
Este produto financeiro complexo:

- pode implicar a perda da totalidade do capital investido;

- pode proporcionar rendimento nulo ou negativo;

- implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos.

Data de Início: Nov 2007

Moeda: EUR
Valor Líquido Global do Fundo:

Comissão de Subscrição: 0,5% com máximo de Eur 250
Comissão de Resgate: 1% no 1.º, 0,5% no 2.º, 3.º e 4.º Anos e 0% a partir do 5.º

Rentabilidade

2017 2,47%

1 Ano 3,38% 2016 -0,67% 2013 2010 8,69%

3 Anos (Anualizada) 2,45% 2015 3,56% 2012 2009 15,19%

5 Anos (Anualizada) 5,76% 2014 7,64% 2011 2008 -25,19%

Europa (excepto Reino Unido) 24,0% Schroder ISF Euro Equity 16,00%

Reino Unido 3,2% Parvest Euro Gov Bond-I (SICAV) 8,50%

EUA 12,0% Ishares Euro Govt Bond - ETF 8,50%

Ásia 6,1%

Mercados Emergentes 6,0%

Global Sectoral Funds 1,0% Wellington US Equity Research 5,60%

(%)

Alocação e Selecção de Activos

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de

rendibilidade futura. O nível de risco do produto será divulgado um ano após a data de

início de comercialização quando, de acordo com as normas legais, for possível calcular

o Desvio Padrão da rendibilidade.

Rentabilidade para os últimos 10 anos

Classe de 

Activos

Alocação geográfica 

(% Exposição a Acções)

SEGURO INVESTIDOR GLOBAL

Estratégia Dinâmica Acções

A Carteira será estruturada com o objectivo de preservar o capital investido e atingir

uma rendibilidade superior à de aplicações tradicionais sem risco mas destina-se a

investidores com alguma tolerância ao risco.

O Fundo Autónomo da Estratégia Dinâmica Acções investirá predominantemente em

obrigações mas tem também uma exposição significativa em acções. Uma parte dos

investimentos será aplicada em investimentos alternativos, tais como “hedge funds” e

imobiliário.

Informação sobre o Produto

- Ficha de Informação Mensal - 

FUNDO AUTÓNOMO - ESTRATÉGIA DINÂMICA ACÇÕES

PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO
Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las

ADVERTÊNCIAS ESPECÍFICAS AO INVESTIDOR

Moderada Equilibrada-Acções Dinâmica-Acções

30-ago-17

Comentário do Gestor

Os indicadores económicos divulgados têm confirmado a expansão económica global, com a continuação do crescimento nos EUA, da retoma na Europa, da recuperação

cíclica no Japão e as economias emergentes a estabilizarem, designadamente a economia chinesa. A inflação recuperou, com a dissipação do impacto da queda do preço das

matérias-primas, registando, no entanto, um nível mais moderado do que o esperado. Os resultados empresariais mantêm uma tendência de crescimento, suportando a classe

de ações e a dívida empresarial. 

Neste contexto, foram efetuadas alterações às carteiras, motivadas, por um lado pela confirmação das tendências macroeconómicas esperadas e, por outro lado, por

oportunidades de investimento em resultado da evolução recente do preço e das valorizações dos ativos financeiros. 

Deste modo, ainda em julho, aumentámos a exposição a dívida de mercados emergentes em dólares, reduzindo a exposição a liquidez. O reforço da exposição a dívida de

emergentes reflete a consolidação da recuperação do crescimento económico nos países emergentes, nomeadamente na China, bem como a estabilização dos preços das

matérias-primas. Adicionalmente, os níveis de valorização são mais atrativos face a outros ativos da classe de dívida, beneficiando também de um maior rendimento.

Reduzimos novamente a subexposição a dívida empresarial europeia high grade, essencialmente por motivos de valorização, uma vez que a compressão de spreads dos

últimos anos levou a que estes atingissem níveis muito reduzidos, não compensando o nível de risco incorrido. Em alternativa, reduzimos a subexposição a dívida

governamental europeia.

Em agosto, aproveitando a recuperação da volatilidade reduzimos a exposição ao fundo de volatilidade nas carteias mais conservadoras e reduzimos ligeiramente a exposição

a dívida governamental europeia nas carteiras mais agressivas. Em contrapartida, aumentámos a exposição a ações europeias. O desempenho recente das ações europeias

tem sido penalizado pela apreciação do euro, mas a economia europeia tem vindo a consolidar a recuperação económica e os resultados empresariais, apesar de impactados

pela apreciação da moeda, continuam a evidenciar crescimentos sólidos, justificando-se um aumento da exposição.

Mais Moderada

13,83%

11,77%

-4,47%

Classe de Risco

4

10.280.762,80

Agressiva-Acções

Advertência

Performance

Liquidez

Obrigações

Acções

Investimentos

Alternativos

2,80% 0,00% 20,00%

34,00% 15,00% 75,00%

52,20% 20,00%
Legg Mason Western Asset Macro 

Opport Bd - AAHEUR
6,00%

Maiores exposições

60,00%

11,00% 0,00% 25,00%
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A tributação dos rendimentos efetuar-se-á de acordo com a legislação fiscal aplicável, sendo esta, nesta data, a estabelecida no artº 5º do Código do IRS:

  - a retenção de IRS será efetuada à taxa de 11,2% dos rendimentos obtidos a partir do 8º ano;

- em caso de resgate antecipado, haverá retenção de IRS sobre os rendimentos obtidos até à data, à taxa de 22,4% se ocorrer entre o 5º e o 8º ano e à taxa de 28% se até

ao 5º ano.

Entidade Gestora

Ocidental–Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A., com sede na Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, 2744-002 Porto Salvo, com o Capital Social de

22.375.000 Euros, com o NIPC e Matrícula no CRC de Lisboa n.º 501836926. Mediador de Seguros: Banco Comercial Português,S.A. Sociedade Aberta, com sede na Praça

D. João I, n.º28, 4000-295 Porto, com o Capital Social de 5.600.738.053,72 Euros, com o N.º único de matrícula e de Pessoa Coletiva 501525882. Mediador de Seguros

Ligado n.º 207074605 –Data de Registo 26/06/2007. Autorização para intermediação de seguros dos Ramos Vida e Não Vida dos Seguradores Ocidental–Companhia

Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., Ocidental–Companhia Portuguesa de Seguros S.A. e Médis–Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde,S.A. e ainda com a

Ocidental–Sociedade Gestora de Fundos de Pensões S.A.. Informações e outros detalhes do registo disponíveis em www.asf.com.pt. O Mediador não está autorizado a

celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos

inerentes ao contrato do seguro, que são integralmente assumidos pelo Segurador.

Relatório de Conjuntura e de Mercados

Em agosto, a escalada das tensões geopolíticas induziram uma maior volatilidade nos mercados financeiros. O aumento do risco geopolítico, na sequência do lançamento de

novos mísseis por parte da Coreia do Norte, e os atentados terroristas em Espanha, levaram ao aumento da procura por ativos de refúgio por parte dos investidores. As

notícias de um furacão e de inundações nos EUA e crescentes dúvidas quanto à credibilidade e à capacidade de implementação de políticas económicas por parte da

Administração Trump reforçaram este movimento. 

No entanto, os indicadores económicos globais mantiveram-se muito positivos, designadamente com a divulgação do crescimento do PIB do segundo trimestre superior ao

esperado na Europa, no Japão e na China, o que suportou os ativos de risco, que beneficiaram também da continuação do crescimento global dos resultados empresariais.

Neste contexto, em agosto:

- A dívida governamental apreciou na Europa e nos EUA, em resultado do aumento da procura por ativos de refúgio devido à escalada das tensões geopolíticas, associadas à

Coreia do Norte, e aos furacões nos EUA. A divulgação de dados da inflação inferiores ao esperado influenciou também a descida das yields, sobretudo nos EUA.

- Os retornos da dívida empresarial foram positivos, beneficiando do impacto da curva de rendimentos subjacente. O alargamento de spreads determinou retornos próximos de

zero na dívida high yield, designadamente nos EUA, penalizada pelo setor do retalho na sequência de receios de pressões sobre as margens de lucro devido ao anúncio de

descida significativa de preços numa empresa do setor.

- A dívida de países emergentes em dólares valorizou, suportada pela descida das yields norte-americanas e pelo ligeiro estreitamento de spreads.

- O mercado acionista global apreciou (em moeda local). As ações de mercados emergentes voltaram a evidenciar o melhor desempenho, seguidas pelas ações do Reino

Unido e dos Estados Unidos. As ações japonesas e da zona euro apresentaram quedas ligeiras.

- Os preços das matérias-primas subiram, suportados pelo aumento dos preços dos metais industriais, dos metais preciosos e dos preços da energia. Os preços dos bens

agrícolas registaram uma queda apreciável.

Informação e IFI

O Seguro Investidor Global é um seguro qualificado como ICAE (Instrumento de Captação de Aforro Estruturado), contrato de seguro ligado a fundos de investimento. O

produto de seguro apresentado é disponibilizado pela Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., no âmbito da sua actividade seguradora e comercializado

pelo Millennium bcp. O IFI (Informações Fundamentais ao Investidor) encontra-se disponível no site da CMVM www.cmvm.pt e poderá ser obtido em qualquer sucursal do

Millennium bcp, não podendo esta informação dispensar a respectiva consulta.

O Risco deste investimento é consubstanciado nos seguintes factores: 

• Risco de mercado, na medida em que o valor de mercado de um activo ou de um conjunto de activos subjacentes pode variar e tal ter impacto na rentabilidade do produto;

• Risco de capital, na medida em que o produto não garante os montantes investidos, e por isso, há risco de perda do capital investido; 

• Risco cambial dos investimentos em moeda diferente de EUR; 

• Risco de crédito em obrigações existentes nos Fundos de Investimento em que o produto está investido, na medida em que o valor de mercado da Unidade de Conta varia

em função das alterações de preços dos activos subjacentes com impacto na rentabilidade do Fundo de Investimento. O Cliente expõe-se aos seguintes tipos de risco de

crédito: 

I - risco de crédito por incumprimento dos emitentes no reembolso do capital, no caso de instrumentos financeiros com datas de vencimento (obrigações), e no pagamento de

dividendos ou juros; 

  II - risco de downgrade de um instrumento financeiro/Emitente; 

  III - risco de variação de spreads de crédito de mercado. 

• Risco de taxa de juro, na medida em que oscilações das taxas podem levar à desvalorização dos Fundos de Investimento em Taxa Fixa em carteira e à consequente

desvalorização das Unidades de Conta no Fundo; 

• Risco Jurídico e Fiscal, na medida em que há o risco de alteração da legislação, incluindo a fiscal, e das demais normas aplicáveis com consequências sobre a

rentabilidade do produto. 

É cobrada ao ICAE mensalmente uma comissão de gestão financeira que incidirá sobre o valor global de cada fundo, podendo atingir o máximo de 2%. É imputável ao

Tomador uma comissão de subscrição de 0,50% sobre o montante de cada entrega, com um valor máximo de EUR 250. Serão cobrados EUR 5 por custos de emissão de

apólice. Existe uma penalização por resgate antecipado de 1% durante o 1º ano, 0,5% durante o 2º, o 3º e o 4º ano e de 0% a partir do 5º ano de vigência do contrato.
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