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Evolução histórica do indexante desde 13 de setembro de 2019 (base 100)

Caterpillar Inc Renault SA Danone SA

Indexante
Valor 

inicial

Valor 

atual*

Performance 

(%)*

Preço 

indicativo

Caterpillar Inc 133,78 184,71 38,07%

Renault SA 58,00 28,61 -50,67%

Danone SA 79,50 52,51 -33,95%

* à data de 31/08/22

90,00%

Comentário

Investimento a 3 anos numa Note estruturada, emitida pela J.P. Morgan Structured Products B.V. e garantida pela JPMorgan

Chase Bank, N.A., adequado a um investidor com uma visão, de médio prazo, positiva sobre a evolução das ações das

empresas Caterpillar Inc., Renault SA e Danone SA e que, simultaneamente, pretenda diversificar o seu património.

Anualmente, se todas as ações estiverem acima do valor inicial, há lugar a pagamento de um cupão de 8%, com efeito

memória e reembolso antecipado. Na maturidade, caso não tinha existido reembolso antecipado, há lugar a um cupão de 24%

se todas as ações estiverem acima do preço inicial. O produto tem 10% do capital em risco, tendo por referência o

desempenho da pior ação. No gráfico pode se ver a evolução das três ações subjacentes desde o início do produto. No dia

13/09/2021 ocorreu a 2.ª observação e, uma vez que não estavam cumpridas as condições, não houve lugar a reembolso

antecipado e consequente pagamento de cupão. Agosto fica marcado pela forte possibilidade da retirada de estímulos

monetários por parte dos bancos centrais das principais economias mundiais. O fator inflação marcou o ritmo dos mercados,

recuando nas principais praças americanas e europeias cerca de -5% no mês, com a necessidade já sinalizada por parte do

BCE e FED em continuar a subir os juros de referência. Destaque para as commodites, petróleo depreciou mais de -9%

contrapondo com o gás natural que valorizou nos mercados internacionais mais de +10%. O impacto na presente estrutura foi

negativo, com apenas uma ação com performance positiva. À data, a note cota 90%, sem alterações face ao mês anterior.

Dados Resumo
Emitente: J.P. Morgan Structured Products B.V. (BBB- – S&P; Baa2 – Moodys; BBB – FitchRatings)

ISIN: XS2019807713

Data de Emissão/ Liquidação Financeira: 13 de setembro de 2019

Maturidade: 20 de setembro de 2022 , sujeito a reembolso antecipado

Ativos Subjacentes: Caterpillar Inc., Renault SA e Danone SA.

Condição para Pagamento de Cupão anual:

Anual: se todos os ativos subjacentes registarem uma performance, face ao valor inicial, igual ou superior a 0%, é pago um

cupão de 8,00%, e a Note reembolsa antecipadamente;

Reembolso na maturidade:

Se pelo menos um ativo subjacente registar uma performance, face ao valor inicial, inferior a 0% o cliente perde a performance

do pior ativo subjacente até um limite de -10%, ou seja, tem 90% do capital garantido na maturidade:

Reembolso = VN x [100% + Máx(-10%; Desempenho do Ativo Subjacente com pior performance)]

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.

J.P. Morgan Economia Circular 2022 – 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

31 de agosto de 2022

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.

http://www.novobanco.pt/produtosestruturados

