BEST INVEST (I.C.A.E.) Produto Financeiro Complexo
PERFIL CONSERVADOR
AGOSTO 2021
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
O Fundo Autónomo BEST Invest Conservador é composto por um conjunto diversificado de ativos, investindo entre 80%
e 100% em ativos do mercado monetário, obrigações e outros títulos de dívida assim como outros ativos de risco baixo.
O investimento em ações, obrigações convertíveis ou que confiram direito à subscrição de ações, ou ainda em
quaisquer outros instrumentos que confiram o direito à sua subscrição ou que permitam uma exposição aos mercados
acionistas, designadamente warrants e participações em organismos de investimento coletivo cuja política de
investimento seja constituída maioritariamente por ações, está limitado a 20%.
A exposição às diferentes tipologias de ativos pode ser obtida de forma direta ou indireta através do investimento em
unidades de participação de organismos de investimento coletivo (Fundos de Investimento).
O Fundo Autónomo pode investir direta ou indiretamente em ativos denominados em moedas diferentes do Euro sem
cobertura cambial.
Poderão ser utilizados mecanismos de cobertura de risco para mitigar alguns fatores de risco como seja o risco de
mercado, o risco de crédito, o risco de contraparte, o risco de taxa de juro, o risco cambial e o risco de liquidez. No
âmbito destas operações de cobertura de risco poderão ser utilizados instrumentos derivados.

CONTEXTO DE MERCADO E POSICIONAMENTO
Agosto foi um mês globalmente positivo para os ativos de risco com a volatilidade a dominar os mercados financeiros.
Forças em sentidos contrários originaram estes movimentos. Pelo lado negativo, tivemos receios de desaceleração da
atividade quer por novas vagas da pandemia (com o crescimento da variante Delta) quer por condicionantes à produção,
nomeadamente escassez de matérias-primas, semicondutores e mão de obra. Noticias vindas da China também não
ajudaram, com as incertezas a aumentarem quanto à extensão e ao nível da intervenção do regulador chinês junto de
diversos setores.
Pela positiva, e a compensar largamente as notícias negativas, houve a divulgação de resultados das empresas acima
das expectativas. Adicionalmente, assistimos a uma evolução positiva nos planos de vacinação e a continuação de um
ambiente de fortes estímulos por parte dos principais bancos centrais. Atingiram-se máximos históricos nos mercados
de ações norte-americanos (S&P500, Nasdaq e DJStoxx600) com os sector de tecnologia e financeiras a dominar.
A inflação (temporária ou estrutural?) continua a ser um tema central, com os números a aumentarem tanto na Europa
como nos Estados Unidos, pelo que as yields europeias e norte-americanas subiram um pouco, prejudicando a dívida
governamental mas beneficiando o sector financeiro.
O petróleo corrigiu bastante (WTI -7.51%) neste período.

PORTFÓLIO ATUAL
O QUE AJUDOU O FUNDO

Best Invest

▪ Exposição a fundos de ações europeias, com
destaque para o fundo Heptagon European
Focus que tem apresentado retornos acima do
mercado de uma forma bastante consistente;
▪ Fundo de ações que investe apenas no Reino
Unido;
▪ Fundos temáticos: sector de Health Care e Fintech;
▪ Fundo de obrigações flexíveis;
▪ Fundos de Dívida Emergente Hard Currency.

O QUE PREJUDICOU O FUNDO
▪ Fundo de ações de Clean Energy e de ações
chinesas, apesar da forte recuperação no final do
mês;
▪ Posições curtas nos índices de ações
EuroStoxx50 e Russell 2000.
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BEST INVEST (I.C.A.E.) Produto Financeiro Complexo
PERFIL CONSERVADOR
AGOSTO 2021
INDICADOR SUMÁRIO DE RISCO (SRI)
Risco Mais Baixo

DESEMPENHO
Risco Mais Elevado

. Agosto 2021: 0,28%
. Desde lançamento(*): 48,7%
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(*) 26/03/2007

O indicador de risco pressupõe que o Produto é detido durante 8 anos. O risco pode variar significativamente em caso
de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

Valor líquido do Fundo: 20.792.482,99 €

Valor UC: 7,4351

EVOLUÇÃO DA UNIDADE CONTA

RENDIBILIDADES

As rendibilidades apresentadas correspondem ao desempenho
da carteira do Fundo Autónomo Perfil Conservador são
líquidas de comissão de Gestão, excluem comissões de
resgate e eventuais comissões de subscrição e não
consideram o benefício de dedução à coleta de IRS nem o
imposto sobre os rendimentos devido no resgate. As
rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidade
futura, porque o valor das unidades de conta pode aumentar
ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco
mínimo) e 7 (risco máximo).

Best Invest

(*)

Rentabilidade desde inicio do ano de 2021

O valor das unidades de conta dos Seguros de Capitalização pode aumentar ou diminuir em função da avaliação dos
ativos que integram o património do Fundo. Esta informação não dispensa a leitura do Documento de Informação
Fundamental (DIF) e das Condições Gerais do Best Invest (I.C.A.E.), que deverá ler, previamente, a qualquer decisão de
investimento e que estão disponíveis nos Centros de Investimento do Banco Best e em www.bancobest.pt e na
GamaLife ‐ Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Cabe ao Investidor tomar as suas decisões, à luz do seu Perfil de Investidor, e tendo em conta a legislação e
regulamentação aplicável.
O investidor deve assegurar-se de que compreendeu as características dos produtos, os riscos inerentes e as suas
formas de remuneração, e de que os mesmos são adequados para os seus objetivos. Independentemente do Perfil de
Investidor, o Banco Best recomenda aos clientes a diversificação dos seus investimentos e, expressamente, que não se
efetuem concentrações superiores a 15% do património do Cliente junto do Banco a um ativo, individualmente
considerado.
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BEST INVEST (I.C.A.E.) Produto Financeiro Complexo
PERFIL MODERADO (AÇÕES)
AGOSTO 2021
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
O Fundo Autónomo BEST Invest Moderado (Ações) é composto por ações e um conjunto diversificado de ativos,
investindo entre 55% e 100% em ativos do mercado monetário, obrigações e outros títulos de dívida assim como outros
ativos de risco baixo. O investimento em ações, obrigações convertíveis ou que confiram direito à subscrição de ações,
ou ainda em quaisquer outros instrumentos que confiram o direito à sua subscrição ou que permitam uma exposição
aos mercados acionistas, designadamente warrants e participações em organismos de investimento coletivo cuja
política de investimento seja constituída maioritariamente por ações, está limitado a 45%. A exposição às diferentes
tipologias de ativos pode ser obtida de forma direta ou indireta através do investimento em participações em
organismos de investimento coletivo. O Fundo Autónomo pode investir direta ou indiretamente em ativos denominados
em moedas diferentes do Euro sem cobertura cambial.
Poderão ser utilizados mecanismos de cobertura de risco para mitigar alguns fatores de risco como seja o risco de
mercado, o risco de crédito, o risco de contraparte, o risco de taxa de juro, o risco cambial e o risco de liquidez. No
âmbito destas operações de cobertura de risco poderão ser utilizados instrumentos derivados.

CONTEXTO DE MERCADO E POSICIONAMENTO
Agosto foi um mês globalmente positivo para os ativos de risco com a volatilidade a dominar os mercados financeiros.
Forças em sentidos contrários originaram estes movimentos. Pelo lado negativo, tivemos receios de desaceleração da
atividade quer por novas vagas da pandemia (com o crescimento da variante Delta) quer por condicionantes à produção,
nomeadamente escassez de matérias-primas, semicondutores e mão de obra. Noticias vindas da China também não
ajudaram, com as incertezas a aumentarem quanto à extensão e ao nível da intervenção do regulador chinês junto de
diversos setores.
Pela positiva, e a compensar largamente as notícias negativas, houve a divulgação de resultados das empresas acima
das expectativas. Adicionalmente, assistimos a uma evolução positiva nos planos de vacinação e a continuação de um
ambiente de fortes estímulos por parte dos principais bancos centrais. Atingiram-se máximos históricos nos mercados
de ações norte-americanos (S&P500, Nasdaq e DJStoxx600) com os sector de tecnologia e financeiras a dominar.
A inflação (temporária ou estrutural?) continua a ser um tema central, com os números a aumentarem tanto na Europa
como nos Estados Unidos, pelo que as yields europeias e norte-americanas subiram um pouco, prejudicando a dívida
governamental mas beneficiando o sector financeiro.
O petróleo corrigiu bastante (WTI -7.51%) neste período.

PORTFÓLIO ATUAL
O QUE AJUDOU O FUNDO

Best Invest

▪ Componente de crédito com destaque para os
fundos de High Yield e de dívida emergente;
▪ Fundos de ações europeias principalmente os
fundos que investem unicamente no mercado do
Reino Unido;
▪ Investimento nos fundos sectoriais de Health
Care e Fintechs;
▪ Fundo de retorno absoluto cuja estratégia é
Long/Short Equity.

O QUE PREJUDICOU O FUNDO
▪ Fundo de ações de Clean Energy e de ações
chinesas, apesar da forte recuperação no final do
mês;
▪ Posições curtas no EuroStoxx50 e Russell 2000.
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BEST INVEST (I.C.A.E.) Produto Financeiro Complexo
PERFIL MODERADO (AÇÕES)
AGOSTO 2021
INDICADOR SUMÁRIO DE RISCO (SRI)
Risco Mais Baixo

DESEMPENHO
Risco Mais Elevado

. Agosto 2021: 0,52%
. Desde lançamento(*): 93,74%
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(*) 26/03/2007

O indicador de risco pressupõe que o Produto é detido durante 8 anos. O risco pode variar significativamente em caso
de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

Valor líquido do Fundo: 85.875.426,86 €

Valor UC: 9,6871

EVOLUÇÃO DA UNIDADE CONTA

RENDIBILIDADES

As rendibilidades apresentadas correspondem ao desempenho
da carteira do Fundo Autónomo Perfil Moderado (Ações) são
líquidas de comissão de Gestão, excluem comissões de
resgate e eventuais comissões de subscrição e não
consideram o benefício de dedução à coleta de IRS nem o
imposto sobre os rendimentos devido no resgate. As
rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidade
futura, porque o valor das unidades de conta pode aumentar
ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco
mínimo) e 7 (risco máximo).

Best Invest

(*)

Rentabilidade desde inicio do ano de 2021

O valor das unidades de conta dos Seguros de Capitalização pode aumentar ou diminuir em função da avaliação dos
ativos que integram o património do Fundo. Esta informação não dispensa a leitura do Documento de Informação
Fundamental (DIF) e das Condições Gerais do Best Invest (I.C.A.E.), que deverá ler, previamente, a qualquer decisão de
investimento e que estão disponíveis nos Centros de Investimento do Banco Best e em www.bancobest.pt e na
GamaLife ‐ Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Cabe ao Investidor tomar as suas decisões, à luz do seu Perfil de Investidor, e tendo em conta a legislação e
regulamentação aplicável.
O investidor deve assegurar-se de que compreendeu as características dos produtos, os riscos inerentes e as suas
formas de remuneração, e de que os mesmos são adequados para os seus objetivos. Independentemente do Perfil de
Investidor, o Banco Best recomenda aos clientes a diversificação dos seus investimentos e, expressamente, que não se
efetuem concentrações superiores a 15% do património do Cliente junto do Banco a um ativo, individualmente
considerado.
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BEST INVEST (I.C.A.E.) Produto Financeiro Complexo
PERFIL EQUILIBRADO (AÇÕES)
AGOSTO 2021
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
O Fundo Autónomo BEST Invest Equilibrado (Ações) é composto maioritariamente por ações e por um conjunto
diversificado de ativos, incluindo obrigações e outros títulos de dívida assim como ativos de mercado monetário, com
uma distribuição equilibrada entre as diversas classes de ativos. O investimento em ações, obrigações convertíveis ou
que confiram direito à subscrição de ações, ou ainda em quaisquer outros instrumentos que confiram o direito à sua
subscrição ou que permitam uma exposição aos mercados acionistas, designadamente warrants e participações em
organismos de investimento coletivo cuja política de investimento seja constituída maioritariamente por ações, está
limitado a 75%. A exposição às diferentes tipologias de ativos pode ser obtida de forma direta ou indireta através do
investimento em unidades de participação em organismos de investimento coletivo (Fundos de Investimento).
O Fundo Autónomo pode investir direta ou indiretamente em ativos denominados em moedas diferentes do Euro sem
cobertura cambial.
Poderão ser utilizados mecanismos de cobertura de risco para mitigar alguns fatores de risco como seja o risco de
mercado, o risco de crédito, o risco de contraparte, o risco de taxa de juro, o risco cambial e o risco de liquidez. No
âmbito destas operações de cobertura de risco poderão ser utilizados instrumentos derivados.

CONTEXTO DE MERCADO E POSICIONAMENTO
Agosto foi um mês globalmente positivo para os ativos de risco com a volatilidade a dominar os mercados financeiros.
Forças em sentidos contrários originaram estes movimentos. Pelo lado negativo, tivemos receios de desaceleração da
atividade quer por novas vagas da pandemia (com o crescimento da variante Delta) quer por condicionantes à produção,
nomeadamente escassez de matérias-primas, semicondutores e mão de obra. Noticias vindas da China também não
ajudaram, com as incertezas a aumentarem quanto à extensão e ao nível da intervenção do regulador chinês junto de
diversos setores.
Pela positiva, e a compensar largamente as notícias negativas, houve a divulgação de resultados das empresas acima
das expectativas. Adicionalmente, assistimos a uma evolução positiva nos planos de vacinação e a continuação de um
ambiente de fortes estímulos por parte dos principais bancos centrais. Atingiram-se máximos históricos nos mercados
de ações norte-americanos (S&P500, Nasdaq e DJStoxx600) com os sector de tecnologia e financeiras a dominar.
A inflação (temporária ou estrutural?) continua a ser um tema central, com os números a aumentarem tanto na Europa
como nos Estados Unidos, pelo que as yields europeias e norte-americanas subiram um pouco, prejudicando a dívida
governamental mas beneficiando o sector financeiro.
O petróleo corrigiu bastante (WTI -7.51%) neste período.

PORTFÓLIO ATUAL
O QUE AJUDOU O FUNDO

Best Invest

▪ Forte contributo da componente de ações
nomeadamente fundos de ações europeias. A
destacar o fundo que investe apenas no Reino
Unido;
▪ Investimento nos fundos de ações sectoriais de
Health Care, Fintechs e Inteligência Artificial;
▪ Fundo de retorno absoluto cuja estratégia é
Long/Short Equity;
▪ Bom desempenho dos fundos de High Yield e
Dívida Emergente.

O QUE PREJUDICOU O FUNDO
▪ Apesar da forte recuperação no final do mês, o
fundo de ações de Clean Energy acabou por ter
um contributo negativo. Investimento no fundo
de ações domésticas chinesas, embora também
tenha recuperado parte das perdas no final do
mês.

5

BEST INVEST (I.C.A.E.) Produto Financeiro Complexo
PERFIL EQUILIBRADO (AÇÕES)
AGOSTO 2021
INDICADOR SUMÁRIO DE RISCO (SRI)
Risco Mais Baixo

DESEMPENHO
Risco Mais Elevado

. Agosto 2021: 0,96%
. Desde lançamento(*): 115,58%

1

2

3

4

5

6

7

(*) 26/03/2007

O indicador de risco pressupõe que o Produto é detido durante 8 anos. O risco pode variar significativamente em caso
de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

Valor líquido do Fundo: 34.497.013,87€

Valor UC: 10,7792

EVOLUÇÃO DA UNIDADE CONTA

RENDIBILIDADES

As rendibilidades apresentadas correspondem ao desempenho
da carteira do Fundo Autónomo Perfil Equilibrado (Ações) são
líquidas de comissão de Gestão, excluem comissões de
resgate e eventuais comissões de subscrição e não
consideram o benefício de dedução à coleta de IRS nem o
imposto sobre os rendimentos devido no resgate. As
rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidade
futura, porque o valor das unidades de conta pode aumentar
ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco
mínimo) e 7 (risco máximo).

Best Invest

(*)

Rentabilidade desde inicio do ano de 2021

O valor das unidades de conta dos Seguros de Capitalização pode aumentar ou diminuir em função da avaliação dos
ativos que integram o património do Fundo. Esta informação não dispensa a leitura do Documento de Informação
Fundamental (DIF) e das Condições Gerais do Best Invest (I.C.A.E.), que deverá ler, previamente, a qualquer decisão de
investimento e que estão disponíveis nos Centros de Investimento do Banco Best e em www.bancobest.pt e na
GamaLife ‐ Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Cabe ao Investidor tomar as suas decisões, à luz do seu Perfil de Investidor, e tendo em conta a legislação e
regulamentação aplicável.
O investidor deve assegurar-se de que compreendeu as características dos produtos, os riscos inerentes e as suas
formas de remuneração, e de que os mesmos são adequados para os seus objetivos. Independentemente do Perfil de
Investidor, o Banco Best recomenda aos clientes a diversificação dos seus investimentos e, expressamente, que não se
efetuem concentrações superiores a 15% do património do Cliente junto do Banco a um ativo, individualmente
considerado.
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BEST INVEST (I.C.A.E.) Produto Financeiro Complexo
PERFIL RETORNO DINÂMICO (AÇÕES)
AGOSTO 2021
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
O Fundo Autónomo BEST Invest Retorno Dinâmico (Ações) é composto por um conjunto diversificado de ativos,
investindo até 100% em ações nacionais e internacionais, assim como outros ativos de risco médio ou elevado. O
investimento em ações, obrigações convertíveis ou que confiram direito à subscrição de ações, ou ainda em quaisquer
outros instrumentos que confiram o direito à sua subscrição ou que permitam uma exposição aos mercados acionistas,
designadamente warrants e participações em organismos de investimento coletivo cuja política de investimento seja
constituída maioritariamente por ações, está limitado a 100%.
A exposição às diferentes tipologias de ativos pode ser obtida de forma direta ou indireta através do investimento em
participações em organismos de investimento coletivo.
O Fundo Autónomo pode investir direta ou indiretamente em ativos denominados em moedas diferentes do Euro sem
cobertura cambial.
Poderão ser utilizados mecanismos de cobertura de risco para mitigar alguns fatores de risco como seja o risco de
mercado, o risco de crédito, o risco de contraparte, o risco de taxa de juro, o risco cambial e o risco de liquidez. No
âmbito destas operações de cobertura de risco poderão ser utilizados instrumentos derivados.

CONTEXTO DE MERCADO E POSICIONAMENTO
O mês de Agosto termina em alta com alguns índices a registarem novos máximos históricos, apesar de algumas
contrariedades ao longo do mês que mesmo assim não foram suficientes para perturbar o otimismo presente nos
investidores. O índice pan-europeu Stoxx 600 termina o mês com uma valorização de 2.0% e um novo máximo histórico
nos 476.16 pontos. Do outro lado do Atlântico, o índice norte-americano S&P 500 fecha o mês a subir 2.9%, somando o
sétimo mês consecutivo de subidas. A carteira do Perfil Retorno Dinâmico, acompanha a tendência europeia e fecha o
período em análise a apreciar 1.2%, o que representa 9.4% desde o início do ano.
Um dos temas em destaque, foi a retirada dos EUA do Afeganistão que foi seguido pela ocupação do regime Talibã e
veio destabilizar a região tanto a nível social como económico. As notícias de atentados no aeroporto de Cabul
resultaram em alguma volatilidade para os índices, mas não o suficiente para por em causa a tendência positiva dos
últimos meses. As atenções também estiveram no simpósio de Jackson Hole, que acabou por ser um não-evento, com
os investidores a consolidarem as expectativas de que qualquer anúncio do FED sobre o tapering será feito apenas mais
tarde este ano. O simpósio fica assim marcado pelo facto de Powell não dar mais pistas sobre a retirada dos estímulos.
As atenções ficam agora direcionadas para os dados do emprego. Por último, na China as ações das principais
empresas de tecnologia foram penalizadas depois de o governo aprovar uma lei de proteção dos dados, gerando novas
preocupações entre os investidores sobre a intensidade da pressão regulatória de Pequim. Ainda assim, não houve
contágio aos segmentos de tecnologia nos Estados Unidos e Europa.
Agosto foi assim, por uma vez, um mês positivo e tranquilo, o que explica as poucas alterações feitas nas carteiras cujo
posicionamento, ainda que relativamente prudente, permitiu um acompanhamento adequado do movimento de alta dos
mercados. Como sempre desejamos, estamos a conseguir assim produzir um retorno por unidade de risco incorrido de
boa qualidade o que nos parece ser nesta fase do ciclo um aspeto prudencial chave.

PORTFÓLIO ATUAL
O QUE AJUDOU O FUNDO
▪ Exposição ao índice Eurostoxx 50;
▪ Stock Picking: EDP Renováveis, Greenvolt e
ASM Litography;
▪ Exposição ao Índice Europeu ESG.

Best Invest

O QUE PREJUDICOU O FUNDO
▪ Exposição a obrigações italianas;
▪ Stock Picking: LVMH e Kering.
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BEST INVEST (I.C.A.E.) Produto Financeiro Complexo
PERFIL RETORNO DINÂMICO (AÇÕES)
AGOSTO 2021
INDICADOR SUMÁRIO DE RISCO (SRI)
Risco Mais Baixo

DESEMPENHO
Risco Mais Elevado

. Agosto 2021: 1,2%
. Desde lançamento(*): 36,7%
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7

(*) 26/03/2007

O indicador de risco pressupõe que o Produto é detido durante 8 anos. O risco pode variar significativamente em caso
de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

Valor líquido do Fundo: 2.804.664,57 €

Valor UC: 6,8344

EVOLUÇÃO DA UNIDADE CONTA

RENDIBILIDADES

As rendibilidades apresentadas correspondem ao desempenho
da carteira do Fundo Autónomo Perfil Retorno Dinâmico
(Ações) são líquidas de comissão de Gestão, excluem
comissões de resgate e eventuais comissões de subscrição e
não consideram o benefício de dedução à coleta de IRS nem o
imposto sobre os rendimentos devido no resgate. As
rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidade
futura, porque o valor das unidades de conta pode aumentar
ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco
mínimo) e 7 (risco máximo).

Best Invest

(*)

Rentabilidade desde inicio do ano de 2021

O valor das unidades de conta dos Seguros de Capitalização pode aumentar ou diminuir em função da avaliação dos
ativos que integram o património do Fundo. Esta informação não dispensa a leitura do Documento de Informação
Fundamental (DIF) e das Condições Gerais do Best Invest (I.C.A.E.), que deverá ler, previamente, a qualquer decisão de
investimento e que estão disponíveis nos Centros de Investimento do Banco Best e em www.bancobest.pt e na
GamaLife ‐ Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Cabe ao Investidor tomar as suas decisões, à luz do seu Perfil de Investidor, e tendo em conta a legislação e
regulamentação aplicável.
O investidor deve assegurar-se de que compreendeu as características dos produtos, os riscos inerentes e as suas
formas de remuneração, e de que os mesmos são adequados para os seus objetivos. Independentemente do Perfil de
Investidor, o Banco Best recomenda aos clientes a diversificação dos seus investimentos e, expressamente, que não se
efetuem concentrações superiores a 15% do património do Cliente junto do Banco a um ativo, individualmente
considerado.
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BEST INVEST (I.C.A.E.) Produto Financeiro Complexo
PERFIL DINÂMICO (AÇÕES)
AGOSTO 2021
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
O Fundo Autónomo BEST Invest Dinâmico (Ações) é composto fundamentalmente por ações nacionais e internacionais,
assim como outros instrumentos que permitam uma exposição aos mercados acionistas, designadamente warrants e
participações em organismos de investimento coletivo.
O investimento em ações, obrigações convertíveis ou que confiram direito à subscrição de ações, ou ainda em
quaisquer outros instrumentos que confiram o direito à sua subscrição ou que permitam uma exposição aos mercados
acionistas, designadamente warrants e participações em organismos de investimento coletivo cuja política de
investimento seja constituída maioritariamente por ações, está limitado a 100%.
A exposição às diferentes tipologias de ativos pode ser obtida de forma direta ou indireta através do investimento em
participações em organismos de investimento coletivo.
O Fundo Autónomo pode investir direta ou indiretamente em ativos denominados em moedas diferentes do Euro sem
cobertura cambial. Poderão ser utilizados mecanismos de cobertura de risco para mitigar alguns fatores de risco como
seja o risco de mercado, o risco de crédito, o risco de contraparte, o risco de taxa de juro, o risco cambial e o risco de
liquidez. No âmbito destas operações de cobertura de risco poderão ser utilizados instrumentos derivados.

CONTEXTO DE MERCADO E POSICIONAMENTO
O mês de Agosto termina em alta com alguns índices a registarem novos máximos históricos, apesar de algumas
contrariedades ao longo do mês que mesmo assim não foram suficientes para perturbar o otimismo presente nos
investidores. O índice pan-europeu Stoxx 600 termina o mês com uma valorização de 2.0% e um novo máximo histórico
nos 476.16 pontos. Do outro lado do Atlântico, o índice norte-americano S&P 500 fecha o mês a subir 2.9%, somando o
sétimo mês consecutivo de subidas. A carteira do Perfil Dinâmico 100% Acções, acompanha a tendência europeia e
fecha o período em análise a apreciar 1.8%, o que representa 15.3% desde o início do ano.
Um dos temas em destaque, foi a retirada dos EUA do Afeganistão que foi seguido pela ocupação do regime Talibã e
veio destabilizar a região tanto a nível social como económico. As notícias de atentados no aeroporto de Cabul
resultaram em alguma volatilidade para os índices, mas não o suficiente para por em causa a tendência positiva dos
últimos meses. As atenções também estiveram no simpósio de Jackson Hole, que acabou por ser um não-evento, com
os investidores a consolidarem as expectativas de que qualquer anúncio do FED sobre o tapering será feito apenas mais
tarde este ano. O simpósio fica assim marcado pelo facto de Powell não dar mais pistas sobre a retirada dos estímulos.
As atenções ficam agora direcionadas para os dados do emprego. Por último, na China as ações das principais
empresas de tecnologia foram penalizadas depois de o governo aprovar uma lei de proteção dos dados, gerando novas
preocupações entre os investidores sobre a intensidade da pressão regulatória de Pequim. Ainda assim, não houve
contágio aos segmentos de tecnologia nos Estados Unidos e Europa.
Agosto foi assim, por uma vez, um mês positivo e tranquilo, o que explica as poucas alterações feitas nas carteiras cujo
posicionamento, ainda que relativamente prudente, permitiu um acompanhamento adequado do movimento de alta dos
mercados. Como sempre desejamos, estamos a conseguir assim produzir um retorno por unidade de risco incorrido de
boa qualidade o que nos parece ser nesta fase do ciclo um aspeto prudencial chave.

PORTFÓLIO ATUAL
O QUE AJUDOU O FUNDO
▪ Exposição ao índice Eurostoxx 50;
▪ Stock Picking: EDP Renováveis, Greenvolt e ASM
Litography;
▪ Exposição ao Índice Europeu ESG.
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O QUE PREJUDICOU O FUNDO
▪ Stock Picking: Kering, LVMH,Allianz, Adidas.
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BEST INVEST (I.C.A.E.) Produto Financeiro Complexo
PERFIL DINÂMICO (AÇÕES)
AGOSTO 2021
INDICADOR SUMÁRIO DE RISCO (SRI)
Risco Mais Baixo

DESEMPENHO
Risco Mais Elevado

. Agosto 2021: 1,8%
. Desde lançamento(*): 55,0%

1

2

3

4

5

6

7

(*) 26/03/2007

O indicador de risco pressupõe que o Produto é detido durante 8 anos. O risco pode variar significativamente em caso
de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

Valor líquido do Fundo: 3.680.996,90€

Valor UC: 7,7475

EVOLUÇÃO DA UNIDADE CONTA

RENDIBILIDADES

As rendibilidades apresentadas correspondem ao desempenho
da carteira do Fundo Autónomo Perfil Dinâmico (Ações) são
líquidas de comissão de Gestão, excluem comissões de
resgate e eventuais comissões de subscrição e não
consideram o benefício de dedução à coleta de IRS nem o
imposto sobre os rendimentos devido no resgate. As
rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidade
futura, porque o valor das unidades de conta pode aumentar
ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco
mínimo) e 7 (risco máximo).
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(*)

Rentabilidade desde inicio do ano de 2021

O valor das unidades de conta dos Seguros de Capitalização pode aumentar ou diminuir em função da avaliação dos
ativos que integram o património do Fundo. Esta informação não dispensa a leitura do Documento de Informação
Fundamental (DIF) e das Condições Gerais do Best Invest (I.C.A.E.), que deverá ler, previamente, a qualquer decisão de
investimento e que estão disponíveis nos Centros de Investimento do Banco Best e em www.bancobest.pt e na
GamaLife ‐ Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Cabe ao Investidor tomar as suas decisões, à luz do seu Perfil de Investidor, e tendo em conta a legislação e
regulamentação aplicável.
O investidor deve assegurar-se de que compreendeu as características dos produtos, os riscos inerentes e as suas
formas de remuneração, e de que os mesmos são adequados para os seus objetivos. Independentemente do Perfil de
Investidor, o Banco Best recomenda aos clientes a diversificação dos seus investimentos e, expressamente, que não se
efetuem concentrações superiores a 15% do património do Cliente junto do Banco a um ativo, individualmente
considerado.
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Seguro de Capitalização BEST Invest (I.C.A.E)
O BEST Invest (I.C.A.E.), é um seguro de capitalização expresso em unidades de conta, que integra vários fundos
autónomos de investimento (perfis de investimento), cujas características estão refletidas no respetivo DIF (Documento
de Informação Fundamental). Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no BEST Invest (I.C.A.E.) possuem um DIF,
estando disponíveis no site do Banco BEST.
Cada Apólice durará por um período não inferior a 8 anos e 1 dia, sem prejuízo do Tomador do Seguro poder solicitar o
seu reembolso total ou parcial em qualquer momento.
Este investimento destina-se a investidores que:
- Têm conhecimentos básicos, não dispondo necessariamente de conhecimentos ou experiência financeira anterior em
produtos financeiros semelhantes, isto é adequado para investidores iniciados, mas tendo capacidade para compreender
o produto e o seu perfil de risco/rendibilidade, e tomar uma decisão de investimento informada com base na informação
disponível no Documento de Informação Fundamental;
- Com capacidade para suportar a perda total do capital e aceitam o risco de incumprimento do Produtor (na GamaLife ‐
Companhia de Seguros de Vida, S.A.), do Produto ou dos emitentes dos investimentos em que o Produto investe;
- Dispostos a aceitar um nível de risco para alcançar retornos potenciais, consistentes com o indicador sumário de risco
do Produto indicado em baixo;
- Procuram o crescimento do capital e têm um horizonte de investimento em linha com o período de detenção
recomendado do Produto (Investimento Longo prazo - 8 anos e 1 dia).
O Tomador de Seguro pode em qualquer momento, de entre os Fundos Autónomos disponíveis no produto, alterar o
Fundo Autónomo associado à sua apólice. São permitidas 6 alterações por anuidade e o montante mínimo a transferir
para outro Fundo Autónomo disponível no produto é de 250 Euros.
O Tomador do Seguro pode pagar (investir) um valor mínimo dependente da periodicidade das suas entregas:
- Prémio (montante investido) mínimo inicial: 250 Euros;
- Prémios (montantes investidos) periódicos: Mensal 25 Euros; Trimestral 250 Euros; Semestral 250 Euros; Anual 250
Euros;
- Prémios (montantes investidos) únicos: 250 Euros por apólice e 250 Euros por fundo autónomo;
- Prémios (montantes investidos adicionais/extraordinários: 250 Euros por apólice e fundo autónomo.
Comissão de subscrição, transição e reembolso: 0%
Custos/Impacto no retorno Anual (RIY)
- Fundo BEST INVEST Conservador: 2,17%
- Fundo BEST INVEST Moderado (Ações): 2,58%
- Fundo BEST INVEST Equilibrado (Ações): 3,03%
- Fundo BEST INVEST Retorno Dinâmico (Ações): 3,40%
- Fundo BEST INVEST Dinâmico (Ações): 5,10%
O Beneficiário da apólice recebe o saldo total da apólice, ou parte deste, em caso de reembolso total ou parcial,
respetivamente, o qual é calculado em função da cotação da Unidade de Conta do Fundo Autónomo de Investimento, do
segundo dia útil seguinte à data de receção dos documentos que devem instruir o pedido.
Produtor: na GamaLife ‐ Companhia de Seguros de Vida, S.A. contactos: www.gamalife.pt, (+351) 213 167 500.
Autoridades de Supervisão: Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).
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Este produto não está protegido por um plano de compensação ou garantia de investidores. O risco de investimento é
suportado pelo Tomador do Seguro, incluindo o risco de incumprimento do Produtor (GamaLife ‐ Companhia de Seguros
de Vida, S.A.) do Produto ou dos emitentes dos investimentos em que o Produto investiu.

O Best Invest (ICAE) é um Produto Financeiro Complexo sob a forma de contrato de seguro ligado a fundos de investimento da
GamaLife ‐ Companhia de Seguros de Vida, S.A., com sede social na Rua Castilho, nº 26 - 4º andar, 1250-069 Lisboa • Apartado
24048, Loja CTT Campo de Ourique (Lisboa), 1251-977 Lisboa Portugal - Capital Social €50.000.000 - Nº 503 024 856, de pessoa
coletiva e de matrícula na C.R.C. de Lisboa. Este produto é comercializado pelo BEST - Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., com
sede social na Praça Marquês de Pombal, n.º 3, 3.º, 1250-161 Lisboa, capital social 63.000.000€, registado em 13-03-2008 na
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões na categoria de agente de seguros, com o n.º 408 268 350, autorizado a
comercializar seguros e operações do ramo vida e não vida e fundos de pensões.
O Banco Best não está autorizado a receber prémios de seguro para entrega a empresas de
seguros. Enquanto mediador, o Banco Best não assume a cobertura de riscos e não celebra
contratos em nome dos Seguradores. Todas as informações do mediador podem ser
consultadas em www.asf.com.pt.
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