
Indexante
Valor 
inicial

Valor 
atual*

Performance 
(%)*

Preço 
indicativo

Danone SA 55,08 61,87 12,33%

Koninklijke DSM NV 135,40 180,25 33,12%

Zoetis Inc 162,48 204,56 25,90%

* à data de 31/08/21

101,96%

31 de agosto de 2021

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 Danone SA, Koninklijke DSM NV e Zoetis Inc. e que, simultaneamente, pretenda diversificar o seu património.

Semestralmente, a partir do primeiro ano, se todas as ações estiverem acima do valor inicial, há lugar a pagamento de um
cupão de 1,5%, com efeito memória e reembolso antecipado. Na maturidade, caso não tinha existido reembolso antecipado,
há lugar a um cupão de 9% 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 ver-se a evolução das três ações subjacentes desde o início do
produto. Agosto foi um mês em que se assitiu a um maior aversao ao risco na primeira quinzena mas que, com a divulgação
de numeros positivos na Europa, e expectativas para a proxima Earning Season a melhorar permitiram uma recuperacao no
mercado na ultima semana do mês. O impacto na estrutura foi positivo, com a subida de 2 dos 3 subjacentes, com especial
destaque para a da DSM (6,06%). Atualmente, a Note apresenta uma cotação de 101,70%, sem variação face ao mês
anterior.

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

ISIN: XS2168764822

Data de Emissão/ Liquidação Financeira: 29 de setembro de 2020

Maturidade: 6 de outubro de 2023, sujeito a reembolso antecipado

Ativos Subjacentes: Danone SA, Koninklijke DSM NV e Zoetis Inc

Condição para Pagamento de Cupão semestral: Após o primeiro ano, se todos os ativos subjacentes registarem uma
performance, face ao valor inicial, igual ou superior a 0%, é pago um cupão de 1,50%, com memória 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 Mais Nutrição – PRIIP

Esta análise é meramente indicativa, já que a remuneração fi nal deste investimento só poderá ser apurada no final. Assim , esta
análise não representa qualquer garantia de rendibilidade futura.

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
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Evolução histórica do indexante desde 29 de setembro de 2020 (base 100)

Danone SA Koninklijke DSM NV Zoetis Inc


