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Pesquisar

Atualidade Automóvel Internacional Mercados e Banca Negócios e Emp Crónicas Suplementos

Ficha Técnica

O “Carregosa Cabaz Tecnologia março 2021” é um

dos produtos analisados esta semana.

A NOSSA ANÁLISE

Volta a escolha entre tecnologia e ações globais
Confia na valorização de empresas tecnológicas? O Banco Carregosa tem

um depósito estruturado que tem este tipo de companhias como ativos

subjacentes. Mas, se prefere ações globais, é o BCP que lhe dá uma solução em termos de depósito

estruturado. Vamos analisar os dois produtos.

 

o 2021” é um depósito estruturado a dois anos e com um investimento mínimo de mil euros, podendo ser

subscrito até esta sexta-feira, 22 de março. Tem garantia de capital dada pelo emitente e ainda a garantia do

FGD para valores até 100 mil euros por depositante. O grande interesse está no tipo de empresas que servem

de subjacente a um cabaz de valorização que envolve companhias ligadas ao setor tecnológico. Por outro

lado, aquilo que o Carregosa propõe é o recebimento de uma valorização dos títulos que poderá ser zero mas

que pode ser positiva, embora exista uma rendibilidade máxima a pagar e que neste caso equivale a 2%

TANB. Caso não exista valorização, há uma remuneração mínima assegurada de 0,15% TANB, ou seja, aquilo

que um grande banco nacional oferece em termos de remuneração para um depósito a prazo convencional.

É interessante ver as empresas envolvidas: a ST Microelectronics, uma companhia franco-italiana ligada aos

semicondutores e componentes elétricos; ainda a Infinion Technologies, uma empresa alemã de

semicondutores; a Capgemini, uma consultora que está na área das tecnologias de informação; e ainda a

Atos SE, uma empresa francesa de consultoria IT.

Uma outra solução proposta para esta semana a nível de depósito estruturado é o “Millennium Global 5

ações setembro 2020”, uma produto a 1,5 anos e que tem como ativos subjacentes as multinacionais Suez,

AT&T, Nordea Bank, Intesa Sanpaolo e a H&M. Neste caso, a remuneração de base é 0,05% TANB, mas pode

chegar a 1% TANB se se registar a valorização simultânea dos cinco títulos, refere o emitente. Este produto,

com mil euros de subscrição mínima, pode ser subscrito até 26 de março próximo. 

Qualquer um dos produtos tem o risco de liquidez, pois não permite mobilizações antecipadas, e está sujeito

à volatilidade do mercado de capitais. Estes são produtos para quem não necessita dos fundos durante o

período do contrato e percebe o que significa as valorizações ou depreciações do mercado de capitais. O

resultado final pode ser uma remuneração mínima, caso não se cumpram os requisitos mínimos inseridos na

ficha técnica dos produtos.

 

Risco e potencial
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AT PREVÊ AUMENTO DA DIGITA…

Fatura eletrónica já é

aceite na Administração

Pública

PAULO MOREIRA, FUNDADOR …

Empresas apostam cada

vez mais na inteligência

emocional

PRESIDENTE DA CCDR-N DIZ Q…

“É preciso trazer mais PME

para o processo da

exportação”

MARIANA MORGADO PEDROSO…

“Um conceito onde os

projetos se adaptam para

que todos possam ter

acesso a um arquiteto”

Crédito à habitação volta a

aumentar

EDIFÍCIO ESTÁ DISPONÍVEL NO …

B28 Apartments aposta

numa reabilitação cuidada

e com uma visão de futuro

GARANTIA ERA COM CERTIFICA…

Certificar é valorizar o seu

imóvel

JOSÉ CARVALHO, CEO DO GRUP…

Construção de habitação

para a classe média só é

possível com terrenos

baratos

Reservas e limitações no

valor de mercado dos

imóveis

INVESTIMENTO TOTAL CHEGA …

Sonae Sierra investe 228

milhões de euros no

Colombo e Norteshopping

CÂMARA DO PORTO ESTUDA M…

AL tem forte concentração

no centro histórico mas foi

o maior responsável pela

sua reabilitação

Mercado nacional caiu

3,9% até abril

Um outro produto do BCP que poderá ser subscrito até ao dia 3 de abril implica risco, mas tem um potencial

de remuneração elevado. Os títulos de “Dívida Millennium Cabaz 3 ações abril 2024” são um produto

financeiro que pode implicar perdas e que funciona como aplicação de longo prazo, já que a maturidade

pode ir aos cinco anos. A vantagem deste produto está no facto de, perante uma eventual valorização

simultânea das três ações que estão no cabaz como subjacente, poder ocorrer um reembolso antecipado

pelo lado do emitente, sendo que a remuneração será de 3,5% TANB no primeiro ano. O produto pode

chegar ao quinto ano de maturidade e, se tal acontecer e os títulos fecharem acima do nível inicial, a

remuneração será de 1,232% TANB. Se, no final dos cinco anos, não existir valorização do ativo subjacente, o

emitente te devolve o capital com uma remuneração mínima de 0,1% TANB. Os títulos deste produto são as

multinacionais Royal Dutch Shell, a BAT e a francesa Orange. Os riscos de liquidez, de volatilidade do mercado

e os riscos fiscais e de regulação são idênticos em todos os produtos financeiros.

Vítor Norinha, 22/03/2019
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