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O Banco de Portugal divulga hoje, no quadro A.23
do Boletim Estatístico e no BPstat, estatísticas sobre
a atividade dos fundos de investimento relativas a
Março de 2017.

Unidades de participação emitidas
No final do primeiro trimestre de 2017, o valor
líquido global das unidades de participação em
circulação dos fundos de investimento era de 25,2
mil milhões de euros, mais 2,1 mil milhões de
euros do que no final de 2016 (Gráfico 1). Este
aumento concentrou-se essencialmente nos
fundos de obrigações (1,8 mil milhões de euros) e
resultou, em grande medida, da alteração de
política de investimento de um fundo do mercado
monetário para fundo de obrigações. Em termos
metodológicos e para fins estatísticos, os fundos

do mercado monetário não são considerados
fundos de investimento, sendo incluídos nas
estatísticas de instituições financeiras monetárias.

Investidores
Os particulares mantêm-se como principal setor
investidor em fundos de investimento, detendo
cerca de 39% do total das unidades de participação em circulação no final de março.
Ao longo dos primeiros três meses de 2017, o valor das aplicações de particulares aumentou 1,5
mil milhões de euros (Gráfico 2), refletindo maioritariamente a sua participação no fundo que alterou a sua política de investimento para fundo de
obrigações.

Gráfico 2 • Principais setores investidores em
unidades de participação| Posições em fim de
período

Gráfico 1 • Unidades de participação emitidas –
total e por política de investimento do fundo |
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