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resultante da venda de imóveis no mesmo
montante.

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 junho de 2018.

Investidores
Os particulares mantiveram-se como o principal
setor investidor em fundos de investimento,
detendo cerca de 43 por cento do total das
unidades de participação em circulação no final de
junho de 2018.

Os dados publicados incorporam revisões desde
julho de 2017, de acordo com a política de revisões
das estatísticas do Banco de Portugal.

Unidades de participação emitidas
No final do primeiro semestre de 2018, o valor
líquido global das unidades de participação em
circulação dos fundos de investimento foi de 26,5
mil milhões de euros, valor similar ao registado no
final de 2017 (Gráfico 1).

Durante o primeiro semestre de 2018, o montante
aplicado pelos particulares em unidades de
participação aumentou 0,3 mil milhões de euros.
Esta variação foi compensada pela redução do
investimento das entidades do setor financeiro e
do setor não financeiro em, respetivamente, 0,2 e
0,1 mil milhões de euros (Gráfico 2).

Nas aplicações verificou-se um aumento do
montante em depósitos em cerca de 0,2 mil
milhões de euros. Esta subida foi compensada por
uma redução do montante aplicado em títulos de
dívida em 0,1 mil milhões de euros, emitidos por
entidades residentes, e em ativos não financeiros,

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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Informação adicional disponível em:
Política de revisões das estatísticas do Banco de Portugal
Quadro A.23 do Boletim Estatístico
Domínio estatístico das estatísticas monetárias e financeiras – instituições financeiras não monetárias – fundos de investimento, na componente cronológica do BPstat|Estatísticas online
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