Saber mais,
para investir
melhor
junho 2022

Olá, Cliente AB,
Pretendemos continuar a apoiá-lo nos seus próximos
Investimentos. Veja os destaques que preparámos para
si:

Síntese Mensal dos Mercados
• Maio foi um mês de sentimento dividido nas Bolsas
mundiais: Em Wall Street, o Nasdaq recuou e o S&P 500
encerrou praticamente com saldo nulo. Na Europa o PSI
esteve em destaque pela positiva, o CAC e o Stoxx recuaram
• Intensiﬁcaram-se as expectativas em torno do aumento das
taxas de juro dos Bancos Centrais, o que fez oscilar de forma
positiva ou negativa o mercado, conforme as suas declarações
• Os dados macroeconómicos alimentaram alguns receios
relacionados com a travagem da economia, a estagﬂação,
a escalada da inﬂação e o abrandamento da atividade
económica dos EUA e na Europa
• A China trouxe sinais de melhoria da pandemia, com o
alívio das restrições perante a diminuição dos casos diários
de novas infeções
• O Banco Central Chinês apresentou apoio económico, o
que fez animar o sentimento nas bolsas asiáticas
• O PSI destacou-se após dados económicos que revelaram
que a economia portuguesa cresceu 2,6% no 1.º trimestre,
o melhor ritmo entre os 19 países da Zona Euro

Top 5 Fundos mais subscritos em
maio

1) Fidelity Funds American Growth
Fund A-Acc Eur
LU0275692696

ISIN:
Setor:

Ações Norte Americanas

Rendibilidade a 1 ano:

+5,29%

Year to Date:

-5,51%

Mínimo de Subscrição:
Nível de Risco:

1,00 EUR

6

Rating Morningstar*:
Rating Sustentabilidade*:

2) UBS Equity Funds European
Opportunity Sustainable EUR P-Acc
LU0006391097

ISIN:
Setor:

Ações Europa

Rendibilidade a 1 ano:

-4,34%

Year to Date:

-9,98%

Mínimo de Subscrição:
Nível de Risco:

0,01 EUR

6

Rating Morningstar*:
Rating Sustentabilidade*:

3) UBS Equity Funds European
Opportunity Unconstrained EUR
ISIN:

LU0723564463

Setor:

Ações Europa

Rendibilidade a 1 ano:

-4,58%

Year to Date:

-14,65%

Mínimo de Subscrição:
Nível de Risco:

6

Rating Morningstar*:
Rating Sustentabilidade*:

4) BlackRock Global Funds - World
Energy Fund E2
ISIN:

LU0122377152

Setor:

Ações Energia

Rendibilidade a 1 ano:

+82,32%

Year to Date:

+58,70%

Mínimo de Subscrição:
Nível de Risco:

1000 EUR

7

Rating Morningstar*:
Rating Sustentabilidade*:

5) Schroder International Selection Fund
Euro Equity B Acc EUR
ISIN:

LU0106235376

Setor:

Ações Energia

Rendibilidade a 1 ano:

-2,82%

Year to Date:

-8,49%

Mínimo de Subscrição:
Nível de Risco:

500 EUR

6

Rating Morningstar*:
Rating Sustentabilidade*:

Fonte: Morningstar, rendibilidades apuradas a
1 de junho de 2022

Top 3 Certificados mais comprados
em maio

Fonte: Millennium BCP, rendibilidades apuradas a
30 de maio de 202

Temático do Mês - Imobiliário

Mais de metade da população vive em áreas urbanas, segundo o
Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações
Unidas.
Estima-se que na próxima década a produção mundial de
construção de infraestruturas crescerá mais de 70%, segundo o
Global Construction Perspectives da Oxford Economics, e que
mais de 70% da população viverá nas cidades em 2050, pelo que
a urbanização alterará a paisagem global. Perspetiva-se que até
ao final do século, 90% da população global possa estar a viver em
zonas urbanas, para cumprir o estabelecido no Acordo de Paris,
uma vez que quanto maior a população de uma cidade, mais
eficiente se torna, como refere a teoria do metabolismo urbano.
Construir para biliões sem destruir o Planeta é um desafio, que
potencia a preferência por construções mais sustentáveis, a
seleção de materiais ecológicos e o planeamento urbanístico. A
renovação de edifícios existentes é, também, um fator
importante, uma vez que se prevê que 80% dos edifícios que
existirão em 2050 já estão construídos, segundo o Global Real
Estate Sustainability Benchmark.

Regressamos em junho, 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

