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1 Relatório de Gestão
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1.1 Enquadramento geral da atividade em 2020
O ano que agora termina ficará para sempre relembrado pelo alastramento da pandemia covid19 a todas as regiões do globo e respetivas consequências a nível económico, sanitário e social. O
surto viral trouxe enormes alterações económicas, financeiras e individuais, em resultado das
restrições impostas, pelos governos, à atividade das empresas e à liberdade dos indivíduos, para
combate à propagação da doença. Em muitos países, estas medidas incluíram o confinamento das
populações, a suspensão de várias atividades económicas, bem como restrições às deslocações
domésticas e internacionais, originando quebras históricas, em cadeia, no PIB do 2º trimestre da
maioria dos países (ex. EUA: -9%; Alemanha: -9.7%; Japão: -7.9%). No entanto, apesar do PIB
global ter caído 4,4%, em 2020, a economia chinesa conseguiu crescer 1,9% em resultado de uma
rápida recuperação da pandemia e das suas exportações.
Para combater os impactos diretos na atividade económica, como os problemas de solvabilidade
das empresas e as flutuações bruscas no nível de emprego, foram lançados inúmeros programas
de estímulos quer a nível fiscal, por parte dos governos, quer de apoio aos mercados financeiros,
por parte dos Bancos Centrais.
Destaque, nos EUA, para o “CARES Act” no valor de $2,2 biliões, aprovado tanto por democratas
como por republicanos, que melhorou, em valor e duração, o seguro de desemprego, instituiu
moratórias, suspendeu a execução de penhoras e despejos, abriu linhas de crédito para PME’s e
enviou um cheque de $1200 a cada americano. A dimensão desta ajuda e a rapidez da sua
implementação, permitiram estabilizar a economia e acalmar os investidores nos diversos
mercados financeiros. Um novo pacote de estímulos, no valor de $900 mil milhões, foi aprovado
pelo Congresso em dezembro, com ajudas para os pequenos negócios e população adulta.
Na Zona Euro, tem especial relevância o acordo para a criação de um fundo de apoio à
recuperação - “next Generation EU” no valor de €750 mil milhões - que será levantado nos
mercados através da emissão de divida conjunta, numa clara tentativa de iniciar a mutualização
da divida dos diversos Estados membros. A primeira tranche do programa SURE, no valor de €17
mil milhões, acabou por ser emitida em outubro, com maturidades de 10 e 20 anos e yield acima
da divida alemã (36 bps de spread nos 10 anos), tendo registado uma procura superior a €233 mil
milhões.
No que toca à política monetária, em 2020, os quatro maiores Bancos Centrais expandiram os
seus programas de QE, em cerca de $7,8 biliões. Realce para a Reserva Federal americana que
apresentou um crescimento do seu balanço em cerca de 3,2 biliões de dólares (+76%), com o
objetivo de apoiar a economia americana e a liquidez do sistema financeiro mundial. É natural
que a taxa de crescimento do balanço da FED continue a condicionar o rumo dos mercados
financeiros, em 2021.
Os esforços para o desenvolvimento de uma vacina para o Coronavirus deram os seus frutos em
menos de um ano, com a aprovação regulatória de emergência, nos EUA e em novembro, da
vacina da Pfizer-BioNTech, prontamente seguida pelas vacinas da Moderna e da AstraZeneca.
Os principais mercados de ações mundiais acabaram por refletir de forma volátil todos os
acontecimentos atrás descritos, tendo caído fortemente no 1T20, com a expansão dos contágios,
mas recuperado de forma violenta até ao final do ano, com os estímulos fiscais e monetários e o
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surgimento das vacinas. O valor global transacionado nos mercados acionistas, em 2020, foi o
mais elevado dos últimos 4 anos, ultrapassando os $140 biliões. Destaque para os índices
americanos que terminaram positivos, tendo o S&P500 Total Return, em €, registado ganhos
superiores a 8%. Já na Europa, a recuperação foi menor, com o Stoxx 600 a registar uma perda de
1,99% (incluindo dividendos), derivado da queda de mais de 18% nas ações do Reino Unido.
Os investidores em obrigações também registaram ganhos, em 2020, com as taxas de juro a 10
anos, nos Estados Unidos da América, a baixarem 1 ponto percentual (pp), para 0,91%. Por seu
lado, as taxas de juro alemãs, a 10 anos, caíram de 0,19% para -0,57%. Com o excesso de liquidez
que inundou os mercados desde abril, os investidores sentiram-se encorajados para procurar a
dívida com yields mais elevadas, tendo por isso contribuído fortemente para a emissão recorde
de divida de mercados emergentes a taxas e spreads anormalmente baixas.
Desempenho do Fundo em 2020
Apesar de termos iniciado o ano com uma exposição média ao risco acionista na casa dos 40%, o
desenrolar dos acontecimentos, ao nível da propagação transfronteiriça do covid-19,
rapidamente levou os gestores do fundo a tomar uma posição muito defensiva, na tentativa de
proteger o portfolio das grandes quedas que o mercado acabou por registar em março.
No entanto, apesar da recuperação iniciada em finais de março, a equipa de gestão optou por
manter uma postura defensiva face ao mercado acionista, não voltando a incrementar o nível de
risco neste ativo acima dos 30% da carteira. Face às incógnitas que dominavam as perspetivas
para as diferentes economias, foi decidido privilegiar a preservação de capital. Ao longo do ano,
a exposição à classe de ações flutuou entre 0% e 44%.
A exposição a dólar americano, que ajudou no primeiro trimestre do ano, foi a maior contribuição
líquida negativa para a performance do ano. Nos 3 últimos trimestres do ano, o dólar acabou por
desvalorizar mais de 10%, face ao euro, contribuindo negativamente para a performance do fundo
com cerca de -120bp, valor que poderia ter sido muito superior caso tivéssemos mantido a
exposição estratégica definida para 2020 (cerca de 50% em usd).
O fundo terminou 2020 com uma rentabilidade positiva efetiva de 0,12%. No final do ano, já
refletindo o posicionamento estratégico para 2021, a carteira do fundo estava investida em 80%,
sendo 38% em ações americanas, 30% em obrigações soberanas e 12% em obrigações de
empresas. Com recurso a instrumentos derivados, a exposição ao mercado acionista totalizava
60%. Apesar da carteira de investimentos do fundo ser maioritariamente denominada em dólar
norte-americano (56%), a exposição ao risco cambial estava totalmente coberta.
Durante o ano de 2020, o Fundo cresceu os seus ativos sob gestão de 3,26 milhões de euros para
7,04 milhões de euros, um crescimento que ficou aquém das nossas expetativas, mas que refletiu
a evolução da situação sanitária e a menor disponibilidade dos potenciais clientes para
conhecerem a nossa proposta de valor.
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1.2 Cenário Macroeconómico Base - 2020
Nota Prévia
As perspetivas que adiante se apresentam refletem o conhecimento à data de 31 de dezembro
de 2020
______________________________________________________________________________
As principais economias mundiais estarão, em 2021, concentradas em recuperar os níveis de
produção e de consumo perdidos, em 2020, em resultado das decisões de confinamento um
pouco por todo o globo. O principal objetivo das autoridades governamentais tem passado por
uma tentativa de redução do número de falências de empresas e pelo minimizar dos estragos
permanentes ao nível do emprego.
Com este pano de fundo, é expectável a manutenção de apoios económicos às empresas e
trabalhadores na forma de programas de estímulos públicos, suportados pelas compras de ativos
levadas a cabo pelos Bancos Centrais. De facto, a continuação do suporte fiscal, a par da política
monetária acomodatícia por parte dos Bancos Centrais, serão os principais vetores, para 2021,
uma vez que a retirada prematura de estímulos constitui um dos maiores riscos para o outlook do
ano.
A política monetária expansionista executada de forma sincronizada, pelos vários Bancos Centrais
no último ano, deverá permitir que a economia mundial registe, em 2021, uma recuperação do
impacto sofrido em 2020, mas sem superar o nível máximo de produção económica já atingido
anteriormente. Importa, no entanto, reconhecer que a capacidade de ajuda da política monetária
se apresenta atualmente esgotada, com vários mecanismos atualmente em vigor, desde a compra
de títulos no mercado, moratórias de crédito aos consumidores e empresas, e suportando a
subsidiação de emprego por parte dos governos. Como tal, torna-se imperioso compreender
como é que os vários decisores vão “combater” os desequilíbrios macroeconómicos assim que a
atividade económica reiniciar na totalidade nalgumas economias avançadas.
A economia americana deverá continuar a ser a mais dinâmica e o melhor destino de investimento
a nível mundial, apesar dos naturais desafios que terá de enfrentar em virtude das mudanças de
políticas inerentes à alteração das cadeiras na Casa Branca. O programa de vacinação deverá
permitir o levantamento das restrições impostas pela pandemia algures na Primavera, abrindo a
porta para uma recuperação económica rápida e significativa. A despesa de consumo tem
condições para registar um crescimento sem precedentes, algo que poderá ter sido reforçado
com a recente aprovação do segundo plano de estímulos fiscais, no valor de 900 mil milhões de
dólares. De salientar que, desde fevereiro de 2020, as famílias aumentaram os seus depósitos de
poupança em 1,7 biliões de dólares em função da impossibilidade que têm enfrentado para
manter os seus gastos em serviços. Na Primavera, esta poupança acumulada poderá atingir os 2
biliões de dólares, cerca de 4,7% do PIB norte americano, o que representará um acréscimo sem
igual desta variável e poderá trazer um aumento significativo do consumo das famílias, num
futuro próximo.
A economia europeia também deverá recuperar, mas de forma mais lenta. O último trimestre de
2020 e o primeiro trimestre de 2021, ainda deverão ficar marcados por contração económica. A
tão desejada recuperação só deverá ter lugar a partir da Primavera devido, em grande parte, ao
possível sucesso dos programas de vacinação, entretanto implementados. O PIB de algumas
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economias de relevo da Zona Euro poderá só regressar ao nível pré-Covid, em 2022 ou mesmo
2023.
No Reino Unido, o acordo alcançado com a União Europeia veio reduzir muita da incerteza
associada às consequências económicas e financeiras de uma saída desordenada. Apesar das
dúvidas que ainda persistem, nomeadamente para o papel do sistema financeiro que mantém o
seu centro nevrálgico na capital inglesa, este acordo garante, entre outros, o comércio sem quotas
nem taxas aduaneiras para "todas as mercadorias que cumpram as regras de origem apropriadas",
algo inédito num acordo comercial da UE com um país terceiro.
Relativamente à China, é expectável uma aceleração do ritmo da recuperação económica, em
2021. Embora não estejam ainda disponíveis dados concretos sobre a poupança das famílias,
estima-se que esta tenha aumentado no último ano e que, como tal, possa vir a reanimar o
consumo privado. Os desafios no mercado de crédito, resultantes do elevado endividamento,
permanecem elevados, com algumas SOE’s (State Owned Enterprise) a abrirem falência, em 2020.
Tendo a recuperação económica recente sido liderada pelo lado da oferta, a acumulação de stocks
de bens industriais, em 2020, pesará no preço dos mesmos durante o ano de 2021. Na segunda
metade do ano e em resposta à aceleração da atividade económica, é possível que o banco central
chinês proceda a subidas nas taxas de juro diretoras e que a política fiscal se torne menos
acomodatícia.
No Japão, onde os efeitos da pandemia têm sido muito mais suaves, caso a combinação dos
diversos estímulos fiscais e monetários originem forte expansão económica global, tal tenderá a
beneficiar a economia nipónica, em especial pela sua posição de liderança nas indústrias hightech, maquinaria de precisão e pesada, robótica, componentes automóveis e química. O Japão
está bem posicionado para aproveitar o super-ciclo, em curso, ao nível dos transportes globais,
resultado da descarbonização e eletrificação dos meios de transporte. Para 2021, são esperadas
recuperações robustas das exportações e do investimento.
Em 2021, a força com maior potencial gerador de retornos deverá ser a maior ou menor
disponibilização de estímulos às economias, em especial os fiscais, acima dos já existentes. Neste
contexto, enquanto os Bancos Centrais mantiverem as injeções de liquidez, a classe de ativos a
privilegiar é a das “Ações”.
Em relação às obrigações, o otimismo sobre o potencial retorno esperado é baixo, pois o
desempenho desta classe de ativos depende absolutamente da presença dos Bancos Centrais no
mercado. Na eventualidade dessa presença diminuir, numa primeira fase, as obrigações gerarão
retornos negativos devido a um choque de procura, até que as yields atinjam níveis condicentes
com o risco que os investidores estão dispostos a incorrer.
Relativamente ao investimento em commodities, as perspetivas poderão ser positivas caso as
economias continuem a confirmar uma retoma consistente, mesmo que sustentada pela liquidez
disponível e pela fraqueza do dólar. O potencial de subida dos preços resulta, em primeiro lugar,
da sua fraca performance nos últimos anos (ex: Crude WTI, preço atual 5% abaixo do valor médio
dos últimos 5 anos; Alumínio, preço atual 7% acima do preço médio dos últimos 5 anos; Zinco,
preço atual 8% abaixo do preço médio dos últimos 5 anos), devido a todas as pressões
deflacionistas que se têm verificado e pelo incremento das preocupações e dos custos relativos a
impactos ambientais, originando situações de sub-investimento no desenvolvimento de ativos
produtivos de matérias-primas, como novas minas. O volume de produção destas commodities
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não é facilmente aumentado num curto espaço de tempo, em virtude do tempo que demora a
desenvolver toda a infraestrutura produtiva necessária à obtenção de volumes economicamente
viáveis.
O dólar tem vindo a perder terreno face às principais moedas mundiais, o que é visto como
favorável para o crescimento económico e para os ativos de risco. No entanto, esta é uma situação
que nenhum país à volta do mundo deseja ardentemente. Veja-se o caso das economias
emergentes, com dinâmicas exportadoras e frágil consumo doméstico, onde a desvalorização do
dólar aumenta as pressões deflacionistas, prejudica as exportações e reduz os fluxos de receitas
oriundas do turismo. A visão de que a queda do dólar é boa para a Europa poderá também ser
enganadora, uma vez que a forte subida do euro deverá, mais tarde ou mais cedo, levar os índices
acionistas do Velho Continente para uma nova fase de estagnação e consolidação. Por estas
razões, é possível que o dólar tenha um ano positivo, face às outras moedas, em 2021.

1.3 Principais características do fundo
Entidade Gestora

SIXTY DEGREES - SGOIC, S.A.
Avenida João Crisóstomo, 30 6º E 1050-127 Lisboa

Data de Início do Fundo

01/10/2019

Tipo de fundo

PPR/Flexível

Região de investimento

Global

Política de Rendimentos

Capitalização

Objetivo do Fundo

O objetivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus
participantes o acesso a uma carteira de ativos maioritariamente
constituída por ações e obrigações de taxa fixa e de taxa indexada,
sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de
diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo
prazo.
O fundo tem uma política de investimentos diversificada
maioritariamente constituída por ações, obrigações de Estados e
Empresas (Investment Grade ou High Yield), instrumentos
monetários, fundos e derivados, sendo a sua política de aplicações
norteada por critérios de potencial valorização a médio e longo
prazo e de diversificação das fontes de risco. Pela sua tipologia,
Fundo Flexível, os investimentos nas várias classes de ativos
podem oscilar entre 0 e 100%.

Política de investimentos
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1.4 Evolução do fundo
Evolução Histórica
O fundo iniciou a sua atividade a 1 de outubro de 2019 tendo demonstrado, até 31 de dezembro
de 2020, a seguinte evolução da unidade de participação:
5,15 €
5,10 €
5,05 €
5,00 €

Euros

4,95 €
4,90 €
4,85 €
4,80 €
4,75 €
4,70 €
4,65 €

set-19

dez-19

mar-20

jun-20

set-20

dez-20

EVOLUÇÃO UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO (DIÁRIA)

Performances, Volatilidades e níveis de Risco desde o início do fundo
Ano
2019
2020
1

Performance
+0,40%
+0,12%

Volatilidade Anualizada1
1,68%
5,58%

ISR2
4
4

Nos primeiros três meses de atividade, o Fundo registou uma volatilidade anualizada dos retornos diários de 1,68%.

2 Dada

a ausência de histórico de 5 anos para aplicar a metodologia de cálculo do ISR, foi construída uma carteira que julgamos ser
representativa da carteira tipo do fundo no médio e longo prazo. Sendo um fundo de alocação flexível, foi decidido alocar 50% da
carteira a ações globais, 40% a obrigações de todo o mundo (corporate e governos) e 10% a aplicações do mercado monetário. Com
base nesta alocação, para o período entre 1/1/2015 e 30/09/2019 foi simulada uma série de retornos diários aos quais foram
acrescidos os retornos diários reais do fundo, categoria I, de 1/10/2019 a 31/12/2020. Desta forma foi possível aplicar a metodologia
de cálculo ISR, tendo sido obtido um ISR=4.

Alocação de Ativos - Dezembro de 2020
Exposição por Classe de Ativos
Ações
Ações via Futuros de Ações (1)
Obrigações Soberanas
Obrigações Corporate
Liquidez

38%
22%
30%
12%
20%
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Exposição Geográfica (excluindo Liquidez)
Estados Unidos da América
Alemanha
Portugal
(1)

60%
17%
3%

Valor nocional dos derivados

Exposição Cambial
Euro (EUR)
Dólar Estados Unidos da América (USD)

99,5%
0,5%

Unidade de Participação
Ano

VLGF

2020

7.036.946,49

Unidades em
Circulação
1.400.153,651905

Valor da UP
5,0258

Custos
% da Comissão
Imputáveis diretamente ao participante
Comissão de Subscrição
Comissão de reembolso (nas condições legais)
Comissão de reembolso (fora das condições
legais)
Imputáveis diretamente ao fundo
Comissão de gestão fixa (anual)
Comissão de gestão variável (anual)

Comissão de depósito (anual)
Taxa de supervisão (mensal)
Custos de Auditoria
Custos de research (anual)
Despesas com apoio jurídico fora da jurisdição
Portuguesa
Taxa de encargos correntes (Estimativa para
ativos de 20Milhões euros)

Não existe
0%
0%
1%
20% da diferença entre a rentabilidade anual do
fundo, se positiva, e o máximo entre zero e valor
da Euribor a 12m, divulgada no último dia útil do
ano anterior, adicionada de 2% ao ano
0,15% ao ano ou 0,13% ao ano se VLGF superior
a EUR 20 milhões
0,0012% com mínimo de 100€ e Máximo de
12.500€
4.612,50€/ano (Os custos de auditorias exigidas
por lei ou regulamento)
Com Máximo de 0,10% calculados com base no
VLGF referente ao fecho do ano.
Os custos legais ou judiciais decorrentes de
questões relacionadas com os ativos detidos
pelo Fundo.
1,36%
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Risco e Compliance
O fundo iniciou a sua atividade, em 01 de outubro de 2019, pelo que, até 31/3/20, se encontrava
dentro do período excecional dos primeiros 6 meses de atividade, onde era permitido ultrapassar
os limites de investimento definidos nos seus documentos constitutivos.
No exercício de 2020, e terminado o período de carência, o OICVM, relativamente aos seus limites
de investimento, foi monitorizado e analisado de acordo com as disposições legais e dos
documentos constitutivos. Para o período em análise não foram detetados quaisquer
incumprimentos que tenham colocado em causa a gestão do OICVM nem dos seus clientes. O
Banco Depositário, por seu lado, não reportou à Sociedade, para o período em causa, qualquer
situação que necessitasse de intervenção ou correção, com impacto para os clientes, e/ou que
carecesse de comunicação à entidade reguladora (CMVM).
Eventos subsequentes
A continuidade da evolução do surto da Covid-19 que tem determinado alterações à conjuntura
mundial, com efeitos sobre a atividade dos mercados e consequentemente na gestão do OICVM,
poderá desencadear novos eventos que terão de ser devidamente acompanhados pela Sociedade
de forma a garantir não só a continuidade da sua atividade, bem como a dos seus clientes.

Presidente da Comissão Executiva

_________________________________________
Virgílio Garcia

Lisboa, 15 de março de 2021
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2 Balanço e Demostrações
Financeiras
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2.1 Balanço a 31 de dezembro de 2020
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

BALANÇO
Valores em Euro

16277
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

-257

16020

ACTIVO
NOTAS

CAPITAL E PASSIVO

2020-12-31
Bruto

2019-12-31

- Valia

+ Valia

CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

NOTAS

2020-12-31

2019-12-31

Líquido
61

Unidades de Participação

1

7 000 768

3 246 849

21

CARTEIRA DE TÍTULOS
Obrigações

3

2 883 269

5 319

9 422

2 879 167

289 882

62

Variações Patrimoniais

1

23 571

7 551

22

Ações

3

918 291

173 953

27 059

1 065 185

1 331 898

64

Resultados Transitados

23

Outros Títulos de Capital

-

65

Resultados Distribuídos

24

Unidades de Participação

-

66

Resultado Líquido do Exercício

25

Direitos

-

-

-

-

-

67

Dividendos Antecipados das SIM

26

Outros Instrumentos de Dívida

-

-

-

-

-

1 283 114

TOTAL DE CARTEIRA DE TÍTULOS

-

-

-

422 305

5 084 674

36 480

601 577

1 705 419

18

TOTAL DE VALORES A RECEBER
Caixa

13

Depósitos a Prazo e com pré-aviso

14
18

-

102 263

-

421

Resgates a Pagar a Participantes

-

102 263

-

-

102 263

-

422

Rendimentos a Pagar a Participantes

-

423

Comissões a Pagar

18

6 958

3 556

Outras Contas de Credores

18

117 159

173 674

Empréstimos Obtidos

18

69

-

-

-

-

-

-

-

-

Certificados de Depósito

-

-

-

-

-

Outros Meios Monetários

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DE DISPONIBILIDADES

1 431 070

1 431 070

424+...+429

1 812 786

1 431 070

1 431 070

43

1 812 786

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
52

Despesas com Custo Diferido

58

Outros Acréscimos e Diferimentos

59

Contas Transitórias Ativas

3 259 731

-

-

Acréscimos de Proveitos

7 036 946

102 263

3

51

5 331

1 621 780

5 649 771

DISPONIBILIDADES
Depósitos a Ordem

7 276

CONTAS DE TERCEIROS

411+...+418 Contas de Devedores

12

-

TOTAL DE CAPITAL DO FUNDO

CONTAS DE TERCEIROS

11

5 331

17

14 199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

TOTAL DO ACTIVO

14 199

6 632 206

O CONTABILISTA CERTIFICADO

601 577

-

-

-

-

36 480

2 596

14 199

TOTAL DE VALORES A PAGAR

-

177 231

124 186

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
55

Acréscimos de Custos

56

Receitas com Proveito Diferido

17

58

Outros Acréscimos e Diferimentos

17

59

Contas Transitórias Passivas

17

-

4 507

-

-

-

31 664
-

200

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

36 170

200

TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO

7 197 302

3 437 161

-

14 199

2 596

7 197 302

3 437 161

A ADMINISTRAÇÃO
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SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

CONTA

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

Valores em Euro

-257

DIREITOS SOBRE TERCEIROS
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

CÓDIGO

PERIODOS

2020-12-31
À vista

935

Futuros

CONTAS DE CONTRAPARTIDA

PERIODOS

2020-12-31

2019-12-31

OPERAÇOES CAMBIAIS
-

89 070

5 414 200
TOTAL

TOTAL DOS DIREITOS

DESIGNAÇÃO

2019-12-31

OPERAÇOES SOBRE COTAÇÕES
911

RESPONSABILIDADES PERANTE 16020
TERCEIROS

911

À vista

-

-

-

89 270
-

5 414 200

89 070

TOTAL

89 270

5 414 200

89 070

TOTAL DAS RESPONSABILIDADES

89 270

-

200

CONTAS DE CONTRAPARTIDA

(5 414 200)

-
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Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2020
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores em Euro

Custos e Perdas
Designação

Período Corrente Período Anterior
Notas

2020-12-31

Designação

2019-12-31

CUSTOS E PERDAS CORRENTES

De Operações Correntes

5
5

12 264

86

271

5

-

12 053

15

65 555

De Operações Extrapatrimoniais

5

1 105

2019-12-31

Na Carteira de Títulos e Outros Ativos

5

43 298

De Operações Correntes

5

305

5

35 311

1 045
-

1 349

Da Carteira de Títulos e Outros Ativos

4 982

Outras, de Operações Correntes

-

-

De Operações Extrapatrimoniais

-

-

-

1 850

Ganhos em Operações Financeiras

Perdas em Operações Financeiras

Em Operações Extrapatrimoniais

2020-12-31

Rendimentos de Títulos e Outros Ativos

Outras, de Operações Correntes

Na Carteira de Títulos e Outros Ativos

Período Anterior

Juros e Proveitos Equiparados

Comissões e taxas
Da Carteira de Títulos e outros ativos

Notas

Período Corrente

PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Juros e Custos Equiparados
Da Carteira de Títulos e outros ativos

Proveitos e Ganhos

5

867 184

956

5

4 549 380

9 450

Impostos sobre o rendimento

9

5 259

277

Impostos Indiretos

9

4 002

522

Na Carteira de Títulos e Outros Ativos

5

1 495 897

Em Operações Extrapatrimoniais

5

3 957 012

-

400

-

20 981

Impostos

Provisões do Exercício
Outros Proveitos e Perdas Correntes

Outros Custos e Perdas Correntes
Outros Custos e Perdas Correntes
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES

15

7 875
5 524 947

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

TOTAL
Resultados da Carteira de Títulos
Resultados das Operações Extrapatrimoniais
Resultados Correntes

Outros Proveitos e Perdas Correntes

923

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES

18 545
-

-

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

-

5 331

5 532 223

23 876

683 005

21 485

Resultados Eventuais

(9 450)

Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento

7 276

5 331

23 876
-

7 276

(593 473)

5 532 223

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

TOTAL

Resultados Liquidos do Periodo

5 532 223

-

23 876
-

-

16 538

6 130

7 276

5 331
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2.2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Valores em Euro
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS

De 2020-01-01 a 2020-12-31
Câmbio de 2020-12-31

De 2019-01-01 a 2019-12-31
Câmbio de 2019-12-31

3 770 000
100 061

3 254 400

3 669 939

3 254 400

3 669 939

3 254 400

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC
Recebimentos:
Subscrição Unid.Part
Resgate Unid. Part

Fluxo das OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:
4 703 615

-

Rendim.Tít.e Out.Act

27 180

-

Juros e Prov.Similar

22 507

Vendas Tít.e Out.Ativos

Outras Comis.e Taxas

Ago

Pagamentos:
CompraDez
Tit.e Out.Ativos

-

8 332 127

1 428 260
-

426

84
1 119

Outras Comis.e Taxas

-

Out.Pag.Cart.Tit.

-

Fluxo das OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS

-

4 753 302

Juros e Cust.Similar
Comiss. de Corret.

-

45
-

8 332 553

1 429 507

(3 579 250)

(1 429 507)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:
Oper. Cambiais
Oper. s/Cotações

4 478 385

810 537

115 690

-

4 594 075

810 537

4 808 820

819 773

Pagamentos:
Oper. Cambiais
Oper. s/Cotações

169 720

-

Out.Pag.Op.Prazo

2 601

-

4 981 141
Fluxo das OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

(387 065)

819 773
(9 236)

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:
Juros de Depos.Banc.

134

-

Outros

469

-

603

-

Pagamentos:
Comissão de Garantia

56 342

Comissão de Depósito

8 713

Impostos e Taxas

1 100

Juros de Depos. Banc

1 750

Outras despesas

3 587

Fluxo das OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE
Saldo dos Fluxos de Caixa do Período:
Efeitos das Diferenças de Cambio:

200
923

71 493

2 871

(70 890)

(2 871)

(367 267)

1 812 786

(14 449)

Disponibilidades no Início do Período:

1 812 786

Disponibilidades no Fim do Período:

1 431 070

O CONTABILISTA CERTIFICADO

1 748

1 812 786

A ADMINISTRAÇÃO
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3 Divulgações
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3.1 Anexos às demonstrações financeiras
Introdução
As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do OIC,
mantidos de acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Coletivo,
estabelecido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar
emitida por esta entidade, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas através da Lei nº
16/2015, de 24 de fevereiro.
As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações
financeiras, foram as seguintes:
Especialização de períodos
O OIC regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de períodos,
sendo reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento do seu
recebimento ou pagamento.
Os juros de aplicações são registados pelo montante bruto na rubrica “Juros e proveitos
equiparados”.
Os juros corridos relativos a títulos adquiridos são registados na rubrica “Juros e custos
equiparados”, atendendo a que a periodificação dos juros a receber é efetuada desde o início do
período de contagem de juros dos respetivos títulos.
Carteira de títulos
As compras de títulos são registadas na data da transação, pelo valor efetivo de aquisição.
Os valores mobiliários em carteira são avaliados ao seu valor de mercado, ou presumível valor de
mercado, de acordo com as seguintes regras:

Valorização da carteira e da unidade de participação
i.

O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e determina-se
pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em
circulação. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o
integram o montante de comissões e encargos suportados até ao momento da valorização
da carteira.

ii.

O valor líquido global do Fundo é apurado de acordo com as seguintes regras:
i. Os ativos da carteira do Fundo são valorizados diariamente a preços de mercado, de
acordo com as regras referidas no ponto seguinte, sendo o momento de referência
dessa valorização as 18 horas para a generalidade dos instrumentos financeiros
(valores mobiliários, mercado monetário, ETFs e derivados) e as 22 horas para
unidades de participação em Fundos e ações, ETFs e instrumentos financeiros
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derivados sob ações e/ou índices de ações admitidos à negociação no continente
americano. No que respeita à valorização de títulos de dívida se em casos excecionais,
motivados designadamente por falhas técnicas, não for possível obter preços às
18h00, será considerado um momento de referência o mais próximo possível a seguir
às 18h00 em que seja possível obter os respetivos preços.
ii. A composição da carteira do Fundo a considerar em cada valorização diária será a que
se verificar no momento de referência desse dia para os respetivos ativos, salvo no
caso das operações realizadas em mercados estrangeiros, em que poderão ser
considerados os valores resultantes de transações efetuadas até ao final do dia
anterior;
iii. Para valorização dos ativos cotados em moeda estrangeira, será considerado o câmbio
de divisas divulgadas pelo Banco de Portugal ou por agências internacionais de
informação financeira mundialmente reconhecidas, no momento de referência de
valorização da carteira aplicado aos instrumentos financeiros admitidos à negociação
no continente americano
iv. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o
integram a importância dos encargos efetivos ou pendentes, até à data da valorização
da carteira. Para esse efeito, são considerados os seguintes encargos imputáveis ao
Fundo: despesas inerentes às operações de compra e venda de ativos, encargos legais,
judiciais e fiscais, a taxa de supervisão, a comissão de gestão, a comissão de depósito,
custos de registo, custos emergentes das auditorias exigidas por lei ou regulamento e
custos de realização de estudos de investimento (research)

Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP
a) Valores mobiliários
i. A valorização dos valores mobiliários admitidos à cotação ou negociação em mercados
regulamentados será feita com base na última cotação disponível no momento de
referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do Fundo. Não
havendo cotação do dia em que se esteja a proceder à valorização, ou não podendo a
mesma ser utilizada, designadamente por ser considerada não representativa, tomarse-á em conta a última cotação de fecho disponível, desde que a mesma se tenha
verificado nos 15 dias anteriores ao dia em que se esteja a proceder à valorização.
Encontrando-se negociados em mais do que um mercado, o valor a considerar na
avaliação dos instrumentos financeiros reflete o preço praticado no mercado onde os
mesmos são normalmente transacionados pela Sociedade Gestora.
ii. Quando a última cotação tenha ocorrido há mais de 15 dias, os títulos são considerados
como não cotados para efeito de valorização e serão aplicados os seguintes critérios:
A valorização de instrumentos financeiros não admitidas à cotação ou negociação em
mercados regulamentados será efetuada com base no valor médio das ofertas de
compra e venda firmes disponibilizada para o momento de referência do dia em que se
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esteja a proceder à valorização da carteira do Fundo ou, na sua falta, com base no valor
médio das ofertas de compra e venda difundidas através de entidades especializadas
(preços indicativos), caso as mesmas se apresentem em condições normais de mercado,
nomeadamente tendo em vista a transação do respetivo instrumento financeiro e sejam
conhecidos os critérios de composição e ponderação ou no valor médio das ofertas de
compra, difundidas através de entidades especializadas, caso não se verifiquem as
condições referidas na alínea anterior. Na impossibilidade de utilização dos critérios
anteriores, recorrer-se-á a modelos teóricos, tais como o modelo dos cash-flows
descontados, EVA models e comparáveis de mercado que sejam considerados
adequados pela Sociedade Gestora para as características do ativo a valorizar.
Excetua-se o caso de instrumentos financeiros(ações) em processo de admissão à
cotação a um mercado regulamentado, em que se o valor a atribuir pela entidade
gestora corresponderá à última cotação conhecida no momento de referência das ações
da mesma espécie, emitidas pela mesma entidade e admitidas à cotação, tendo em
consideração as características de fungibilidade e liquidez entre as emissões.
No caso de valores representativos de dívida e quando a Sociedade Gestora considere
que, designadamente por falta de representatividade das transações realizadas no
mercado em que esses valores estejam cotados ou admitidos à negociação, a cotação
não reflita o seu presumível valor de realização ou nos casos em que esses valores não
estejam admitidos à cotação ou negociação numa bolsa de valores ou mercado
regulamentado, será utilizada a cotação que no entender da Sociedade Gestora melhor
reflita o presumível valor de realização dos títulos em questão no momento de
referência. Essa cotação será procurada, alternativamente nas seguintes fontes:
1) Em sistemas internacionais de informação de cotações como, a Bloomberg, a
Reuters ou outros que sejam considerados credíveis pela Sociedade Gestora;
2) Junto de entidades especializadas, para determinação da média das ofertas de
compra e venda firmes dos títulos em questão, ou na impossibilidade da sua
obtenção no valor médio das ofertas de compra e de venda, difundidas através de
entidades especializadas (preços indicativos), caso as mesmas se apresentem em
condições normais de mercado, nomeadamente tendo em vista a transação do
respetivo instrumento financeiro. Caso não se verifiquem as condições anteriores
a avaliação será efetuada tendo por base o valor médio das ofertas de compra,
difundidas através de entidades especializadas;
Para os efeitos estabelecidos nos anteriores 1) e 2) apenas são elegíveis:
a) As ofertas de compra firmes de entidades que não se encontrem em relação
de domínio ou de grupo com a entidade responsável pela gestão;
b) As médias que não incluam valores resultantes de ofertas das entidades
referidas na alínea anterior ou cuja composição e critérios de ponderação não
sejam conhecidos.
3) Através de fórmulas de valorização baseadas em modelos teóricos de avaliação de
obrigações, onde os fluxos de caixa estimados para a vida remanescente do título
são descontados a uma taxa de juro que reflita o risco associado a esse
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investimento específico, recorrendo-se ainda à comparação direta com títulos
semelhantes para aferir da validade da valorização.
b) Instrumentos do mercado monetário
Tratando-se de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos financeiros derivados
incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de vencimento, pode a entidade responsável
pela gestão considerar para efeitos de avaliação o modelo do custo amortizado, desde que:
i. Os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, incluindo riscos de
crédito e de taxa de juro, reduzido;
ii. A detenção dos instrumentos do mercado monetário até à maturidade seja provável ou,
caso esta situação não se verifique, seja possível em qualquer momento que os mesmos
sejam vendidos e liquidados pelo seu justo valor;
iii. Se assegure que a discrepância entre o valor resultante do método do custo amortizado
e o valor de mercado não é superior a 0,5%.
c) Instrumentos derivados
i.

ii.

Na valorização de instrumentos derivados admitidos à negociação em mercados
regulamentados, utilizar-se-á o último preço divulgado pelos respetivos mercados no
momento de referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do
Fundo, i.e. o settlement price corresponde ao dia da valorização;
Não existindo cotação porque se trata de um instrumento derivado não admitido à
negociação, ou no caso de a cotação existente não ser considerada representativa pela
Sociedade Gestora utilizar-se-á, alternativamente, uma das seguintes fontes:
1. Os valores disponíveis no momento de referência do dia em que se esteja a proceder
à valorização da carteira do Fundo das ofertas de compra e venda difundidas por um
market-maker da escolha da Sociedade Gestora;
2. Fórmulas de valorização que se baseiem nos modelos teóricos usualmente utilizados
que, no entender da Sociedade Gestora sejam consideradas mais adequadas às
características do instrumento a valorizar. Estes modelos traduzem-se no cálculo do
valor atual das posições em carteira através da atualização dos cash-flows a receber
no futuro, líquidos dos pagamentos a efetuar, descontados às taxas de juro implícitas
na curva de rendimentos para o período de vida do instrumento em questão.

Comissão de subscrição
O OIC está isento de comissão de subscrição.
Comissão de reembolso
O OIC está isento de comissão de reembolso.
Comissão de gestão
Valor da comissão:
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A comissão de gestão tem uma componente fixa (i) e uma componente variável (ii):
i.
ii.

Componente Fixa: A comissão de gestão é de 1% ao ano e reverte a favor da Sociedade
Gestora.
Componente Variável: A comissão variável corresponderá a 20% da diferença positiva entre
a valorização do Fundo e o desempenho do seguinte compósito: Euribor a 12m, divulgada
no último dia útil do ano anterior, adicionada de 2% ao ano, com a condição de que o valor
da unidade de participação no último dia do ano seja superior à do fecho anual do ano
transato.

Modo de cálculo da comissão:

Componente Fixa:
A comissão é calculada diariamente sobre o valor líquido global do Fundo, tratando-se de uma
taxa nominal.
Componente Variável:
Para efeitos de cálculo do Valor Líquido Global do Fundo, a diferença entre o desempenho líquido
do Fundo e o desempenho do referido compósito será́ calculada nominalmente numa base diária.
Com base neste cálculo diário, será́ fixada uma comissão variável nominal positiva ou negativa,
atribuída para uma conta de reservas. Periodicamente, qualquer saldo positivo desta conta de
reserva fará reduzir o Valor Líquido Global do Fundo que for aplicável. Os acréscimos nominais
(positivos ou negativos) diários da comissão de desempenho são englobados com o objetivo de
determinar o resultado positivo ou negativo no final do ano. Se o resultado no final do ano for
negativo, não haverá lugar ao pagamento da comissão de desempenho. O resultado negativo no
final do ano não será, contudo, transportado para o exercício seguinte.
Apenas será́ cobrada a comissão variável se o Fundo tiver uma valorização positiva no ano.
Para efeito de cálculo e cobrança da comissão variável será considerado o período de um ano civil.
O cálculo da comissão variável, corresponde ao período entre a data de início do exercício, 01 de
janeiro e a data do seu encerramento, 31 de dezembro de 2020. O parâmetro de referência para
o cálculo da comissão no período corresponde à Euribor a 12 meses divulgada no dia útil anterior
ao início do fundo, acrescida de 2% ao ano.
Comissão de Depósito
A comissão de depositário é de 0.15% anual, passando a 0.13% anual se o valor líquido global do
fundo for superior a 20 Milhões de euros.
Modo de cálculo da comissão: A comissão é calculada diariamente sobre o valor global do Fundo,
tratando-se de uma taxa nominal.
Condições de cobrança da comissão: A comissão de depositário é cobrada mensal e
postecipadamente até ao final do mês seguinte.
Custos de realização de estudos de investimento (research)
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Constituem encargos do OIC os custos de realização de estudos de investimento (research). Para
este efeito apenas serão encargos do OIC os custos que correspondam a serviços efetivamente
prestados ao OIC.
A Sixty Degrees estabeleceu internamente um sistema de verificação das necessidades, dos
fundos por si geridos, de contratação de serviços para a realização de estudos de investimento.
Estes custos encontram-se refletidos na taxa de encargos correntes, com um máximo de
0.10%/ano, calculados com base no VLGF referente ao fecho do ano.
Os participantes poderão obter informações adicionais respeitantes ao orçamento para custos
com a realização de estudos de investimento junto da Sixty Degrees.
O relatório e contas anual inclui informação quantitativa sobre os custos de realização de estudos
de investimento.
Outros encargos
Para além das comissões de gestão e de depositário o Fundo suporta os seguintes encargos
calculados diariamente:
a) Os encargos fiscais que lhes sejam imputáveis.
b) As despesas relativas à compra e à venda dos valores do seu património e relacionadas com
a utilização de instrumentos financeiros a prazo, empréstimos e reportes, incluindo-se nestas
despesas as taxas de bolsa e de corretagem.
c) A taxa de supervisão de 0,0012% paga à CMVM, que incide sobre o valor líquido global, no
último dia de cada mês, de cada um dos OIC geridos pela mesma, não podendo a coleta ser
inferior a € 100 nem superior a € 12 500, majorada de acordo com a Portaria n.º 342-A/2016,
de 29 de dezembro, e artigo 35.º dos Estatutos da Autoridade da Concorrência (AdC),
aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto.
d) Os custos emergentes das auditorias exigidas por lei ou regulamento.
e) Os custos legais ou judiciais decorrentes de questões relacionadas com os ativos detidos pelo
Fundo.
O Fundo não suportará encargos relativos a quaisquer outras remunerações de consultores da
Sociedade Gestora ou de sub-depositários.
Regime Fiscal
Os rendimentos obtidos por Fundos Poupança Reforma, constituídos e que operem de acordo
com a legislação nacional estão isentos de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento,
de acordo com o definido no artigo 21º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). Poderão ser
tributados autonomamente, à taxa de 21,5%, os lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC,
quando as partes sociais a que respeitam os lucros não tenham permanecido na titularidade do
Fundo, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da sua colocação à disposição e não
venham a ser mantidas durante o tempo necessário para completar esse período.

Sixty Degrees - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., com sede na Av. João Crisóstomo n.º 30, 6.º Esq.
1050-127 Lisboa, Portugal. Capital Social de 125.000 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob número único de
matrícula e identificação fiscal 515 373 508.

23

Nota 1 – Capital do Fundo
O capital do Fundo é composto por unidades de participação (UP’s), que conferem aos seus
titulares o direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcionalmente ao número de
unidades que representam.
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC
Descrição
Valor Base

No início

(em euro)
Subscrições

Resgates

Outros

Resultados do Exercício

No fim

3 246 849

3 853 723

-99 803

7 000 769

7 551

16 277

-257

23 571

Diferença p/Valor Base
Resultados Distribuídos
Resultados Acumulados

5331

5331

Resultados do Período
Soma

3 254 400

3 870 000

-100 060

5 331

7276

7276

7276

7 036 947

O movimento ocorrido no capital do Fundo, durante o exercício de 2020, apresenta o seguinte
detalhe:
A evolução do valor do Fundo durante o exercício de 2020 foi o seguinte:
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

(em euro)
VLGF

Valor UP

Nº de UP Circulação

Ano 2020
Jan

4 257 619

5,0941

Fev

4 779 959

5,0872

835 800,22
939 610,91

Mar

4 812 643

4,9855

965 329,88

Abr

5 182 593

5,0048

1 035 524,12

Mai

5 428 041

4,9555

1 095 360,02

Jun

5 811 760

4,9661

1 170 288,96

Jul

6 530 689

4,9824

1 310 747,63

Ago

6 586 127

5,0247

1 310 747,63

Set

6 567 709

5,0107

1 310 747,63

Out

6 450 660

4,9593

1 300 723,98

Nov

6 655 175

5,0395

1 320 611,41

Dez

7 036 946

5,0258

1 400 153,65

Nota 2 – Transações de valores Mobiliários no período
No exercício de 2020, as transações de valores mobiliários efetuados pelo Fundo apresentaram
a seguinte composição:
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

(em euro)
Compras (1)
Mercado

Divida Publica
Obrigaçães
Acções
Unidades de Participaçao
Contrato de Futuros

3 776 797
548 772
1 316 389

Vendas (2)
Mercado
1 568 708
393 521

Total (1)+(2)
Mercado
5 345 505
548 772
1 709 910

3 044 416

2 973 526

6 017 942

309 761 658

63 545 313

373 306 971
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Durante o exercício de 2020, não foi cobrada qualquer comissão de subscrição e resgate.
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

(em euro)

Valor
Subscriçoes
Resgates

Comissoes Cobradas

3 870 000

-

100 061

-

Nota 3 – Carteira de Títulos e Disponibilidades
O detalhe da carteira de títulos, a 31 de dezembro de 2020 é apresentado como se segue:
INVENTÁRIO DA CARTEIRA
em 31 de Dezembro de 2020

(Va l ores em Euro)

SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

Descrição dos Títulos

Valor de
aquisição

Mais
valias

menos
valias

Valor da
carteira

Juros
corridos

200 000

3 488

203 488

200 000

3 488

203 488

SOMA

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

1.1 - Mercado de Bolsa Nacional
1.1.3 - Obrigações diversas
JOSEML FLOAT 01/27

Sub-Tota l :

200 000

200 000

-

-

-457

1 100 462

-

-457

1 100 462

1.3 - Merc. de Bolsa de Estados Membros UE
1.3.1 - Titulos de Dívida Pública
BUBILL 01/20/21

Sub-Tota l :

1 100 919

1 100 919

1 100 462

-

1 100 462

1.3.3 - Obrigações diversas
BAY 1.125% 01.06.30

Sub-Tota l :

99 921

5 319

99 921

5 319

606 883

90 786

606 883

90 786

0

105 240

549

105 789

105 240

549

105 789

1.3.6 - U.P.
500H FP

Sub-Tota l :

697 669

697 669

0

697 669

-

697 669

1.6 - Outros Mercados Regul. de Estados não EU
1.6.1 - Titulos de Dívida Pública
UST 01.31.22 1.375%

739 923

-2 158

737 765

4 161

741 925

UST 15.05.50 1.250%

302 449

-5 817

296 631

520

297 151

-7 975

1 034 396

4 680

1 039 076

-990

439 069

4 735

443 804

-990

439 069

4 735

443 804

Sub-Tota l :

1 042 371

-

1.6.3 - Obrigações diversas
MSFT 02.06.24

Sub-Tota l :

440 058

440 058

-
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1.6.4 - Acções
APPLE

18 448

AMGEN

57 255

American Express Co

21 456

Boeing

32 949

Caterpillar Inc

26 952

Walt Disney Co/The
Travelers Cos Inc/Th

11 936

30 384

30 384

52 648

52 648

6 231

27 686

27 686

16 067

49 016

49 016

14 727

41 680

41 680

27 844

13 643

41 487

41 487

23 828

8 314

32 142

32 142

Home Depot Inc/The

56 065

4 758

60 823

60 823

International Busine

27 974

850

28 825

28 825

Johnson & Johnson

33 231

2 807

36 038

36 038

Coca-Cola Co/The

10 619

1 938

SALESFORCE

62 511

McDonalds Corp

43 054

3M Co
Merck & Co Inc

-4 607

12 557

12 557

50 956

50 956

6 082

49 135

49 135

34 590

5 434

40 024

40 024

17 663

1 068

18 731

18 731

Microsoft Corp

42 367

8 564

50 931

50 931

Procter & Gamble Co/

26 047

5 814

31 861

31 861

Walgreens Boots Alli

9 465

9 132

9 132

Walmart Inc

28 703

Intel Corp

14 633

-11 556

-333
4 305

-3 225

33 008

33 008

11 408

11 408

Cisco Systems Inc

10 453

10 247

10 247

NIKE Inc

22 255

10 139

32 394

32 394

Goldman Sachs Group

43 218

17 168

60 385

60 385

UnitedHealth Group I

67 551

12 749

80 300

80 300

JPMorgan Chase & Co

21 408

7 689

29 097

29 097

Honeywell

38 288

10 417

48 705

48 705

Verizon Communicatio

12 532

921

13 453

13 453

Chevron Corp

21 313

19 338

19 338

Visa Inc

44 398

5 688

50 086

50 086

Dow Inc

8 808

3 900

12 709

12 709

905 878

181 209

Sub-Total :

-206

-1 975

-21 902

1 065 185

-

1 065 185

1.6.6 - U.P.
SPY US

84 252

14 203

98 454

98 454

QQQ US

302 983

228 900

531 883

531 883

HYG US

82 888

19 920

102 807

102 807

VOO US

218 522

56 083

274 605

274 605

Sub-Total :

688 644

319 106

0

1 007 750

5 084 674

596 420

-31 324

5 649 771

Total

-

1 007 750

13 452

5 663 223

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades, durante o exercício de 2020 foi o
seguinte:
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC
Contas
Depósitos à ordem

(em euro)
Saldo Inicial

Aumentos

1 812 786

14 179 571

Reduçoes
14 561 287

Saldo Final
1 431 070
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No final do ano de 2020, os depósitos à ordem encontravam-se domiciliados na Caixa Geral de
Depósitos com um valor total de 1.431.070 euros.

Nota 4 – Critérios de valorização dos ativos
Para valorização dos ativos integrantes da carteira, foram utilizados os critérios de valorização
mencionados no ponto acima, denominado “Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP”.

Nota 5 – Resultados Obtidos
Os resultados obtidos pelo Fundo, no exercício de 2020, são compostos pelas seguintes rubricas:
1º QUADRO - COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO - PROVEITOS
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

(Valores em Euro )
GANHOS DE CAPITAL

Natureza

GANHOS COM CARÁCTER DE JURO

Mais Valias
potenciais

Mais Valias
efectivas

Soma

520 102,328

109 287,879

629 390,207

28 727,123

6 190,287

34 917,410

694 983,748

136 605,506

831 589,254

Juros
vencidos

Juros
corridos

29 845,921

13 451,592

29,808

275,639

Rendimento
de títulos

Soma

Operações à Vista
Acções
Obrigações
Unidades Participação
Depósitos

23 502,752

23 502,752
43 297,513

11 808,205

11 808,205
305,447

Operações a Prazo
Taxas de Juro
Futuros

26 320,000

26 320,000

3 930 692,042

3 930 692,042

Cotações
Futuros
Outras Operaçoes
Outros

400,000

400,000

2º QUADRO - COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO - CUSTOS
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

(Valores em Euro )
PERDAS DE CAPITAL

JUROS E COMISSÕES SUPORTADOS

Menos Valias
potenciais

Menos Valias
efectivas

Acções

391 753

148 365

Obrigações
Unidades Particpação

33 827

5 277

39 104

272 679

15 283

287 962

Na tureza

Soma

Juros vencidos
e comiss ões

Juros
corridos

Soma

Operações à Vista
540 118
12 264

12 264

55 782

55 782

Operações a Prazo
Cambiais
Forwards

371 218

371 218

16 900

16 900

4 161 262

4 161 262

Taxas de juro
Futuros
Cotações
Futuros
Comiss ões
De Gestão

8 573

8 573

12 053

12 053

DeOp. Extra patrimon.

1 105

1 105

Taxa de Supervisão

1 200

1 200

De Depós ito
De Carteira Títulos

Outras Operações
Empres timos obtidos

Op. De Empréstimo
Outros

271

271

7 875

7 875
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Nota 9 – Impostos e taxas
Durante o exercício de 2020, foram cobrados os impostos que se seguem:
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC
Conta

(em euro)
Descrição

Saldo

74122

Imposto de selo

4 002

74112

Imposto sobre o rendimento

5 259

Nota 11 – Exposição ao Risco Cambial
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC
Moedas

À Vista

A Prazo

Posição Líquida €

Futuros
Compra

Contravalor

Venda

USD

4 787 160

a)

39 939

Euro

3 914 939

-

3 914 939

a) O fundo tem uma posição longa de 31 contratos de futuros EurUsd para março/21 com valor nocional de € 3.875.000

Nota 15 – Encargos Imputados ao Fundo
Os encargos imputados ao Fundo, durante o exercício de 2020, apresentam o seguinte detalhe:
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

Custos

Valorização Média
Pend.Ba nco Depos i t.

(Va l ores e m EUR)

Valor

%VLGF

5 715 086
8 573

0,15001%

55 782

0,97604%

Pend.Tx. Supervi s ã o

1 200

0,02100%

Cus tos de Audi tori a

4 615

0,08075%

Outros Cus tos

4 365

0,07637%

Pend.Comi s sã o Ges tã o

TOTAL

74 534

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC)

1,3042%

Nota 16 – Comparabilidade das Demonstrações Financeiras
O Fundo foi constituído em outubro de 2019 pelo que não existem comparativos anuais.
O exercício de 2019 refere-se apenas a 3 meses de atividade do Fundo.
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Nota 17 – Acréscimos e Diferimentos
Em dezembro de 2020, esta rubrica apresentava os seguintes valores:
Acréscimos de Proveitos

Acréscimos de Custos

Descrição

Saldo

Juros de Obrigações

13 452

Juros de Açoes

472

Outros

276

(em euro)

Descrição

Saldo

Comissoes

1 475

Juros

-

Ajustamentos Margens

31 664

Outros
Total

14 199

1 379
4 411

Total

36 170

Nota 18 – Contas de Terceiros
Em dezembro de 2020, as contas de terceiros apresentavam os seguintes valores:
Devedores
Descrição

Saldo

Operaçoes de mercado
Outros devedores

2 263
100 000

Credores

(em euro)

Descrição

Saldo

Entidade Gestora (Sixty Degrees)

5 876

Entidade Depositária (CGD)

881

Autoridade de Supervisão (CMVM)

200

Ajustamento Margens

117 159

Emprestimos bancários
Total

102 263

Total

69
124 186

A rubrica Outros devedores refere-se a uma operação de subscrição com data de liquidação
para 4 de janeiro de 2020.

O Contabilista Certificado

A Administração

_________________________

_____________________

Lisboa 15 de março de 2021
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4 Certificação das Contas
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