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O arranque do mês ficou marcado pela turbulência associada à falência de dois bancos norte-americanos, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, e da 
venda forçada do Credit Suisse à UBS. Estes eventos traduziram-se numa elevada volatilidade nos mercados, designadamente a correção das ações do 
sector financeiro. Simultaneamente, o receio de uma crise financeira provocou o aumento da procura por ativos defensivos.  
 
Apesar do BCE e da Fed terem anunciado um novo aumento das taxas de juro em março, os investidores já descontaram as políticas monetárias menos 
restritivas na segunda metade do ano. A expetativa de redução das taxas de juro da Fed impulsionaram a recuperação dos ativos de risco na segunda 
metade do mês bem como a consolidação dos retornos positivos na dívida pública. 
 
O BCTT UL Património tem sido fortemente penalizado pela subida das taxas de juro face à necessidade de financiamento para a compra de imóveis. Com 
um financiamento mais caro, as margens tornam-se mais baixas e, em simultâneo, o mercado penaliza antecipadamente o Fundo. 
 
Apesar do maior nível de incerteza associado à conjuntura económica, os indicadores de atividade sugerem 
que a economia se mantém resiliente e não se antecipa uma recessão.  
 

 

 PERFORMANCE DO FUNDO 

Performance 
(31.03.2023) 

6 meses -1,51% 
YTD -1,66% 
Desde o Lançamento -18,69% 

 

EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

 

ALOCAÇÃO DE ATIVOS 

 
 

CARTEIRA DE ATIVOS 

21,60%

3,82%

57,38%

17,20%

Real State Funds

Liquidez

Mortgage Funds

Real Estate Investment Trust

Volatilidade 

3 meses 5,02% 

6 meses 6,45% 

FUNDO PESO CARTEIRA (%) 

PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA FUND 57,31% 

UBS LUX RE FDS SEL GLOB-IA FUND 21,58% 

X FTSE EUROPE REAL ESTATE FUND 17,19% 

LIQUIDEZ 3,92% 

Um seguro de vida ligado a fundos de 
investimento (Unit-Linked) que 
privilegia a poupança a médio e longo 
prazo. Esta solução, investe direta e 
indiretamente no setor imobiliário 
mundial e apresenta uma baixa 
volatilidade. 

OBJETIVOS DE INVESTIMENTO 

Ao investir no Banco CTT UL Património está 
a aplicar as suas poupanças de forma 
diversificada – por tipo de ativo, 
geograficamente e tipologia de imóvel - 
promovendo desta forma a estabilidade do 
seu investimento. 

DADOS DO FUNDO 

Entidade Gestora: Zurich Companhia de 
Seguros Vida S.A. 
Data de lançamento: 13.07.2021 
Comissão de Gestão: 1% 
Comissão de Resgate: durante o 1º ano é 
de 2%; após 1º ano 0%  
Comissão de Transferência: 0% 
Subscrição mínima: 2500€  
Entregas Suplementares: 1000€ 
 

LIMITE MÁXIMO DE EXPOSIÇÃO 
CARTEIRA  

Depósitos à Ordem: 20% 
Fundos de Investimento de Mercado 
Imobiliário Europeu (ETFs): 30% 
Títulos de Securitização de Créditos 
Hipotecários: 65% 
Fundos Alternativos: 40% 
 

INDICADOR SUMÁRIO DE RISCO 
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