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A NOSSA ANÁLISE

Blue chips mundiais podem dar até 3 de rendimento

Apostar no verde na tecnologia e na
eficiência é a base da mais recente propos
ta de depósito indexado do Banco Privado
Atlântico Europa
Através do Atlântico Going Green é

possível chegar a um potencial rendimen
to de 3 em termos de taxa anual bruta
TANB O depósito indexado proposto
tem por base três empresas tecnológicas
americanas e uma alemã sendo que os
títulos da Hexcel Ecolab Rational e da
Waste Management servem de ativo sub
jacente a um cabaz
Nesta aplicação de 360 dias através do

Atlântico Europa e com prazo de subscri
ção até ao próximo dia 22 o investimento
mínimo é de mil euros mas o resultado fi
nal pode ser de apenas 0 15 TANB em
bora a instituição assegure a manutenção
do capital A proposta diz que se os preços
das quatro ações do cabaz fechar dento de
1 ano a 17 de setembro de 2018 num ní
vel igual ou superior ao registado a 25 de

setembro próximo a aplicação renderá 3
TANB No entanto o investimento ainda
pode render 0 5 TANB se três dos qua
tro títulos satisfizerem a performance dese
jada caso contrário haverá um rendimento
mínimo que será de 0 15 TANB algo
muito semelhante ao que é pago numa
aplicação convencional
Claro que este é um produto com risco

tanto mais que depende da evolução do
mercado de capitais sendo que neste caso
os quatro títulos valorizaram nos 12 me
ses anteriores De qualquer forma a evo
lução histórica nada garante quanto do
futuro Ainda assim esta é uma aplicação
com a garantia do FGD até 100 mil euros
por depositante Existe também o risco de
liquidez pois não é possível a mobiliza
ção antecipada e logo este é um produto
para quem não antecipa necessidades de
capital durante o período do contrato
Existe ainda o risco do emitente e o risco
de alteração fiscal que afeta as condições
contratuais
As empresas deste cabaz são interessan

tes por terem alguma atividade disruptiva
A Hexcel é dos EUA e fabrica materiais
compósitos para a indústria aeroespacial
sendo líder mundial na produção de fibra
de carbono enquanto a Ecolab também
dos EUA desenvolve e fornece os setores
da saúde indústria energia restauração e
hotelaria sendo que o objetivo core é au
mentar a eficiência energética e a poupan
ça de recursos A Rational é alemã e fabrica
equipamento para a indústria alimentar e
está focada na eficiência energética A Wa
ste Management também americana mas
que também trabalha o Canadá está foca
da na reciclagem de lixo

Pensar em carros

O investimento com base na indústria
automóvel tem sido recorrente e decorre
do bom comportamento que este setor
tem gerado nos últimos meses fruto da
forte evolução tecnológica mas também
do crescimento do consumo europeu
Neste caso a proposta vem do Banco L J

Carregosa com o Cabaz Autos Setembro
2019 É outro produto complexo a dois
anos com subscrição até 25 de setembro
próximo e mil euros de investimento mí
nimo
Neste produto o rendimento é propor

cional à evolução de quatro títulos da in
dústria automóvel a BMW a Daimler a
Renault e a Peugeot O rendimento decor
rerá do resultado dos títulos dentro de dois
anos e tem um teto de 2 TANB mas em
contrapartida existe a garantia de capital
por parte do emitente e uma remuneração
mínima de 0 15 TANB Este produto
também tem o respaldo do Fundo de Ga
rantia de Depósitos até 100 mil euros por
aforrador Os riscos são idênticos ao do
produto anterior destacando se a exposi
ção ao mercado de capitais e a impossibi
lidade de movimentação de fundos antes
do final do contrato E embora o mercado
europeu esteja a crescer as cotações dos úl
timos dois anos são negativas As melhores
performances foram concretizadas nos úl
timos 12 meses
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