
Indexante Valor inicial Valor atual* Performance (%)* Preço indicativo

Alibaba Group Holding Ltd 195,00 87,79 -54,98%

Tencent Holdings Ltd 378,89 343,60 -9,31%

BYD Co Ltd 6,74 26,93 299,58%

Sunny Optical Technology Group 18,95 11,49 -39,36%

* à data de 28/02/23
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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 tecnológica chinesa e o enorme potencial do mercado

interno, através da exposição a 4 grandes empresas tecnológicas Chinesas: Alibaba Group Holding Ltd; Tencent Holdings Ltd;

BYD Co Ltd; Sunny Optical Technology Group Co Ltd.

O produto pagará anualmente cupões em função da performance positiva de 6% de todas as ações. A terceira observação

ocorreu em 18 de maio de 2021, tendo ocorrido o pagamento do cupão de 1,50%. 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: XS1778461712

Data de Emissão/ Liquidação Financeira: 18 de maio 2018

Maturidade: 23 de maio de 2023

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

Ativos Subjacentes: Alibaba Group Holding Ltd; Tencent Holdings Ltd; BYD Co Ltd; Sunny Optical Technology Group Co Ltd

Remuneração Anual: Na data de observação anual paga um cupão, caso todas as ações estejam acima da barreira (106%);

Caso contrário, 0%. detalhando:

1º ano 0,5%; 2º ano 1,0%; 3º ano 1,5%; 4º ano 2,5%;

Na maturidade 5º ano: Se todas as ações estiverem acima da barreira (106%), paga o Valor nominal acrescido de um cupão

de 5%, ou 0.60% caso contrário.

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 EMPRESAS CHINESAS 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

Fonte: NOVO BANCO, Bloomberg

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.

* Face ao evento spin off ocorrido na Tencent Holdings Ltd, no dia 19/01/2022 ocorreu a correção do strike através da aplicação do fator 0,9706,

alterando o strike de HKD 411 para HKD 398,917.

Face ao evento spin-off ocorrido na Tencent Holdings Ltd, no dia 16/11/2022 ocorreu a correção do strike através da aplicação do fator 0,9497 alterando

o strike de HKD 398,917 PARA HKD 378,8909868.

http://www.novobanco.pt/produtosestruturados

