000€ no respetivo fundo

Comissão Gestão: 0,95%

Rendibilidade Anual

Comissão Depositário: 0,05%

Fundo
1,7

Peer Group
2,0 1,8

1,7
0,8

12 Meses

0,0
2016

0,8
2015
-1,2

2014

Comissão de Resgate: 0,50% até 90 dias; 0% mais de
90 dias
Política de Rendimentos: Capitalização
ISIN: PTAFIFHM0015

Peer Group: Fundos comparáveis da respetiva classe
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Resultados e Composição de Carteira
Ativo

Prazos

Obrigacões
Governo
IMM

86,5%

5,4%

Obrigações
Corporate

2,4%

De 3 a 5 Anos

10,7%

De 5 a 7 Anos

5,7%

Liquidez

Ratings

42,3%

De 7 a 10 Anos
Mais de 10 Anos

TOP 5 Maiores Posições

Not Rated

38,5%
8,6%

Lower NonInvestment Rating
Upper NonInvestment Rating
Lower Investment
Rating
Upper Investment
Rating

0,2%
10,9%
2,3%
13,9%
72,7%

Medidas de Rendibilidade e Risco

BTPS 3.75% 01/08/21

12,55%

BTPS 3.75% 01/09/24

9,28%

Spanish Govt 5.5%
30/04/21

7,13%

FRTR 4.25% 25/10/23

6,53%

Deustchland I/L Bond
0.1% 15/04/26

6,4%

Ano
Rendibilidade
Sharpe
Risco
Classe Risco
Máx. Ganho
Mensal
Máx. Perda
Mensal

12 meses
1,7%
0,88
2,05%
3

2015
-1,18%
-0,77
1,79%
2

2014
2,01%
3,7
0,42%
1

2013
n.a
n.a
n.a
n.a

2012
n.a
n.a
n.a
n.a

1,17%

0,28%

0,13%

n.a

n.a

-1,02%

-0,94%

-0,11%

n.a

n.a

Cálculos referentes aos últimos 12 meses para cada uma das medidas de Rendibilidade e Risco tendo como
referência o valor da UP no dia 31.12.2016

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rendibilidades anualizadas divulgadas só seriam
obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração
comissões de subscrição, resgate e transferências, quando aplicáveis, sendo líquidas de todas as outras comissões e encargos. O regime fiscal dos fundos de
investimento foi alterado a partir de 01 de julho de 2015 pelo que os valores das unidades de participação divulgados até 30 de junho de 2015 são deduzidos da
fiscalidade então suportada pelo fundo mas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos
auferidos no período após essa data. O Indicador Sintético de Risco e Remuneração mede o risco de variação de preços das unidades de participação do Fundo com
base na volatilidade verificada nos últimos 5 anos e classifica o nível de risco do Fundo entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco m áximo). Um risco mais baixo implica
potencialmente uma remuneração mais baixa e um risco mais alto implica potencialmente uma remuneração mais alta. O investimento em fundos pode implicar a
perda do capital investido caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da Informação Fundamental ao Investidor e do Prospeto,
disponíveis em www.imga.pt, www.cmvm.pt e nos respetivos sites dos distribuidores (Millennium bcp, ActivoBank e Banco BIC), antes de tomar a decisão de
investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos para o número de telefone 21 120 91 00, de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 18h00. Fundo gerido pela IM
Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A., Capital Social € 1.000.000, NIPC e CRC Cascais nº 502 151 889.
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