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Evolução histórica desde 16 de julho de 2018 (Base100)

adidas AG Coca-Cola Co/The McDonald's Corp Hyundai Motor Co

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

adidas AG 188,75 162,78 -13,76%

Coca-Cola Co/The 44,73 62,03 38,68%

McDonald's Corp 158,78 279,61 76,10%

Hyundai Motor Co 126 000,00 184 500,00 46,43%

* à data de 31/03/23

98,84%

31 de março de 2023

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 de 4 empresas patrocinadoras do Mundial Rússia 2018.

Adidas, Coca Cola, McDonalds, Hyundai.

O produto pagará anualmente cupões em função da performance positiva de todas as ações. A quarta observação ocorreu a

18/07/2022 não havendo lugar a pagamento de cupão, uma vez que a Adidas apresentava um valor abaixo do respetivo valor

inicial. O mês de março foi um mês turbulento para os mercados acionistas, com a queda de dois bancos nos EUA (Silicon

Valley Bank e Signature Bank) e a compra compulsiva do Credit Suisse por parte da UBS. No entanto os mercados acionistas

terminaram o mês positivos. De uma forma geral a inflação continua a mostrar uma tendência de retração, sendo que a

evolução do preço da energia contribuiu significativamente para esta descida. Ao ciclo de subida das taxas de juro foi

acrescentada a preocupação da estabilização do sistema bancário.

Dados Resumo
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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

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

ISIN: XS1796995832

Data de Emissão/ Liquidação Financeira: 16 de julho de 2018

Maturidade: 24 de julho de 2023

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

Ativos Subjacentes: Adidas AG; Coca-Cola Company; Hyundai Motor Company; McDonald's Corporation

Remuneração Anual: Na data de observação anual paga um cupão, caso todas as ações estejam acima da barreira (100%);

Caso contrário, 0%. detalhando:

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

Na maturidade 5º ano: Se todas as ações estiverem acima da barreira (100%), paga o Valor nominal acrescido de um cupão

de 5.5%, ou 0.30% 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.

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.


