
1º TRIMESTRE | 2015 



NOTA PRÉVIA 
 
O presente documento é privado e confidencial, tendo sido preparado pelo Banco de Investimento Global, S.A. 
(“BiG”) para uso exclusivo do seu receptor. 
  
A informação contida neste documento foi compilada a partir de informação disponibilizada pela entidade 
emitente e quando aplicável, a partir de informação pública, para que à data da sua publicação, e tanto quanto é 
do nosso conhecimento, fosse actual, verdadeira e suficiente de forma a não induzir em erro o seu receptor. 
  
Resultados passados não são garantias de rendibilidades futuras. O BiG procurará salvaguardar os interesses do 
Investidor na execução de investimentos. O presente documento não deve ser considerado uma recomendação 
de investimento, e o Investidor deverá procurar aconselhamento independente relativamente a decisões de 
investimento que pretenda implementar. 
  
O Investidor deve ter consciência de que a realização das operações de investimento comportam riscos, 
designadamente riscos de mercado, de liquidez e de crédito, podendo levar à ocorrência de perdas de capital. 
  
Este documento informativo não substitui, nem dispensa, a consulta de outros documentos relevantes 
disponíveis no website do BiG em www.big.pt e no website da CMVM em www.cmvm.pt. 
  
BiG. O Banco que entende os seus valores.  
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• Na Europa, o primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pelo início do programa de QE, levado a cabo pelo BCE. Este programa de compra de activos de 
dívida soberana, teve um impacto muito positivo nos principais mercados accionistas europeus e nas yields de dívida dos países da Zona Euro, ofuscando 
o efeito negativo de toda a incerteza em torno das negociações entre a Grécia e os seus credores, que pode ainda culminar num eventual “Grexit”. 
 

• No primeiro trimestre de 2015, a economia Norte-Americana continuou a ganhar robustez, após um crescimento anual de 2,4% em 2014. Todavia, a 
Reserva Federal decidiu adiar a subida das taxas de juro, permitindo a continuação da descida das yields de dívida pública. O mercado accionista registou 
volatilidade elevada, mas acabou o trimestre sem alterações relevantes. O USD fortaleceu significativamente face às principais moedas mundiais. 

 
• Nos mercados emergentes, a Índia ultrapassou a China, em termos de crescimento económico e foi apontada pelo FMI, como um dos emergentes com 

maior potencial. Na Rússia prolongou-se a crise económica em virtude das tensões com a Ucrânia, as resultantes sanções impostas pela UE e EUA e pela 
queda dos preços do Petróleo. No Brasil, a instabilidade social e política  teve repercussões na volatilidade dos mercados e no enfraquecimento do BRL. 
 

• Em Portugal, o mercado bolsista alcançou o melhor desempenho da Europa, recuperando uma parte substancial das elevadas perdas registadas em 2014. 
As yields de dívida pública portuguesa caíram expressivamente, impulsionadas pelo efeito de antecipação do QE, diminuindo substancialmente o spread 
face às economias core. Os desenvolvimentos mais mediáticos registaram-se no sector da Banca: BPI, BCP e Novo Banco. 
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RELATÓRIO 
TRIMESTRAL Resumo Macroeconómico e de Mercados Financeiros 

Classe de Activos Obrigações a 10 anos 
YTM (%)  

31/03/2015 31/12/2014 30/09/2014  30/06/2014 31/03/2014 

Obrigações Dívida 
Soberana 

EUA 1,924 2,172 2,49 2,531 2,719 

Alemanha 0,18 0,538 0,946 1,244 1,565 

Portugal 1,678 2,654 3,152 3,635 4,055 

Reino Unido 1,576 1,755 2,424 2,669 2,735 

Japão 0,395 0,322 0,526 0,561 0,637 

Fonte: Bloomberg 
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RELATÓRIO 
TRIMESTRAL Resumo Macroeconómico e de Mercados Financeiros 

Classe de Activos Activos 
Cotação Fecho  

1º Trimestre 2015 

VAR  % 

3 meses/YTD 1 ano 

Acções 

S&P 500 2.067,89 0,44% 10,44% 

NASDAQ 4.900,89 3,48% 16,72% 

EuroStoxx 50 3.697,38 17,51% 16,95% 

PSI 20 5.968,53 24,37% -21,54% 

DAX  11.966,17 22,03% 25,22% 

FTSE 100 6.773,04 3,15% 2,65% 

NIKKEI 225 19.206,99 10,06% 29,53% 

MSCI Ásia Excepto Japão 589,92 4,65% 8,12% 

MSCI Mercados Emergentes 974,57 1,91% -2,02% 

Pares Cambiais 

EURUSD 1,0731 -11,30% -22,06% 

GBPUSD 1,4818 -4,87% -11,07% 

USDJPY 120,13 0,29% 16,37% 

USDCHF 0,9727 -2,17% 9,96% 

Matérias-primas 

Ouro (vs. USD) 1.183,57 -0,07% -7,82% 

Prata (vs. USD) 16,66 6,04% -15,75% 

Crude  47,60 -10,64% -53,14% 

Brent 55,11 -3,87% -48,86% 

Fonte: Bloomberg 
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TRIMESTRAL Resumo Macroeconómico e de Mercados Financeiros 
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 O programa de QE do BCE foi o driver dominante nos mercados 
financeiros. O plano que visa comprar activos de dívida no valor de 60 
mil milhões por mês até Set 2016, projectou as bolsas europeias para 
máximos históricos e intensificou a tendência de queda das yields de 
dívida pública, exacerbando a convergência de spreads core-periferia; 
 

 Após a eleição do Syriza, a Grécia e os seus credores entraram num 
longo e árduo período de negociações, que pode ainda culminar num 
“Grexit”. Cenário que aparenta estar cada vez mais descontado pelos 
mercados; 
 

 A súbita decisão do Banco Central da Suíça de retirar o peg cambial 
do Franco Suíço face ao Euro, surpreendeu os mercados, causando 
grande volatilidade no mercado de Forex. 

 
 Durante o primeiro trimestre de 2015, a economia Norte-americana 

continuou a denotar sinais de fortalecimento, com destaque para 
melhorias significativas no emprego. 

 
 Apesar do PIB dos EUA ter expandido 2,4% em 2014, registando o 

maior crescimento desde 2010, o FED diferiu no tempo a expectável 
subida de taxas de juro, procurando suavizar quer o efeito sobre a 
significativa apreciação do USD, quer a actual divergência da política 
monetária entre os EUA e remanescentes blocos económicos.  
 

 O mercado accionista norte-americano registou um desempenho 
modesto e amplamente inferior ás bolsas Europeias. A apreciação 
dos activos denominados em USD, via efeito cambial, acabou por 
atenuar a underperformance relativa dos índices norte-americanos.  

Europa 

Estados Unidos da América 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 
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RELATÓRIO 
TRIMESTRAL Resumo Macroeconómico e de Mercados Financeiros 
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 A China foi suplantada pela Índia em termos de crescimento 
económico. Enquanto a economia chinesa continua a abrandar, a Índia 
é apontada, pelo FMI, como um dos emergentes com maior potencial. 
Todavia, o índice accionista chinês valorizou substancialmente; 

  
 No Brasil, o clima de instabilidade político-social vivido reflectiu-se em 

elevada volatilidade no mercado de acções, que mesmo assim 
terminou o trimestre a valorizar. O BRL enfraqueceu substancialmente; 

 
 Na Rússia, o iminente cenário recessivo tornou-se ainda mais provável, 

com o país a viver grande instabilidade económica e com uma clausura 
cada vez maior face aos países desenvolvidos. No entanto, o RUB e a 
bolsa Russa recuperaram parte das pesadas perdas de 2014. 

 Portugal, como um dos principais benificiários do programa de QE, 
teve um primeiro trimestre muito positivo: o PSI 20  avançou de forma 
impressionante e as yields registaram uma queda muito acentuada; 
 

 Na bolsa portuguesa, a tendência altista abrangeu todas as cotadas 
excepto a PT, que acabou o trimestre a desvalorizar. As produtoras e 
exportadoras de pasta e papel – Altri e Portucel – lideraram o top 3 
ganhador, seguidas pela retalhista Jerónimo Martins. 

 
 A maior visibilidade pertenceu ao sector da banca: OPA do La Caixa 

sobre o BPI; proposta de fusão entre BPI e BCP, apresentada por Isabel 
dos Santos e Novo Banco termina o trimestre com cinco candidatos, 
no âmbito da segunda fase não vinculativa. 

Mercados emergentes 

Portugal 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 
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Produto 
BiGLink  

Performance 
201

2 
2013 2014 

5 
Anos

* 

3 
Anos*  

1 
Ano 

YTD 
1T 

2015 
Classe 

de Risco 

Perfil 
Defensivo 

Rendibilidade 8,44% 3,96% 11,01% 5,91% 7,90% 11,66% 5,28% 5,28% 

3 

Volatilidade 3,13% 3,24% 3,26% 3,71% 3,16% 3,11% 2,98% 2,98% 

Perfil 
Acções 
Equilibrado 

Rendibilidade 9,29% 6,60% 10,19% 6,16% 8,98% 13,10% 6,55% 6,55% 

3 

Volatilidade 4,11% 3,81% 4,63% 5,12% 4,26% 4,40% 3,90% 3,90% 

Perfil 
Acções 
Activo 

Rendibilidade 10,43% 9,48% 9,77% 6,95% 10,06% 14,99% 8,12% 8,12% 

4 

Volatilidade 5,25% 4,39% 6,17% 6,80% 5,36% 5,83% 4,67% 4,67% 

Posicionamento e Performance fundos BiG 

Este documento informativo não substitui, nem dispensa, a consulta do IFI (Informação Fundamental ao Investidor) e de outros documentos relevantes disponíveis no website do BiG 
em www.big.pt e no website da CMVM em www.cmvm.pt. O histórico de cotações foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em dados fornecidos pela Eurovida – 
Companhia de Seguros Vida, S.A., que podem vir a ser eventualmente corrigidos por esta entidade. As rendibilidades passadas não constituem garantia de rendibilidades futuras, porque o 
valor do investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto). As volatilidades apresentadas correspondem a volatilidades 
diárias anualizadas, usando uma base de 260 dias. 
*Performance e taxa média anual composta.  

RELATÓRIO 
TRIMESTRAL 

Fonte: BiG/ Eurovida – Companhia de Seguros Vida, S.A. 

Produto BiGLink 
 
O Eurovida BiGLink, produto financeiro complexo, é um contrato de seguro ligado a fundos de investimento qualificados 
como ICAE (Instrumentos de Captação de Aforro Estruturado) que disponibiliza vários fundos autónomos, de diferente 
natureza. 
Entidade Emitente: Eurovida – Companhia de Seguros, SA 
Entidade Comercializadora: Banco de Investimento Global, SA 

 Pode implicar a 

perda total do 

capital investido 
 Pode proporcionar 

rendimento nulo ou 

negativo 

 Implica que sejam 

suportados custos, 

comissões ou 

encargos 

! 
ADVERTÊNCIAS 

ESPECÍFICAS AO 

INVESTIDOR 

Um investimento 

responsável exige 

que conheça as 

suas implicações e 

que esteja disposto 

a aceitá-las. 
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Produto PPR Performance 2013 2014 YTD 1T 2015 
Classe de 

Risco 

Perfil Taxa Plus 

Rendibilidade 0,49% 16,00% 4,46% 4,46% 

4 

Volatilidade 2,70% 5,26% 9,71% 9,71% 

Perfil Alpha 

Rendibilidade -0,51% 7,59% 6,25% 6,25% 

3 

Volatilidade 1,86% 4,61% 3,91% 3,91% 

Posicionamento e Performance fundos BiG 

RELATÓRIO 
TRIMESTRAL 

Fonte: BiG / Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões 

Produto PPR BiG 
 
O PPR BIG é um Fundo de Pensões Aberto PPR que surge da parceria entre a Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões (responsável pela 
gestão técnica e administrativa) e o BiG (entidade comercializadora e mandatado para a gestão financeira do fundo). Não existe garantia do capital 
investido ou de rendimento mínimo. 

Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo que pode variar ao longo do tempo. O valor das Unidades de Participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que 
constituem o património dos Fundos de Pensões PPR e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. | As rendibilidades passadas não constituem garantia de rendibilidades futuras, 
porque o valor do investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto). | A rendibilidade depende do regime de tributação de rendimentos e de eventuais benefícios 
fiscais. | Os investidores deverão ter em consideração que, para além das comissões imputáveis ao fundo, poderão estar sujeitos a comissões directamente imputáveis ao participante: Subscrição: 0%; Reembolso: 2% (comissão 
máxima). | As volatilidades apresentadas correspondem a volatilidades diárias anualizadas, usando uma base de 260 dias. 

Este documento informativo não substitui, nem dispensa, a consulta do IFI (Informação Fundamental ao Investidor) e de outros documentos relevantes disponíveis no website do BiG em www.big.pt e no website da CMVM em 
www.cmvm.pt.  

Performance 



Iberian Region 
0,9% 

Asian Pacific 
Region ex Japan 

2,7% 

Italy 
3,9% 

Eurozone 
4,90% 

Global 
24,4% 

 
International 

29,4% 
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Evolução da carteira 

Alocação – TOP 10 

Exposição Cambial 

Exposição Geográfica 

Classe de Activos 

RELATÓRIO 
TRIMESTRAL 

Posicionamento e Performance fundos BiG 
BiGLink Defensivo 

Fonte: BiG/ Eurovida – Companhia de Seguros Vida, S.A. 

 Pode implicar a 

perda total do 

capital investido 
 Pode proporcionar 

rendimento nulo ou 

negativo 

 Implica que sejam 

suportados custos, 

comissões ou 

encargos 

! 
ADVERTÊNCIAS 

ESPECÍFICAS AO 

INVESTIDOR 

Um investimento 

responsável exige 

que conheça as 

suas implicações e 

que esteja disposto 

a aceitá-las. 

Descrição 

O fundo autónomo Eurovida Defensivo é um produto de poupança de médio/longo prazo sob a forma de seguro de 
vida, cujo património é aplicado em fundos de investimento geridos pelas mais prestigiadas entidades gestoras 
internacionais. Destina-se a investidores com baixa tolerância ao risco que pretendam obter retorno superior ao de 
um depósito a prazo, com vantagens fiscais. O período mínimo de investimento recomendado é de 1 ano e o intervalo 
de retorno anual esperado varia entre -2% e 8%. 
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BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund

Natixis AM Funds - Seeyond Multi Asset…

Jupiter JGF - Dynamic Bond

Candriam Bonds Total Return

Legg Mason Global Funds PLC-Legg Mason Western…

Amundi Funds - Bond Euro Aggregate

Salar Fund PLC

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Mixed Allocation 
8,2% 

Cash 
13,8% 

Equity 
18,5% Fixed Income 

59,5% 



Alternative 
1,80% Mixed Allocation 

10,85% 

Cash 
12,11% 

Equity 
35,73% 

Fixed Income 
45,21% 

Iberian Region 
0,91% 

Eurozone 
2,70% 

Portugal 
3,02% 

Asian Pacific 
Region ex Japan 

4,56% 

U.S. 
7,19% Global 

17,73% 

International 
31,27% 

European Region 
33,15% 

11 

Evolução da carteira 

Alocação – TOP 10 

Exposição Cambial 

Exposição Geográfica 

Classe de Activos 

RELATÓRIO 
TRIMESTRAL 

Posicionamento e Performance fundos BiG 
BiGLink Acções Equilibrado 

Fonte: BiG/ Eurovida – Companhia de Seguros Vida, S.A. 

 Pode implicar a 

perda total do 

capital investido 
 Pode proporcionar 

rendimento nulo ou 

negativo 

 Implica que sejam 

suportados custos, 

comissões ou 

encargos 

! 
ADVERTÊNCIAS 

ESPECÍFICAS AO 

INVESTIDOR 

Um investimento 

responsável exige 

que conheça as 

suas implicações e 

que esteja disposto 

a aceitá-las. 
52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

Descrição 

O fundo autónomo Eurovida Acções Equilibrado é um produto de poupança de médio/longo prazo sob a forma de 
seguro de vida, cujo património é aplicado em fundos de investimento geridos pelas mais prestigiadas entidades 
gestoras internacionais. Destina-se a investidores com tolerância moderada ao risco que pretendam obter retorno 
superior ao de um depósito a prazo, com vantagens O período mínimo de investimento recomendado é de 3 anos e o 
intervalo de retorno anual esperado varia entre -5% e 17%. 

EUR 
87,13% 

USD 
12,87% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

CASH

Invesco Global Total Return EUR Bond Fund

Heptagon Fund PLC - Heptagon European Focus…

Henderson Horizon - Pan European Alpha funds

Nordea 1 SICAV - Stable Equity Long/Short Fund

Salar Fund PLC

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Mirae Asset Global Discovery Fund - Asia Sector…

BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund

LFP - La Francaise Sub Debt



 
Alternative 

1,95% 

Mixed Allocation 
10,22% 

Cash 
10,38% 

Fixed Income 
31,50% 

Equity 
50,99% 

Eurozone 
1,92% 

Iberian Region 
2,88% 

Portugal 
4,11% 

Asian Pacific 
Region ex Japan 

6,51% 

U.S. 
9,42% 

 
International 

23,66% 

International 
22,35% 

European Region 
40,15% 
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Evolução da carteira 

Alocação – TOP 10 

Exposição Cambial 

Exposição Geográfica 

Classe de Activos 

RELATÓRIO 
TRIMESTRAL 

Posicionamento e Performance fundos BiG 
BiGLink Acções Activo 

Fonte: BiG/ Eurovida – Companhia de Seguros Vida, S.A. 

 Pode implicar a 

perda total do 

capital investido 
 Pode proporcionar 

rendimento nulo ou 

negativo 

 Implica que sejam 

suportados custos, 

comissões ou 

encargos 

! 
ADVERTÊNCIAS 

ESPECÍFICAS AO 

INVESTIDOR 

Um investimento 

responsável exige 

que conheça as 

suas implicações e 

que esteja disposto 

a aceitá-las. 

Descrição 

O fundo autónomo Eurovida Acções Activo é um um produto de poupança de médio/longo prazo sob a forma de 
seguro de vida, cujo património é aplicado em fundos de investimento geridos pelas mais prestigiadas entidades 
gestoras internacionais. Destina-se a investidores com um horizonte temporal e de tolerância ao risco elevados. O 
período mínimo de investimento recomendado é de 5 anos e o intervalo de retorno anual esperado varia entre -10% e 
25%. 
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88,41% 
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11,59% 
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Heptagon Fund PLC - Heptagon European Focus…

Henderson Horizon - Pan European Alpha funds

Mirae Asset Global Discovery Fund - Asia Sector…

Salar Fund PLC

Invesco Pan European Structured Equity Fund

LFP - La Francaise Sub Debt

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US…

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond…
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Evolução da unidade de participação Divisa 

Alocação – TOP 10 

RELATÓRIO 
TRIMESTRAL 

Posicionamento e Performance fundos BiG 
PPR BiG Taxa Plus 

PPR BiG Taxa Plus 
O PPR BIG Taxa Plus é um Fundo de Pensões Aberto PPR que surge da parceria entre a Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões 
(responsável pela gestão técnica e administrativa) e o BiG (entidade comercializadora e mandatado para a gestão financeira do fundo). Não existe 
garantia do capital investido ou de rendimento mínimo. 

Elevado Risco 
 
Remuneração potencialmente 
superior 

Baixo Risco 
 
Remuneração potencialmente 
inferior 

1 2 3 4 5 6 7 

Perfil de Risco e Remuneração 

Fonte: BiG. Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo que pode variar ao longo do tempo. O valor das Unidades de Participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos 
ativos que constituem o património dos Fundos de Pensões PPR e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. | As rendibilidades passadas não constituem garantia de 
rendibilidades futuras, porque o valor do investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto). | A rendibilidade depende do regime de tributação de rendimentos e 
de eventuais benefícios fiscais. | Os investidores deverão ter em consideração que, para além das comissões imputáveis ao fundo, poderão estar sujeitos a comissões directamente imputáveis ao participante: Subscrição: 0%; 
Reembolso: 2% (comissão máxima).|As volatilidades apresentadas correspondem a volatilidades diárias anualizadas, usando uma base de 260 dias.. | Este documento informativo não substitui, nem dispensa, a consulta do IFI 
(Informação Fundamental ao Investidor) e de outros documentos relevantes disponíveis no website do BiG em www.big.pt e no website da CMVM em www.cmvm.pt.  
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Qualidade Creditícia Exposição Geográfica 

Maturidade 

RELATÓRIO 
TRIMESTRAL 

Posicionamento e Performance fundos BiG 
PPR BiG Taxa Plus 

PPR BiG Taxa Plus 
O PPR BIG Taxa Plus é um Fundo de Pensões Aberto PPR que surge da parceria entre a Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões 
(responsável pela gestão técnica e administrativa) e o BiG (entidade comercializadora e mandatado para a gestão financeira do fundo). Não existe 
garantia do capital investido ou de rendimento mínimo. 

Elevado Risco 
 
Remuneração potencialmente 
superior 

Baixo Risco 
 
Remuneração potencialmente 
inferior 

1 2 3 4 5 6 7 

Perfil de Risco e Remuneração 

Fonte: BiG. Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo que pode variar ao longo do tempo. O valor das Unidades de Participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos 
ativos que constituem o património dos Fundos de Pensões PPR e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. | As rendibilidades passadas não constituem garantia de rendibilidades 
futuras, porque o valor do investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto). | A rendibilidade depende do regime de tributação de rendimentos e de eventuais 
benefícios fiscais. | Os investidores deverão ter em consideração que, para além das comissões imputáveis ao fundo, poderão estar sujeitos a comissões directamente imputáveis ao participante: Subscrição: 0%; Reembolso: 2% (comissão 
máxima).|As volatilidades apresentadas correspondem a volatilidades diárias anualizadas, usando uma base de 260 dias. | Este documento informativo não substitui, nem dispensa, a consulta do IFI (Informação Fundamental ao 
Investidor) e de outros documentos relevantes disponíveis no website do BiG em www.big.pt e no website da CMVM em www.cmvm.pt.  

A+ AA- AAA B B- B+ BB BB+ BBB BBB- BBB+ NR
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Evolução da unidade de participação Divisa 

Alocação – TOP 10 

RELATÓRIO 
TRIMESTRAL 

Posicionamento e Performance fundos BiG 
PPR BiG Alpha 

PPR BiG Alpha 
O PPR BIG Alpha é um Fundo de Pensões Aberto PPR que surge da parceria entre a Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões (responsável 
pela gestão técnica e administrativa) e o BiG (entidade comercializadora e mandatado para a gestão financeira do fundo). Não existe garantia do 
capital investido ou de rendimento mínimo. 

Elevado Risco 
 
Remuneração potencialmente 
superior 

Baixo Risco 
 
Remuneração potencialmente 
inferior 

1 2 3 4 5 6 7 

Perfil de Risco e Remuneração 

Fonte: BiG. Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo que pode variar ao longo do tempo. O valor das Unidades de Participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos 
ativos que constituem o património dos Fundos de Pensões PPR e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. | As rendibilidades passadas não constituem garantia de 
rendibilidades futuras, porque o valor do investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto). | A rendibilidade depende do regime de tributação de rendimentos e 
de eventuais benefícios fiscais. | Os investidores deverão ter em consideração que, para além das comissões imputáveis ao fundo, poderão estar sujeitos a comissões directamente imputáveis ao participante: Subscrição: 0%; 
Reembolso: 2% (comissão máxima). | As volatilidades apresentadas correspondem a volatilidades diárias anualizadas, usando uma base de 260 dias. | Este documento informativo não substitui, nem dispensa, a consulta do IFI 
(Informação Fundamental ao Investidor) e de outros documentos relevantes disponíveis no website do BiG em www.big.pt e no website da CMVM em www.cmvm.pt.  
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Classe de Activos 
Exposição geográfica 

Estratégia 

RELATÓRIO 
TRIMESTRAL 

Posicionamento e Performance fundos BiG 
PPR BiG Alpha 

PPR BiG Alpha 
O PPR BIG Alpha é Fundo de Pensões Aberto PPR que surge da parceria entre a Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões (responsável pela 
gestão técnica e administrativa) e o BiG (entidade comercializadora e mandatado para a gestão financeira do fundo). Não existe garantia do capital 
investido ou de rendimento mínimo. 

Elevado Risco 
 
Remuneração potencialmente 
superior 

Baixo Risco 
 
Remuneração potencialmente 
inferior 

1 2 3 4 5 6 7 

Perfil de Risco e Remuneração 

Fonte: BiG. Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo que pode variar ao longo do tempo. O valor das Unidades de Participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos 
ativos que constituem o património dos Fundos de Pensões PPR e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora.|As rendibilidades passadas não constituem garantia de rendibilidades 
futuras, porque o valor do investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto). | A rendibilidade depende do regime de tributação de rendimentos e de eventuais 
benefícios fiscais.| Os investidores deverão ter em consideração que, para além das comissões imputáveis ao fundo, poderão estar sujeitos a comissões directamente imputáveis ao participante: Subscrição: 0%; Reembolso: 2% 
(comissão máxima).|As volatilidades apresentadas correspondem a volatilidades diárias anualizadas, usando uma base de 260 dias.| Este documento informativo não substitui, nem dispensa, a consulta do IFI (Informação Fundamental 
ao Investidor) e de outros documentos relevantes disponíveis no website do BiG em www.big.pt e no website da CMVM em www.cmvm.pt.  

41,50% 

7,99% 

22,50% 

2,85% 4,29% 

11,62% 
9,25% 

Aggregate Blend Cash Global Allocation Long Short Corporate Convertible

1,32% 

8,69% 

15,07% 

19,43% 

0,81% 

28,05% 
26,62% 

Ásia (ex- Japão) EUA Europa Global Ibéria Zona Euro Internacional

22,50% 

2,85% 

62,37% 

12,28% 

Liquidez Misto Rendimento Fixo Rendimento Variável
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 Divergência do ritmo de crescimento económico no bloco 
desenvolvido - EUA vis-à-vis Europa - deverá manter-se 
relativamente ampla no médio prazo. 
 

 A estabilização do preço do crude a níveis relativamente 
baixos e a adopção de politicas monetárias expansionistas 
num largo conjunto de países deverá acarretar efeitos 
positivos no crescimento global, ainda que subsistirão 
laggers específicos – em particular no universo 
emergente.  

 O diferencial de taxas de juro favorável aos EUA e a 
expressiva recuperação nos indicadores macroeconómicos 
do bloco americano, sustenta o fortalecimento do USD 
face às restantes divisas internacionais. 
 

 O cross Eur-Usd poderá suavizar a tendência correctiva 
vigente, revelando-se a paridade como um nível de 
suporte importante de longo-prazo.  

Fonte : Bloomberg; Banco BiG Research. 

Zona Euro 
GDP: 

+1,5% 
CPI: +0,1% 

Fonte : FMI; Banco BiG Research. 

EUA 
GDP: 

+3,1% 
CPI: +0,1% 

Japão 
GDP: 

+1,0% 
CPI: +1,0% 

Brasil 
GDP: -1,0% 
CPI: +7,8% 

Rússia 
GDP: -3,8% 

CPI: 
+17,9% 

China 
GDP: 

+6,8% 
CPI: +1,2% 
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 O pick-up do balanço do BCE em 2015, é justificado pelo 
início de programa de QE, onde se estimam compras 
mensais de activos de EUR 60 mil mn até, pelo menos, 
Setembro de 2016. 
 

 As yields de dívida soberana na Zona-Euro acentuaram a 
trajectória declinante e alcançaram novos máximos 
históricos em preço. Esta situação revela que o mercado 
incorpora, largamente, os benefícios inerentes ao 
programa, subestimando o risco de taxa de juro face à 
expectável normalização do ciclo económico na Europa.  

 O impacto do programa do BCE tem-se reflectido não só 
ao nível de preços da divida soberana da Zona Euro, bem 
como nas projecções para o crescimento económico e 
inflação para os próximos anos. 
 

 Excluindo as estimativas para a inflação em 2015, o BCE 
reviu em alta o crescimento para a generalidade dos 
principais indicadores económicos até 2017. 

Fonte : Bloomberg; Banco BiG Research. 

Fonte : Bloomberg; Banco BiG Research. 
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 Nos próximos três meses (até ao final do programa) a 
Grécia terá que amortizar EUR 15,2 mil mn em dívida, dos 
quais EUR 2,8 mil mn são pagamentos ao FMI. Em Abril a 
Grécia cumpriu com as suas responsabilidades com o FMI.  
 

 A instabilidade actual na Grécia poderá subsistir no 
segundo trimestre, com o decorrer das negociações entre 
o país e os seus credores, onde se figuram dois cenários: i) 
Grexit; ii) novo acordo de financiamento que envolverá 
valores significativamente abaixo dos “bailout” anteriores. 

 Em Dezembro, o Comité reduziu as suas estimativas para o 
aumento de taxas nos próximos anos, a aguardar um 
crescimento mais sólido na economia norte-americana. 
 

 Não obstante este ajuste nas estimativas, o consenso de 
mercado para a actuação do Fed mostra-se relativamente 
mais dovish. Ainda assim, a expectativa base do mercado 
reflecte a subida da taxa refi até 0,5% no final de 2015. 

Fonte : Bloomberg; Banco BiG Research. 

Fonte : Bloomberg; FOMC Sep/Dec; Banco BiG Research 
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 A queda nas plataformas de extracção em operação nos 
EUA evidencia os efeitos adversos da contínua pressão do 
preço do crude no CapEx das petrolíferas que produzem 
petróleo de xisto – cuja produção mais cara é asfixiada 
pelo nível de preços mais reduzido.  
 

 Antecipamos que a correcção do excedente da oferta de 
crude vigente ocorra via menor produção de petróleo de 
xisto, em seguimento das menores margens de lucro e dos 
referidos cortes no CapEx.  
 
 
 
 
 

 Não obstante, os inventários de crude continuam a 
registar aumentos sucessivos e figuram como factor de 
instabilidade no curto-prazo, protelando a normalização 
do binómio Oferta-Procura sobre o Crude. 
 

 Desta forma, projectamos que o crude negoceie no 
curto/médio prazo entre os USD 50 – USD 66, embora não 
seja de excluir uma eventual quebra em baixa do nível 
inferior do intervalo, consubstanciado na manutenção do 
elevado nível de inventários vigentes. 

Fonte : Bloomberg; Banco BiG Research. 
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 Para o primeiro trimestre de 2015,  é estimado que as 
cotadas do índice S&P 500 reportem, em média, uma 
queda nos lucros pela primeira vez desde 2009. 
 

 Em 2015, é esperado um maior crescimento de lucros na 
Europa face aos EUA (8% vs 2%) - invertendo a sucessiva 
outperformance observada no bloco norte-americano nos 
últimos anos, beneficiando do efeito concomitante em 
torno da depreciação do Euro e do estágio “mais 
atrasado” de recuperação da economia Europeia.  

 A atractividade fundamental dos mercados emergentes 
face às economias desenvolvidas reflecte, em parte, os 
riscos inerentes a este mercado. 
 

 O desconto relativo das métricas das economias 
emergentes revela-se consistente com o nível histórico, 
em particular num contexto de normalização da política 
monetária pelo FED. 

Fonte : Bloomberg; Banco BiG Research. 
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