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Fundos mais subscritos: imobiliário
e metais preciosos nas preferências

“O mês de junho foi o mais forte em termos líquidos de subscrições e
resgates do ano”, começa por mencionar Tiago Gaspar, responsável pela
análise e seleção de fundos do Banco Carregosa. A que se deveu este
acontecimento? Segundo o profissional, “o atual contexto calmo e
benigno (ainda que com uma série de riscos latentes) contribuiu para
aumentar a confiança nos investidores e reforçarem as suas
posições”.

Ao olharmos para os Tops 10 de fundos mais subscritos no Banco Best e
no Banco Carregosa vemos um surgimento particularmente interessante:
o fundo imobiliário aberto VIP, da Silvip, esteve entre os mais
subscritos pelos investidores do Banco Carregosa. De facto, desde
janeiro, que não tínhamos observado este fundo entre os preferidos dos
investidores. Face a esta aparição, Tiago Gaspar assinala que “num
contexto em que os ativos risk off têm um retorno esperado tão
reduzido, o imobiliário surge como opção interessante nesta
categoria”. Já o fundo conservador gerido pela Square AM – Property
Core Real Estate Fund – não é novidade entre os mais preferidos pelos
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investidores, principalmente no Banco Best. “A menos de dois meses de
completar o seu primeiro aniversário, o fundo continua a demonstrar um
comportamento muito estável”, acrescenta Rui Castro Pacheco, diretor-
adjunto da entidade.

Do lado do Banco Best, “o Top não apresenta grandes alterações,
sendo que apenas um dos fundos é uma novidade, face ao mês
anterior”, diz Rui Castro Pacheco. Concretamente, observamos a entrada
do Brown Advisory US Equity Growth para o ranking.

Entretanto, já sabemos a preferência dos investidores nacionais pelas
estratégias multiativos, sendo que estas arrecadam muito dinheiro. Sendo
assim, não é surpreendente que este seja mais um mês que vemos a
presença dos fundos Acatis Gané Value Event e MFS Prudent Wealth
no Top 10 do Banco Best. Rui Castro Pacheco explica em detalhe o que
os investidores procuram quando investem nestes fundos: “O primeiro,
gerido pela Acatis, conjuga uma gestão do tipo value (encontrar empresas
com boas valorizações e negócios sustentados) com o tipo event
(encontrar empresas envolvidas em eventos de mudança da gestão ou da
estrutura de capital)”. Já o segundo, sob gestão da MFS, “é um fundo que
coloca as suas atenções na proteção do capital investido e só em
segundo lugar a obtenção de retorno”, esclarece.

Relativamente a fundos de ações, ainda no Banco Best vemos que
continuam a marcar presença muitos fundos de ações vinculados ao tema
tecnologia, como o BlackRock World Technology, o BlackRock Next
Generation Technology e o Allianz Global Artificial Intelligence. O tema
sustentabilidade também não ficou esquecido, com a presença do fundo
Nordea Global Climate and Environment.

Ouro e metais preciosos

Já no Top 10 de fundos mais subscritos no Banco Carregosa, para além
da novidade que já mencionámos no início deste artigo, observamos três
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fundos de ações que investem, ainda que indiretamente, em ouro e
metais preciosos: o BGF World Gold, o Franklin Gold & Precious Metals
e o Invesco Gold & Precious Metals. A possível explicação é dada por
Tiago Gaspar: “Neste caso é percetível o interesse por parte dos
investidores uma vez que as yields reais permanecem negativas
reduzindo o impacto do carry negativo do ouro”.

“As restantes posições do Top 10 são representadas por fundos que têm
reunido a preferência dos nossos clientes ao longo dos últimos dois anos:
qualidade nas ações europeias e americanas e mandatos de obrigações
flexíveis”, conclui o profissional. Alguns dos fundos que mais têm
aparecido no Top desta entidade têm sido o BGF Continental European
Flexible, o Morgan Stanley US Growth, o Pimco Income e o Morgan
Stanley US Advantage.
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Os resgates

Tendo em conta os fundos mais subscritos, e falando agora aos fundos
mais resgatados, Rui Castro Pacheco volta a afirmar: os investidores
estão confiantes nos mercados. “Ainda que valores controlados,
registámos algumas saídas em estratégias mais conservadoras como as
obrigações e tesouraria”, sublinha o profissional. Já Tiago Gaspar
confessa que é difícil extrair uma leitura, devido a apenas terem tido sete
fundos com resgates acima de 5.000 euros "sem um claro denominador
comum", diz.


