
Retorno dos fundos
imobiliários recua novamente
no 1º trimestre
O índice que é lançado para cada trimestre integra um total de 39 fundos com um valor
total de ativos sob gestão de 70 mil milhões de euros

SusanaCorreia

Oretornodos fundosdeinvestimento
imobiliário FII emPortugal recuou
novamente no 1º trimestre de 2013
revela o IPD Portugal na divulgação
dos mais recentes resultados do Ín
dice APFIPP IPD de Fundos de In
vestimento Imobiliário Portugueses
O índice que é lançado para cada
trimestre integraumtotal de 39 fun
doscomumvalor totaldeativos sob
gestão de 7 0milmilhões de eurose
permite acompanhara rentabilidade
dosFII regularmente resultandode
uma parceria entreo IPD eaAPFIPP
De acordo com os resultados do

índice para o 1º trimestre deste ano
o retorno anual dos fundosde inves
timento portugueses foi de 1 6
uma performance que se manteve
em terreno negativo pelo segundo
trimestre consecutivo e que é mes
moopiordesempenhodeste tipode
instrumento de investimento imobi
liáriodesde queo índice foi lançado
há cerca de umano Este desempe
nho significa um agravamento de
0 4 doretornoanual registado no
trimestre anterior e de 2 5 face ao
1º trimestre de 2012
ConformeexplicouAntónioGilMa

chado diretordo IPDparaPortugal e
paraoBrasil estesresultadospodem
desde logo começar a ser explicados
pela continuada pressão que tem
vindo a ser exercida sobre as rendas
nomercado imobiliário sobretudo
devido àestagnaçãoprolongadada
economia portuguesa O responsá
vel pelo IPDno nossopaís considera
que a combinação do decréscimo
dos valores da renda e da subida
das taxas de disponibilidade de es
paços temtido impactonovalor dos
imóveis que temvindoa reajustar
se Nasua opinião seránecessário
assistirmos a uma melhoria no am
biente económico para que o valor
dos imóveis possa voltar a subir

Acontração registadapelo índice

no 1º trimestre de 2013 estendeuse queraos fundosde investimento
abertos quer fechados sendo estes
últimos aqueles que sentiram uma
performancemaisnegativa comum
retorno anual total de 3 9 menos
226 pontos base face ao 1º trimes
tre de 2012 No caso dos fundos
abertos o retorno anual total no 1º
trimestre deste ano foi de 0 7 re

fletindo um declínio de 248 pontos
base em relação aomesmo trimestre
no ano passado
Na comparação com outras clas

ses de investimento os fundos imo
biliários ficam tambéma perdernes
te 1º trimestre do ano No mesmo
período as ações de acordo coma
performance analisada pelo MCSI
Portugal devolveramaos investido
res um retorno total de 6 8 e as
obrigações de acordo como Índice
de Retorno das Obrigações do Te
souro comMaturidade de 7 10anos
publicado pela JPMorgan 73 8

Fundos
portugueses
ganham prémio
ibérico
OIPD queanalisaaperformance
do investimentoimobiliárioem
váriosmercadoseuropeus já
anunciouosvencedoresdeste
anodosEuropeanProperty
InvestmentsAwards umprémio
quedistingueanualmenteas
melhoresperformancesa3
anosdosportfóliosimobiliários
analisadospeloIPDnosdiversos
paísesondeestápresente
Portugalconquistoueste
anoosprémiosatribuídos
paraaPenínsulaIbéricanas
duascategoriasaconcurso
Nacategoriade Melhor
FundoGeneralista venceu
oCAPatrimónioCrescente
geridopelaSquareAsset
Management quepelo3ºano
consecutivoéeleitocomoa
melhor performancea3anos
deentreosfundosgeneralistas
analisadospeloIPDemPortugal
eEspanha Esteano tambémna
categoriade fundoespecializado
PortugalvenceuEspanha com
oFundoImoSocial geridopela
SelectaSGFII queconquista
assimoreconhecimentocomo
omelhor retorno totala3anos
paraumportfóliode imobiliário
especializadodeentreos
analisadospeloIPDnaPenínsula
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