DEZEMBRO 2016

IMGA INVESTIMENTO PPR AÇÕES
Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma
Pedro Vieira

Comentário do Gestor
Os mercados de dívida registaram em dezembro uma performance positiva em quase todos
os segmentos. Os 10 anos alemães caíram de 0,275% para 0,208% com os spreads da periferia
também a caírem, enquanto os 10 anos dos EUA aumentaram dos 2,38% para 2,44%. Este
comportamento divergente pode ser em parte explicado pelo diferente comportamento dos
bancos centrais destes dois blocos. O BCE anunciou a extensão do “quantitative easing” até
dezembro de 2017 com o montante a aplicar no programa de compras a ser reduzido de 80
para 60 biliões ao mesmo tempo que alarga os ativos elegíveis que passam a incorporar
obrigações com uma yield inferior à taxa de depósito do BCE e com maturidades a partir de 1
ano. Por outro lado, a Reserva Federal norte-americana cumpriu com as expetativas do
mercado e subiu a sua taxa diretora em 0.25 p.p. para 0,75%. Alguns participantes projetam
agora que a taxa de juro em 2017 nos EUA seja aumentada 3 vezes, quando o mercado
projetava apenas 2 subidas. Esta alteração é vista como um sinal de confiança na economia
norte-americana. Os spreads de crédito também tiveram um comportamento positivo tendo
diminuído tanto no segmento investment grade como high yield. Os mercados acionistas
também apresentaram rentabilidades positivas na sua generalidade, tendo o MSCI Europe, o
S&P 500 e o Nikkei valorizado 5,84%, 1,82% e 4,40% respetivamente. Na base destas
valorizações encontram-se os dados macroeconómicos divulgados que superaram
globalmente as previsões e a expetativa de uma aceleração do crescimento económico fruto
de um aumento dos estimulos fiscais em diferentes geografias, nomeadamente nos EUA e no
Reino Unido. Em termos cambiais destaque para a continuação de algumas tendências que já
se tinham verificado em novembro, nomeadamente a valorização do dólar e a desvalorização
iene. Nas matérias-primas, destaque para a valorização do petróleo em 8,66% com o mercado
a acreditar que o corte de produção acordado pela OPEP vai mesmo ser cumprido e com os
países não-OPEP a chegarem também a um acordo para corte da produção. Todo este
contexto positivo traduziu-se numa valorização do fundo em dezembro, tendo terminado o
ano também com rentabilidade positiva. Em Janeiro as atenções estarão centradas na tomada
de posse de Donald Trump e nas suas primeiras medidas enquanto presidente dos EUA, dado
que depois das promessas feitas em campanha o mercado aguarda agora a sua concretização.
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Objetivo de Investimento
O Fundo investirá essencialmente em obrigações de
dívida pública e privada, de taxa de juro fixa e taxa de
juro indexada, emitidas por entidades cuja qualidade
creditícia apresente, no momento da sua aquisição
pelo Fundo, notações de rating equivalente aos
escalões superiores (investment grade) das agências
de rating. O Fundo poderá investir no máximo 55% do
seu património em ações, obrigações convertíveis ou
que confiram direito à subscrição de ações, ou ainda
por quaisquer outros instrumentos que confiram
direito à sua subscrição, ou que permitam uma
exposição aos mercados acionistas, designadamente
warrants e participações em instituições de
investimento coletivo cuja política de investimento
seja constituída maioritariamente por ações.
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O Fundo adequa-se a investidores com tolerância para
suportar eventuais desvalorizações de capital no curto
prazo, cujo objetivo é a canalização das poupanças
numa perspetiva de longo prazo, como complemento
de reforma, com período mínimo de 5 anos,
usufruindo de uma atrativa poupança fiscal.
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Composição de Carteira e Resultados
Ativo

TOP 5 Maiores Posições

Obrigações

44,0%

Acções

42,3%

Liquidez

IMGA Euro Taxa Variável - FIM
Variável - FIM

9,73%

Parvest Euro Gov Bond - I (SICAV)

5,22%

Wellington-US Research Eq-A

4,74%

IMGA Rendimento Mensal - FIM

3,99%

Morgan Stanley Euro Corporate
Bond Fund - Z (SICAV)

3,95%

13,7%
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Máx. Ganho Mensal

1,81%

1,32%

1,28%

0,95%

1,01%

Máx. Perda Mensal

-3,08%

-2,65%

-0,99%

-1,41%

-1,01%

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 máximo). 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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