Saber mais,
para investir
melhor
dezembro 2022

Olá, Cliente AB,
O ﬁm do ano é sempre um momento de reﬂexão
importante, e se quer pensar nos seus Investimentos,
destacamos alguns aspetos de novembro que deve ter em
mente, neste último mês do ano.

Síntese Mensal dos Mercados
• Novembro foi muito positivo para o mercado acionista
onde se evidenciou uma forte recuperação dos índices
europeus motivados pela redução das pressões
inﬂacionistas
• O otimismo na Zona Euro foi motivado pelo crescimento
da economia, acima do esperado, no 3º trimestre,
afastando para já os cenários de recessão em 2022,
levando ao aumento do apetite pelo risco
• Este otimismo reﬂetiu-se em setores mais cíclicos como
recursos naturais, tecnologia e retalho, que registaram
valorizações superiores a 10% no mês
• A OCDE e a Comissão Europeia apresentaram estimativas
menos otimistas onde destacam um abrandamento
económico em 2023 e uma inﬂação mais persistente que o
anteriormente previsto
• Nos EUA, o mês foi marcado pelo 4º aumento consecutivo
de 75 pontos base na taxa diretora, colocando-a nos 3,75%
- 4,00%, atingindo o patamar mais elevado desde 2008
• O otimismo em Wall Street foi menos expressivo do que
na Europa, sobretudo motivado pela inﬂação que em
outubro se ﬁxou nos 7,7%
• O mercado laboral norte americano mostrou-se mais
resiliente, com maior criação de emprego e de aumento
salarial, o que condiciona a descida da inﬂação
• A reabertura económica da China trouxe otimismo
adicional ao mercado

Top 5 Fundos mais subscritos
em novembro

1)Pictet
PictetSovereign
Sovering Short-Term
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Short-Term
Money
Market
USD
Money Market USD RR

LU0366537875
ISIN:
LU0366537875
ISIN:
Mercado Monetário EUA
Setor:
Mercado Monetário
Setor:
18,97%
Rendibilidade a 1 ano:
8,39%
Rendibilidade a 1 ano:
Year to Date:
16,74%
Year to Date:
11,65%
0,01 EUR
Mínimo de Subscrição:
0,01 USD
Mínimo de Subscrição:
Nível de Risco:
1
Nível de Risco:
1
Rating Morningstar:
Rating Morningstar:

Rating Sustentabilidade:
Rating Sustentabilidade:

2) Fidelity Funds American Growth
Fund A-Acc-EUR
ISIN:

LU0275692696

Setor:

Ações EU

Rendibilidade a 1 ano:

0,92% (dia 6: -2,08)

Year to Date:

-3,51%

Mínimo de Subscrição:

1,00 EUR

Nível de Risco:

6

Rating Morningstar:
Rating Sustentabilidade:
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-10,51%
-9,88%
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toDate:
Date:
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-11,27%
-10,43%
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Subscrição:
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44

RatingMorningstar:
Morningstar:
Rating
RatingSustentabilidade:
Sustentabilidade:
Rating

4) Amundi Funds Cash USD F2 USD C
ISIN:

LU0568622186
Mercado Monetário

Setor:
Rendibilidade a 1 ano:

8,45%

Year to Date:

11,72%

Mínimo de Subscrição:

0,01 EUR

Nível de Risco:

1

Rating Morningstar:
Rating Sustentabilidade:

5) Franklin Natural Resources Fund N
Acc EUR
ISIN:

LU0300742037

Ações setor Recursos
Setor:
Naturais
43,92%
Rendibilidade a 1 ano:

Year to Date:

44,51%

Mínimo de Subscrição:

1000 EUR

Nível de Risco:

7

Rating Morningstar:
Rating Sustentabilidade:

Fonte: Morningstar, rendibilidades
apuradas a 2 de dezembro de 202

Top 3 Certiﬁcados mais
comprados em novembro

1) Certiﬁcado BCP S&P500 em Euros
ISIN:

PTBITHYM0080

Ticker:

1053P

Setor:
Índice:

Ações dos EUA
S&P 500 em Euros

Rendibilidade:

0,20%

Rendibilidade Year
to Date:

-7,50%

Cotação:
Nível de Risco:

38,99 EUR

5

2) Certiﬁcado BCP Euro Stoxx 50
ISIN:

PTBIVRYE0068

Ticker:

1025P

Setor:

Ações Europa

Índice:

Eurostoxx 50

Rendibilidade:

-18,3%

Rendibilidade Year
to Date:

-15,8%

Cotação:
Nível de Risco:

36,36 EUR

5

3) Certiﬁcado BCP Nasdaq 100 em Euros
ISIN:

PTBCPZYM0047

Ticker:
Setor:
Índice:

1071P
Ações Tecnológicas
Nasdaq 100 em Euros

Rendibilidade:

-11,2%

Rendibilidade Year
to Date:

-21,1%

Cotação:
Nível de Risco:

12,41 EUR

5

Fonte: Millennium BCP, rendibilidades
apuradas a 2 de dezembro de 2022

Funcionalidade do Mês
Reforma na App
Na App tem a possibilidade de simular, negociar e
acompanhar produtos de Reforma de Fundos de
Investimento PPR.
Para aceder basta ir à App, selecionar Mais > Investir >
Reforma

Tem a possibilidade de:
• Simular a situação da sua Reforma
•Deﬁnir um complemento mensal para poder manter o
seu rendimento na reforma
•Subscrever Fundos de Investimento PPR
•Consultar e reforçar Fundos de Investimento PPR
•Consultar conteúdos de literacia ﬁnanceira sobre
Reforma Personalizar o seu objetivo de Reforma
Preparar a sua reforma tornou-se mais simples e cómodo
através da sua App ActivoBank.
Desejamos-lhe BOAS FESTAS e prometemos regressar
em 2023, para que possa saber mais e investir melhor.
Até já,
Equipa ActivoBank
PUB
A informação contida neste relatório tem caráter meramente informativo e particular,
dendo divulgada aos seus destinatários, como mera ferramenta auxiliar, não devendo
nem podendo desencadear ou justiﬁcar qualquer ação ou omissão, nem sustentar
qualquer operação, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus
destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos atos e omissões que
pratiquem. Assim e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste
relatório foi obtido junto de fontes consideradas ﬁáveis, nada obsta que aquelas possam,
a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banco ActivoBank, S.A.
Qualquer alteração nas condições de mercado poderá implicar alterações neste relatório.
As opiniões aqui expressas podem ser diferentes ou contrárias a opiniões expressas por
outras áreas do grupo BCP, como resultado da utilização de diferentes critérios e
hipóteses. Não pode, nem deve, pois, o Banco ActivoBank, S.A. garantir a exatidão,
veracidade, validade e atualidade do conteúdo informativo que compõe este relatório,
pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos
respetivos destinatários. Os investidores devem considerar este relatório como mais um
instrumento no seu processo de tomada de decisão de investimento. O Banco
ActivoBank, S.A. rejeita assim a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou
prejuízos resultantes, direta ou indiretamente da utilização da informação referida neste
relatório independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A
reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia. Os
dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se
apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo suscetíveis de conhecimento de
terceiros.
Este é um Produto Financeiro que não garante os montantes investidos, existindo por
isso o risco de perda da totalidade do capital. Esta informação tem caráter meramente
informativo e particular, sendo divulgada aos seus destinatários, como mera ferramenta
auxiliar, não devendo, nem podendo desencadear ou justiﬁcar qualquer ação ou
omissão, nem sustentar qualquer operação, nem ainda substituir qualquer julgamento
próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos
atos e omissões que pratiquem. O valor das Unidades de Participação pode diminuir ou
aumentar dependendo da evolução dos ativos que compõem o Fundo, e,
consequentemente o valor e o rendimento resultantes dos investimentos, podem descer
ou subir, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco.
Rendibilidades passadas não são garantia de rendibilidades futuras. Em virtude dos
riscos de ordem económica e de mercado, não poderá ser dada nenhuma garantia
quanto ao facto de que o Fundo atingirá os seus objetivos. As rendibilidades
apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas
de todas as restantes comissões inerentes ao Fundo. Os rendimentos decorrentes do
investimento no Fundo estão sujeitos ao regime ﬁscal em vigor, descrito em detalhe na
documentação legal do Fundo e nas Condições Particulares de Distribuição. Não dispensa
a consulta da informação pré-contratual e contratual do produto, nomeadamente, as
Informações Fundamentais aos Investidores, Informações de Custos e Encargos e as
Condições Particulares de Distribuição dos Fundos, disponíveis no Site e na App do
ActivoBank. Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de
Investimento Coletivo registados junto da CMVM e que o Banco ActivoBank está
legalmente habilitado a distribuir. O investimento em Fundos de Investimento pressupõe
a habilitação do Cliente para a negociação deste tipo de produtos, ao abrigo da Diretiva
dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II). Assim, para que o ActivoBank possa
apurar se se encontra habilitado a negociar produtos ﬁnanceiros, terá de preencher um
questionário a que poderá aceder em www.activobank.pt > Conﬁgurar > Perﬁl >
Questionário DMIF II ou na App através de Para Si > Poupar e Investir > Começar >
Questionário do Investidor > Consultar Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta,
84, em Lisboa, com o capital social de 127.600.000,00 Euros, matriculado na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de
pessoa coletiva 500734305. Intermediário Financeiro registado com o n.º 116, junto da
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários- Data da Inscrição: 29/07/1991.
Informe-se em www.activobank.pt

Estes emails não permitem o acesso direto ao Site do ActivoBank, não incluem atalhos (links)*, nem são
usados para lhe pedir quaisquer elementos identiﬁcativos, nomeadamente códigos de acesso. Se receber um
email, aparentemente com origem no ActivoBank, que não esteja de acordo com esta informação, não
responda, apague-o e avise-nos, de imediato, enviando um email para: fraude@activobank.pt
* Alguns serviços de email assumem, automaticamente, links em certas palavras, sem qualquer
responsabilidade por parte do ActivoBank.
Se não quiser receber emails publicitários do ActivoBank, envie um email para a caixa
remover.campanhas@activobank.pt com o assunto “Remover tudo”.
Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84, 1100-053 Lisboa, com o capital social de 127.600.000
Euros, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de
pessoa coletiva 500734305.

Para conhecer toda a oferta do ActivoBank, visite-nos em activobank.pt
facebook.com/activobank | instagram.com/activobank

