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PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO
CONTRATO DE SEGURO LIGADO A FUNDO DE INVESTIMENTO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Data de Início: 01/09/2017
Prémio mínimo admitido: 500 €
Entrega extra mínima admitida: 25 €
Resgate parcial mínimo: 100 €

COMISSÕES
Subscrição: 0,00%
Alteração de modalidade: 0,00%
Resgate: 0,00%
Gestão: 2,00%

COMPOSIÇÃO DO FUNDO AUTÓNOMO

Fonte: Aplicativo Financial Asset Management

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Conforme condições especiais do produto.

COMENTÁRIOS DE MERCADO
O mês de junho representou uma deterioração do sentimento de mercado por parte dos investidores. O agravamento das previsões económicas, o
crescimento insustentável da inflação e a incerteza sobre a atuação dos principais Bancos Centrais em equilibrar uma possível recessão económica
e abrandamento das tensões inflacionistas, consagram as principais dúvidas para os investidores.
Em termos económicos, o destaque do mês vai para a revisão das previsões económicas por parte do Banco Mundial e da OCDE, que apontam agora
para um crescimento de 3% (vs. 4,5% da previsão anterior) e uma taxa de inflação que rondará os 9% durante 2022, valor que tem sido
corroborado pelos registos mais recentes. No outro lado do atlântico a taxa de inflação superou as expectativas, atingindo um novo máximo 8,6%
(vs. 8,3% estimado) e, no lado europeu, a taxa de inflação registou o valor de 8,6% (vs. 8,1% em maio). Os principais Bancos Centrais
surpreenderam os mercados com taxas de juro mais elevadas do que esperado. No caso da Reserva Federal, a subida de 0,75% foi superior aos
0,5% previstos, enquanto o BCE, cumprindo o plano anteriormente delineado, irá realizar a sua primeira subida de taxas de juro (provavelmente de
0,25%) no decorrer do julho. No plano económico, o grande debate foca-se agora na probabilidade de ocorrer uma recessão económica, devido à
necessidade de elevar as taxas de juro de forma a controlar a escalada de inflação.
No plano político, o destaque vai para a redução do fornecimento de gás russo à Europa, que originou um alarmismo generalizado sobre a possível
ocorrência de uma crise energética no próximo Inverno. Em França o mês tornou-se particularmente interessante, com a perda da maioria absoluta
do presidente Macron, que fomentou maior incerteza sobre a situação política futura no continente europeu. A situação pandémica na China voltou
a piorar, resultando em novos confinamentos sociais.
Nos mercados acionistas o mês foi particularmente difícil, destacando o mercado europeu (-8,82%), seguido pelo mercado americano (-8,39%),
mercados emergentes (-7,15%), Reino Unido (-5,76%) e, finalmente, pelo mercado japonês (-2,06%). O receio de uma possível recessão
económica em ambiente de elevadas tensões inflacionistas tem sido o principal fator para as correções. No entanto, o mês de julho e, como tal, o
começo da earnings season do 2ºtrimestre ditará a evolução dos mercados e, por conseguinte, colocará em maior destaque a evolução económica
mundial.
No mercado obrigacionista, nomeadamente, na componente de dívida pública assistiu-se a dois grandes momentos: a primeira quinzena ficou
marcada por um alargamento das yields de obrigações de dívida pública, devido à incerteza sobre a atuação dos Bancos Centrais e, possível
desfragmentação do mercado obrigacionista europeu. Na segunda quinzena assistiu-se a um aumento da procura por obrigações de dívida pública,
devido ao risco de uma recessão económica se materializar e à abertura por parte do BCE para a criação de uma ferramenta que evite o
reaparecimento de uma crise de divida soberana nos países periféricos, como a que ocorreu em 2011. O crédito foi a componente mais
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prejudicada, tendo-se assistido a um alargamento de spreads, tanto na componente Investment Grade como em High Yield, mas mais pronunciado
nesta última, devido a uma maior aversão ao risco por parte do mercado.
Assim, retemos uma visão construtiva em Crédito por oposição a Governos, pelo que mantemos a exposição neutral a obrigações IG e estamos
sobre-expostos a HY. O peso em ações é neutral face ao benchmark, mantendo o Reino Unido e os EUA em sobre-exposição e Europa, Mercados
Emergentes e Japão neutrais. Apesar de nos mantermos neutrais em Liquidez, Obrigações e Ações, decidimos reduzir o OW a ações norteamericanas de 5.33% para 2.33% (redução de 3%), que serão aplicados da seguinte forma: 2% em Canadá e 1% em Austrália. A subida de taxas de
juro mais rápida e forte do que o esperado, bem como o peso do setor tecnológico no índice, cujas empresas estão muito pressionadas com a
atuação mais restritiva por parte dos Bancos Centrais, leva-nos a reduzir a exposição. Por sua vez, o investimento em Canadá e Austrália como
âncora, devido à sua exposição a matérias-primas e como forma de aumentar a diversificação das carteiras. Somos da opinião de que estar
subexpostos a ações neste enquadramento seria um risco, apesar do seu desempenho depender da manutenção da retoma económica, da
eventual resolução do conflito bélico na Europa e da evolução das taxas de juro reais de Longo Prazo.
Fonte: Bankinter Gestión de Activos SGIIC, S.A. – Sucursal em Portugal

ANÁLISE DAS RENDIBILIDADES
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor do investimento pode
aumentar ou diminuir em função do Indicador de Risco que varia entre 1 (risco muito baixo) e 7 (risco muito alto). Estas taxas de rendibilidade
apenas podem ter sido obtidas, caso o investimento tenha sido efectuado durante a totalidade do período a que se referem. No caso das
rendibilidades anualizadas que tenham por base um período de referência superior a 1 ano, as mesmas só seriam obtidas caso o investimento
fosse efectuado durante a totalidade do período de referência. O valor final da rendibilidade dependerá sempre do regime de tributação de
rendimentos e de eventuais benefícios fiscais.
TABELA DE RENDIBILIDADES Líquidas de comissões de gestão
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2022
2021
2020
2019
2018
2017

-4,62%
0,50%
0,68%
4,11%
2,21%

-2,11%
0,70%
-1,20%
3,02%
-1,94%

2,15%
-0,39%
-12,79%
-0,49%
-2,32%

-4,86%
2,16%
7,95%
2,74%
0,44%

-0,45%
-1,27%
2,16%
-2,88%
1,28%

-5,46%
2,26%
2,34%
1,96%
-0,48%

Jul
-1,04%
2,64%
1,11%
0,75%

Ago
0,54%
2,16%
-1,76%
0,62%

Set
-0,53%
-0,94%
1,20%
-0,56%

Out
0,06%
-0,74%
-0,34%
-6,41%

Nov
2,18%
5,29%
1,96%
0,37%
-0,03%

Dez

ANO

-0,63%
2,19%
1,12%
-5,32%
0,44%

-12,01%
4,54%
8,61%
12,17%
-11,15%
0,42%
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