
Indexante
Valor 

inicial

Valor 

atual*

Performance 

(%)*

Preço 

indicativo

Stoxx Europe Select 50 EUR 169,18 144,71 -14,46% 99,25%

* à data de 28/02/23
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Evolução histórica desde 20 de abril de 2018 (Base100)

Stoxx Europe Select 50 EUR

Comentário

Investimento a 5 anos numa Note estruturada, emitida pela SG Issuer e garantida pela Société Generale, adequado a um

investidor com uma visão, de médio prazo, positiva sobre a evolução das empresas constituintes do índice STOXX Europe

Select 50 EUR, o qual reflete o desempenho de ações com baixa volatilidade e altos dividendos do índice STOXX Europe 600.

O produto pagará um cupão de 10% na maturidade caso o índice STOXX Europe Select 50 EUR valorizar 6,5% em relação à

respetiva cotação inicial, caso contrário, o cupão será de 0,40%. Em fevereiro, a inflação nos EUA e Europa desacelerou

menos que o previsto. Os mercados apresentaram ganhos, mantendo os juros de referência elevados por mais tempo.

Mantém-se no entanto a incerteza quanto ao pico das taxas de juro e possibilidade de recessão. Os indicadores macro na

China indiciam clara recuperação económica pós política Covid Zero, com impactos positivos nos emergentes e Europa.

Dados Resumo

Emitente: SG Issuer (A – S&P; A2 – Moodys; A+, FitchRatings)

ISIN: XS1760010469

Moeda: Euros

Data de Emissão/ Liquidação Financeira: 20 de abril 2018

Maturidade: 26 de abril de 2023

Preço de emissão: 100% Valor Nominal (VN);

Ativo Subjacente: Índice STOXX Europe Select 50 EUR

Reembolso e Pagamento de Cupão na maturidade: se o ativo subjacente registar uma performance, face ao valor inicial,

igual ou superior a 6,50%, é pago um cupão de 10,00% e reembolsa capital;

Caso contrário, paga 0,4% e reembolsa capital;

Para mais informações deverá ser consultado o Documento de Informação Fundamental disponível nos balcões do NOVO

BANCO, S.A., em www.novobanco.pt/produtosestruturados e em www.cmvm.pt.

SG EUR DIVIDENDO EUROPEU 2018-2023 – PRIIP

Este documento é meramente informativo, não constituindo consultoria para investimento nem qualquer recomendação, sugestão ou proposta para investimento

em qualquer produto ou instrumento financeiro, cabendo ao investidor tomar as suas decisões, à luz do seu perfil e objetivos de investimento, e tendo em conta a

legislação e regulamentação aplicável.

Data de elaboração:

Ficha Mensal de Acompanhamento

No passado dia 2 de junho 2020, o NOVO BANCO no âmbito do acordo de distribuição assinado com a Societé Genérale S.A., foi

informado por esta sociedade de que, de acordo com a definição do artigo 9 da Diretiva Delegada 593/2017, considera que as

condições de mercado atuais deverão ser consideradas como um “crucial event” que poderão ter um impacto negativo na

performance deste produto.

Para mais informações, contacte o seu gestor ou dirija-se ao seu balcão.

Esta análise é meramente indicativa, já que a remuneração final deste investimento só poderá ser apurada no final. Assim, esta

análise não representa qualquer garantia de rendibilidade futura.

28 de fevereiro de 2023

Fonte: NOVO BANCO, Bloomberg

http://www.novobanco.pt/produtosestruturados

