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Como usar o presente Prospeto
Este Prospeto foi elaborado de modo a poder ser lido como 

uma narrativa assim como um documento de referência onde 

pode encontrar facilmente informações sobre tópicos 

específicos. As informações contidas nesta página indicam onde 

encontrar a informação vulgarmente usada. 

Características da carteira 
Objetivos e políticas de investimento Para informações sobre a gestão da 

carteira de cada Subfundo, consulte Descrições dos Subfundos; para 

informações gerais, incluindo o que é permitido ao abrigo da legislação e 

regulamentação OICVM, consulte Restrições e competências em matéria 

de investimento. 

Compreender as políticas de investimento 
Este ponto constitui um guia para a compreensão de termos e descrições da 
política de investimento. Salvo indicação em contrário em Descrições dos 
Subfundos, aplicam-se as seguintes interpretações: 

▪ Os Ativos Líquidos a Título Acessório poderão ser detidos por qualquer 

Subfundo até 20% do seu património líquido. "% de ativos" não inclui os 

Ativos Líquidos a Título Acessório. Outros investimentos, tais como os 

Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do mercado 

monetário e fundos do mercado monetário para qualquer objetivo 

específico serão descritos em Descrições dos Subfundos. 

▪ Ações Incluem investimentos em ações, certificados de depósito, warrants 

e outros direitos de participação. A exposição a ações poderá, até 

determinado limite, ser igualmente alcançada através de títulos 

convertíveis, certificados de índices e títulos de participação, bem como 

através de títulos com uma componente de retorno indexada ao 

desempenho de ações. 

▪ Títulos de dívida  Inclui investimentos em obrigações e outros títulos como 

obrigações sem garantia, participações de capital e quaisquer outras 

obrigações com pagamento de juros fixos ou flutuantes (variáveis). 

▪ Domicílio Quando um domicílio é mencionado, este refere-se ao país 
onde uma sociedade foi constituída e tem a sua sede.  

Derivados  Consulte Descrições dos Subfundos para informações sobre a 

utilização de derivados em cada Subfundo. Consulte Restrições e 

competências em matéria de investimento para informações gerais, 

incluindo o que é permitido ao abrigo da legislação e regulamentação 

OICVM, e para pormenores sobre a utilização e objetivos dos derivados 

em relação aos Subfundos.  

Riscos Consulte Descrições dos Subfundos para obter uma lista dos riscos 

para cada Subfundo, incluindo uma nota geral sobre risco; os riscos 

individuais são descritos em Descrições dos riscos. 

Integração dos fatores ambientais, sociais e de governação e investimento 

sustentável Consulte Integração dos fatores ESG e abordagens de 

investimento sustentável para mais pormenores sobre a forma como a 

informação ambiental, social e de governação é integrada no processo de 

tomada de decisões de investimento e como os Subfundos com objetivos 

de investimento sustentável vão para além dessa integração. Consulte 

também o Risco em matéria de sustentabilidade conforme descrito em 

Descrições dos riscos. 

Custos 
Encargos pontuais e comissões e despesas anuais Indicado em Descrições 

dos Subfundos explicado em Classes de Ações e custos. 

Comissões de desempenho Taxa e mecanismos usados indicados em 

Descrições dos Subfundos; cálculos e exemplos apresentados em Classes 

de Ações e custos. 

Despesas efetivas recentes  Consulte os KIID aplicáveis ou o Relatório aos 

Acionistas mais recente.  

Classes de Ações  
Elegibilidade Consulte Classes de Ações e Custos. 

Investimentos mínimos Consulte Classes de Ações e custos. 

Características e convenções de denominação Consulte Classes de Ações e 

custos.  

Dividendos Consulte Classes de Ações e custos. 

Atualmente disponível Visite jpmorganassetmanagement.lu; para Classes 

de Ações registadas para venda pública num país específico, contacte a 

Sociedade Gestora ou os representantes locais indicados em Informações 

destinadas aos investidores em determinados países. 

ISIN Consulte o KIID aplicável. 

Negociação 
Prazo-limite Consulte Descrições dos Subfundos.  

Colocar pedidos de negociação Consulte Investimentos nos Subfundos. 

Transferências para outrem Consulte Investimentos nos Subfundos. 

Considerações gerais sobre tributação Consulte Investimentos nos 

Subfundos. 

Contactos e comunicações contínuas 
Perguntas e reclamações Contacte a Sociedade Gestora, um consultor 

financeiro ou um representante da J.P. Morgan. 

Avisos e publicações Consulte Investimentos nos Subfundos. 

Significado de vários termos 
Termos definidos Consulte Glossário 1. 

Termos gerais de investimento Consulte Glossário 2.  

Abreviaturas de divisas 
AUD  Dólar australiano  JPY  Iene japonês  
CAD  Dólar canadiano  NOK  Coroa norueguesa  
CHF  Franco suíço  NZD  Dólar neozelandês  
CNH  Renminbi chinês offshore PLN  Zloty polaco  
CNY  Renminbi chinês onshore RMB  Renminbi Chinês  
CZK  Coroa checa  SEK  Coroa sueca  
EUR  Euro  SGD  Dólar de Singapura  
GBP  Libra esterlina  USD  Dólar dos Estados Unidos  
HKD  Dólar de Hong Kong        
HUF  Forint húngaro        
            

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Descrições dos Subfundos

Introdução aos Subfundos 

O Fundo existe para oferecer aos investidores uma gama de Subfundos 

com diferentes objetivos e estratégias e para oferecer os potenciais 

benefícios de diversificação e gestão profissional tanto a investidores não 

profissionais como profissionais. Salvo os Subfundos do Mercado 

Monetário, os Subfundos destinam-se ao investimento a longo prazo. 

Antes de investir em qualquer Subfundo, um investidor deveria 

compreender os riscos, custos e termos de investimento desse Subfundo e 

da Classe de Ações pertinente e a forma como o investimento se alinharia 

com as suas próprias circunstâncias financeiras e tolerância ao risco de 

investimento. 

É da inteira responsabilidade dos investidores, incluindo das empresas de 

seguros (conforme definição dada na Diretiva 2009/138/CE) conhecer e 

cumprir toda a legislação e regulamentação que lhes seja aplicável, 

independentemente de a mesma ser imposta pelo seu país de residência 

fiscal ou por qualquer outra jurisdição. Isto inclui compreender as 

potenciais consequências jurídicas e fiscais e resolver quaisquer multas, 

reivindicações ou outras sanções decorrentes do incumprimento.  

O Conselho de Administração recomenda que todos os investidores 

obtenham aconselhamento jurídico, fiscal e financeiro antes do 

investimento inicial (e em quaisquer outras circunstâncias em que possam 

existir preocupações jurídicas, fiscais ou de investimento pertinentes) à 

medida que mantêm e/ou aumentam o seu investimento. 

Antes de efetuar um investimento inicial 
O QUE SABER A RESPEITO DE RISCO 

Embora o Subfundo assuma riscos considerados necessários pelo Gestor 

de Investimentos tendo em conta os objetivos e políticas indicadas por 

esse Subfundo, os investidores devem avaliar os riscos do Subfundo em 

termos da sua coerência com os seus próprios objetivos de investimento e 

tolerância ao risco. O risco é parte integrante do retorno de um Subfundo. 

Nestes Subfundos, bem como na maioria dos investimentos, os resultados 

futuros irão diferir dos resultados passados. Não há garantia de que 

qualquer Subfundo alcance os seus objetivos de investimento ou atinja um 

certo nível de resultados. 

O valor de um investimento em qualquer Subfundo pode subir ou descer, 

e o Acionista poderá perder dinheiro. Não se pretende que nenhum 

Subfundo seja um plano de investimento completo para qualquer 

Acionista. 

Além disso, os Acionistas podem sofrer risco cambial se a moeda na qual 

subscreverem ou resgatarem for diferente da Moeda da Classe de Ações, 

da Moeda de Referência do Subfundo ou da moeda dos ativos do 

Subfundo. As taxas de câmbio entre as moedas relevantes podem ter um 

impacto significativo nos retornos de uma Classe de Ações.  

Os principais riscos de cada Subfundo são listados nas seguintes páginas. 

Ao consultar a lista de riscos e as respetivas definições, que aparecem em 

Descrições dos riscos, os Acionistas podem compreender melhor o risco 

global de um investimento num Subfundo. 

 

QUEM PODE INVESTIR NESTES SUBFUNDOS  

A capacidade de investir no Fundo tem por base diversos fatores.  

Numa dada jurisdição, apenas determinados Subfundos e Classes de 

Ações serão registados. A distribuição deste Prospeto, ou a oferta de 

Ações para venda é legal apenas onde as Ações estão registadas para 

venda pública ou onde a oferta ou venda não é proibida pela legislação ou 

regulamentação local. O presente Prospeto não constitui uma oferta ou 

solicitação em qualquer jurisdição, ou a qualquer investidor, quando tal 

oferta não for legalmente autorizada.  

Nos Estados Unidos, as Ações não são nem serão registadas tanto na 

Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA ou como em qualquer 

outra entidade norte-americana, seja ou não federal. O Fundo não está 

registado nos termos da "Investment Company Act" norte-americana de 

1940. Desta forma, as Ações não estão disponíveis, em princípio, em 

benefício de qualquer Pessoa dos Estados Unidos da América. Consulte 

Informações destinadas aos investidores em determinados países para 

informações mais detalhadas.  

QUEM PODE INVESTIR EM QUAL CLASSE DE AÇÕES 

Os investidores devem consultar Classes de Ações e custos para verificar 

quais as Classes de Ações que podem adquirir. Algumas Ações estão 

disponíveis para todos os investidores, outras apenas para os investidores 

que cumprem requisitos específicos, tais como qualificação como 

Investidores Institucionais. Em qualquer caso, existem requisitos mínimos 

de investimento dos que a Sociedade Gestora poderá prescindir, se assim 

o entender. 

QUE INFORMAÇÕES USAR 

Na decisão de investir num Subfundo, os potenciais investidores devem 

ler este Prospeto incluindo as Descrições pertinentes dos Subfundos (que 

constitui o documento de venda), o KIID relevante se aplicável, qualquer 

documento de divulgação local pertinente conforme exigido numa 

jurisdição específica, o boletim de subscrição incluindo os termos e 

condições, os Estatutos e o relatório anual mais recente do Fundo. Estes 

documentos são disponibilizados, juntamente com qualquer relatório 

semestral mais recente, conforme descrito em Avisos e publicações na 

secção Comunicação contínua. Ao comprar Ações de um Subfundo, 

considera-se que o investidor aceitou os termos descritos em qualquer um 

destes documentos. Todos estes documentos contêm, conjuntamente, 

apenas as informações autorizadas acerca dos Subfundos e do Fundo. 

Qualquer informação ou declaração dada ou prestada por qualquer 

pessoa, que não conste do presente Prospeto ou de qualquer outro 

documento disponibilizado para consulta pública, deve ser considerada 

como não autorizada, não devendo, por isso, ser tida em consideração. 

Os Administradores acreditam ter tomado todas as precauções razoáveis 

para assegurar que a informação contida no presente Prospeto está 

correta e atual à data deste Prospeto, e não omite informações 

materialmente significativas.  

Em caso de inconsistência nas traduções deste Prospeto, a versão inglesa 

prevalecerá. 

Para aceder a um guia para a compreensão de termos-chave da política de 

investimento, consulte Compreender as políticas de investimento em 

Como usar o presente Prospeto.
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JPMorgan Funds -  

Africa Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas africanas. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Cálculo da comissão de desempenho.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país africano. O Subfundo pode 

investir em empresas de pequena capitalização e ter, ocasionalmente, 

posições significativas em setores ou mercados específicos. 

O Subfundo pode investir uma parte significativa dos seus ativos em 

empresas de recursos naturais e em títulos expostos aos movimentos nos 

preços das mercadorias. Empresas de recursos naturais são empresas que 

atuam no ramo da exploração para o desenvolvimento, refinação, 

produção e comercialização de recursos naturais e seus produtos 

derivados.  

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo.  

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Mercados emergentes  
Pequenas empresas  
Mercadorias  

Ações 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor
Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

africanos;  

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Comissão de desempenho  Método: 

mecanismo de reembolso. Limite máximo: 

N.A. Período de referência: toda a vida do 

Fundo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  quarta-

feira, 14 de maio de 2008. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual 

de Gestão e 

Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas 

Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

Comissão de 

Desempenho 

         A (perf)  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 10,00% 
C (perf)  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 10,00% 
D (perf)  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 10,00% 
I (perf)  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 10,00% 

I2 (perf)  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 10,00% 

T (perf)  - 1,00% 3,00
% - 1,50% 0,75% 0,30% 10,00% 

X  - 1,00% - - - - 0,15% - 
X (perf)  - 1,00% - - - - 0,15% 10,00% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

America Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira concentrada de empresas 

norte-americanas. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental.  

▪ Uma carteira concentrada de alta convicção que procura identificar as 

ideias de investimento mais atrativas dos universos de investimento de 

valor e de crescimento. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência S&P 500 Index (Total Return Net - 30% imposto 

retido na fonte). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, 

o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.  

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal nos Estados Unidos. O Subfundo irá investir 

em, aproximadamente, 20 a 40 empresas. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Empresas canadianas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. 

Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para 

efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos:  geralmente USD. Estratégia de cobertura:  não 

aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo.  

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 

Ações  

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas norte-

americanos;  

▪ compreendem os riscos associados a 

uma carteira concentrada de ações e 

estão dispostos a aceitar esses riscos em 

busca de potenciais rendimentos mais 

elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  16 de 

novembro de 1988. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,65% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,65% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,55% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

ASEAN Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas de países membros da 

Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental.  

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de Referência MSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país da ASEAN, incluindo mercados 

emergentes. O Subfundo pode investir em empresas de pequena 

capitalização e ter, ocasionalmente, posições significativas em setores ou 

mercados específicos. O Subfundo pode investir em empresas cotadas em 

países membros da ASEAN que podem ter exposição a outros países, em 

particular à China.  

O Subfundo pode investir até 10% dos seus ativos em SPAC. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora ( www.jpmorganassetmanagement.lu ).  

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Mercados emergentes  
Ações  
Pequenas empresas  
SPAC 

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas da 

ASEAN;  

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  04 de 

setembro de 2009. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
CPF - 1,00% - - 1,50% - 0,25% 

C  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Asia Growth Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira concentrada com 

classificação de crescimento de empresas asiáticas (excluindo o Japão). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência MSCI All Country Asia ex Japan Index (Total Return 

Net). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão 

de referência é de cobertura cruzada face à moeda da Classe de Ações, 

sempre que possível, o que significa que procura minimizar o efeito das 

flutuações cambiais entre a moeda do padrão de referência e a moeda da 

Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.  
O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos numa carteira de ações com a classificação de crescimento de 

empresas domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica 

principal num país asiático (excluindo o Japão), incluindo mercados 

emergentes. O subfundo investirá em, aproximadamente, 40-60 empresas 

e poderá investir em empresas de pequena capitalização. O Subfundo 

poderá concentrar-se, ocasionalmente, num número limitado de títulos, 

setores ou mercados. 

O Subfundo pode investir até 20% em Ações China A através dos 

programas China-Hong Kong Stock Connect. 

O Subfundo pode investir em títulos que dependam de estruturas VIE para 

obter exposição indireta a empresas chinesas subjacentes. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 10% previsto; 10% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura 
Classificação de estilo  

China  
Mercados emergentes  
Ações  

Pequenas empresas  

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ Procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

asiáticos (excluindo o Japão);  

▪ procuram uma estratégia de ações com a 

classificação de crescimento; 

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  09 de 

novembro de 2005. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

CPF - 1,00% - 1,50% - 0,25% 

C  - 1,00% - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.



 

JPMORGAN FUNDS  15 
 

JPMorgan Funds -  

Asia Pacific Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo, através do 

investimento, principalmente, em empresas da Bacia da Ásia-Pacífico 

(excluindo o Japão). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza dados da análise fundamental e sistemática para identificar ações 

com características de estilo específicas, tais como valor e momentum 

de preço e tendências de ganhos. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total 

Return Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país da Bacia Ásia-Pacífico (excluindo o 

Japão), incluindo mercados emergentes. O Subfundo pode investir em 

empresas de pequena capitalização e ter, ocasionalmente, posições 

significativas em setores ou mercados específicos. 

O Subfundo pode investir até 20% dos seus ativos em Ações China A 

através dos programas China-Hong Kong Stock Connect. 

O Subfundo pode investir em títulos que dependam de estruturas VIE para 

obter exposição indireta a empresas chinesas subjacentes.   

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. 
SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 
máximo. 
Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: qualquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo.  

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura 

China  
Mercados emergentes  
Ações  

Pequenas empresas  

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas da Bacia 

Ásia-Pacífico (excluindo o Japão);  

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  09 de 

setembro de 2009. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Brazil Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira concentrada de empresas 

brasileiras. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência MSCI Brazil 10/40 Index (Total Return Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos   Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal no Brasil. O Subfundo está concentrado em, 

aproximadamente, 25-50 empresas.  

O Subfundo pode investir em small caps e poderá concentrar-se, 

ocasionalmente, num número limitado de setores. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS  

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo.  

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Mercados emergentes  
Ações  
Pequenas empresas  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor
Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição de um único país a mercados 

acionistas brasileiros;  

▪ compreendem os riscos associados a 

uma carteira concentrada de ações dos 

mercados emergentes e estão dispostos 

a aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Negociação Os pedidos recebidos  antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  18 de 

outubro de 2007. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,85% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,85% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

China Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas da República Popular da 

China (RPC). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência MSCI China 10/40 Index (Total Return Net).  Para as 

Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência 

está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal na RPC. O Subfundo pode investir até 40% 

dos seus ativos em Ações China A: até 40% diretamente através dos 

programas China-Hong Kong Stock Connect e dos programas RQFII e QFII, 

e até 20% indiretamente por meio de títulos de participação. O Subfundo 

pode investir em empresas de pequena capitalização e poderá concentrar-

se, ocasionalmente, num número limitado de títulos ou setores. 

O Subfundo pode investir em títulos que dependam de estruturas VIE para 

obter exposição indireta a empresas chinesas subjacentes.  

O Subfundo pode investir até 10% dos seus ativos em SPAC. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu).  

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos adquiridos.  

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 5% previsto; 5% 

máximo.  

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

China  
Mercados emergentes  
Ações  
Títulos de participação 

Pequenas empresas  
SPAC 
 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição de um único país a mercados 

acionistas chineses;  

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e da 

China e estão dispostos a aceitar esses 

riscos em busca de potenciais 

rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  04 de 

julho de 1994. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
CPF - 1,00% - - 1,50% - 0,25% 

C  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
F  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.



 

JPMORGAN FUNDS  21 
 

JPMorgan Funds -  

China A-Share Opportunities Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas da República Popular da 

China (RPC). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental.  

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento.  

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de Referência CSI 300 (Net). Para as Classes de Ações com 

cobertura do risco cambial, o padrão de referência está coberto face à 

moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em Ações China A de empresas domiciliadas ou que exerçam a 

sua atividade económica principal na RPC, através dos programas China-

Hong Kong Stock Connect e dos programas RQFII e QFII. Estes 

investimentos podem incluir empresas de pequena capitalização. O 

Subfundo poderá concentrar-se, ocasionalmente, num número limitado 

de títulos ou setores. 

O Subfundo pode investir até 15% em títulos de participação. 

O Subfundo pode investir até 10% dos seus ativos em SPAC. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo.  

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: CNH. Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 

China 
Mercados emergentes 
Ações 
Títulos de participação 

Pequenas empresas 
SPAC 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição de um único país a mercados 

acionistas nacionais chineses;  

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e da 

China e estão dispostos a aceitar esses 

riscos em busca de potenciais 

rendimentos mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  11 de 

setembro de 2015.  

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Climate Change Solutions Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um rendimento através do investimento em empresas com 

exposição ao tema das soluções para as alterações climáticas.  

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza o ThemeBot que, através do processamento de linguagem natural, 

determina a relevância textual e a atribuição de receitas para identificar 

empresas com exposição ao tema das soluções para as alterações climáticas 

e subtemas relacionados.  

▪ Ao utilizar os resultados do Themebot como base para a seleção de 

empresas, aplica uma abordagem de investimento "bottom-up" ativa na 

seleção de ações, recorrendo a um processo de investimento fundamental 

baseado em research.  

Abordagem ESG  Temática 

Padrão de referência MSCI All Country World Index (Total Return Net). Para as 

Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está 

coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de referência ou 

quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos   

Empresas que foram identificadas pelo Gestor de Investimentos, na data de 

compra, como as mais bem posicionadas para desenvolver soluções para 

enfrentar as alterações climáticas, estando significativamente empenhadas em 

desenvolver tais soluções, sem prejudicar significativamente quaisquer 

objetivos ambientais ou sociais e seguindo as práticas de boa governação.   O 

Subfundo tem como objetivo o investimento sustentável e o Gestor de 

Investimentos considera que as empresas investidas podem ser classificadas 

como "investimentos sustentáveis" para fins do SFDR.  

As empresas são selecionadas em relação aos principais subtemas das soluções 

para as alterações climáticas, as quais podem ser alvo de alterações ocasionais, 

tais como transporte sustentável, construção sustentável, alimentação e água 

sustentáveis, energia renovável, bem como reciclagem e reutilização. As 

empresas que desenvolvem soluções dentro dos subtemas, tais como 

empresas que desenvolvem energia limpa a partir do vento, solar ou hídrica, 

deverão ter impactos positivos numa perspetiva de mitigação das alterações 

climáticas.   

O Subfundo irá investir a nível mundial, inclusivamente nos mercados 

emergentes. O Subfundo pode investir até 15% em Ações China A através dos 

programas China-Hong Kong Stock Connect. 

O Subfundo pode investir uma parte significativa dos seus ativos em empresas 

de pequena capitalização e ter, ocasionalmente, posições significativas em 

setores ou mercados específicos.  

O envolvimento significativo no desenvolvimento de soluções para as 

alterações climáticas será medido através de medidas como as receitas ou 

potenciais receitas geradas pelas empresas através de tais soluções ou outras 

medidas aplicadas pelo Gestor de Investimentos, as quais podem ser alvo de 

alterações ocasionais, em relação aos principais subtemas, conforme descrito 

acima.   

O processo de identificação de empresas com exposição ao tema das soluções 

para as alterações climáticas compreende três passos: 1) quadro de exclusão, 

2) identificação do universo inicial de empresas relevantes utilizando o 

ThemeBot, 3) identificação das empresas mais bem posicionadas para 

desenvolver soluções para enfrentar as alterações climáticas.  

Passo 1: O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em 

valores e normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre 

a fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou 

as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. 

Passo 2: Para identificar as empresas alinhadas com os subtemas, o Gestor de 

Investimentos utiliza o ThemeBot, que é uma ferramenta própria de 

processamento de linguagem natural que: identifica e determina a relevância 

de palavras-chave e de conceitos relacionados com os subtemas de soluções 

para as alterações climáticas; e avalia a documentação pública, tal como 

declarações regulamentares, relatórios de corretagem, notícias ou perfis de 

empresas para identificar as empresas que proporcionam uma maior exposição 

a estes subtemas. 

Passo 3:  O Gestor de Investimentos analisa os resultados do Themebot para 

selecionar as empresas deste universo central mais bem posicionadas para 

alcançar o objetivo do subfundo. Esta análise tem por base uma análise 

fundamental e um envolvimento contínuo com as empresas para compreender 

como as mesmas estão posicionadas para desenvolver soluções agora e no 

futuro para enfrentar as alterações climáticas. A análise fundamental é 

utilizada para compreender melhor os riscos e as oportunidades de 

sustentabilidade que podem ter impacto numa empresa. Esta análise é 

também um importante fator determinante subjacente ao envolvimento ativo 

da empresa quando se procura influenciar positivamente as práticas 

empresariais para melhorar a sustentabilidade. Como parte desta análise, o 

Gestor de Investimentos pode utilizar um enquadramento ESG próprio que 

avalia a exposição de cada empresa a questões de sustentabilidade de grande 

importância, embora o foco seja identificar empresas alinhadas com o tema 

das soluções para as alterações climáticas.  

O Gestor de Investimentos tem poder discricionário definitivo sobre a 

construção da carteira e pode adicionar empresas que não tenham sido 

identificadas pelo Themebot.  

Se uma empresa deixar de se qualificar, o Gestor de Investimentos entrará em 

contacto com a empresa para determinar as circunstâncias da desqualificação. 

Se a empresa conseguir resolver a situação a curto prazo, poderá continuar a 

ser detida na carteira. No entanto, caso contrário, o título será vendido logo 

que tal seja razoavelmente possível, no melhor interesse do Subfundo.   

O Subfundo inclui sistematicamente os critérios ESG na análise do 

investimento e nas decisões de investimento em todos os títulos adquiridos 

(excluindo disponibilidades líquidas). 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em Instituições 

de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado 

monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, bem como 

pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se 

as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: consulte 

a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os Subfundos 

utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de 

cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação dos 

ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente não é coberta.  
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 
Temática 

Ações 
China 
Mercados emergentes 
Pequenas empresas 

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto 
através da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 

Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Fundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo; 

▪ procuram um investimento em ações de 

maior risco temático que  incorpore os 

princípios ESG; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira  de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 14 de 

dezembro de 2021. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,00% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,55% - 0,20% 

C2  - 1,00% - - 0,40% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,00% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,55% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,40% - 0,16% 
S2  - 1,00% - - 0,28% - 0,16% 
T - 1,00% 3,00% - 1,00% 1,00% 0,30% 

X  - 1,00% - - - - 0,15% 
 

Consulte Classes de Ações e Custos  para informações mais completas.* Esta comissão diminui 1,00% por 

ano e é zero após três anos.
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A negociação deste Subfundo está suspensa, não pode subscrever ou resgatar Ações.  

Este Subfundo encontra-se suspenso desde 28 de fevereiro de 2022 e permanece suspenso em consequência das medidas 

restritivas em curso, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia e às exposições significativas do Subfundo a ativos que se tornaram 

ilíquidos como resultado. Enquanto estiver suspenso, o Subfundo não poderá prosseguir o seu Objetivo, nem implementar a sua 

abordagem ESG ou políticas de investimento. A comissão anual de gestão e consultoria e a comissão de distribuição continuarão a 

ser cobradas durante a suspensão.  

 

JPMorgan Funds -  

Emerging Europe Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através, 

principalmente, do investimento em países de mercados emergentes da 

Europa, incluindo a Rússia, (os "Países Emergentes da Europa"). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de Referência MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total 

Return Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país dos Mercados Emergentes da 

Europa. O Subfundo pode investir em pequenas empresas e ter, 

ocasionalmente, posições significativas em setores ou mercados 

específicos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 
Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos:  qualquer. Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 

Mercados emergentes  
Ações  
Pequenas empresas  

OICVM, OIC e ETF  

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

emergentes europeus; 

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  04 de 

julho de 1994. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,85% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,85% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Emerging Europe Equity II Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através, 

principalmente, do investimento em países de mercados emergentes da 

Europa, excluindo a Rússia e Bielorrússia e outros países que sejam 

acrescentados às listas de sanções reconhecidas mantidas pelo OFAC, pela 

ONU, pela UE ou pelo Tesouro do Reino Unido (os "Países Emergentes da 

Europa"). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de Referência MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total 

Return Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país dos Mercados Emergentes da 

Europa. O Subfundo pode investir em pequenas empresas e ter, 

ocasionalmente, posições significativas em setores ou mercados 

específicos.  

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 
Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos:  qualquer. Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 

Mercados emergentes  
Ações  
Pequenas empresas  

OICVM, OIC e ETF  

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

emergentes europeus; 

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  Não foi 

lançado. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,85% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,85% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através da 

exposição a uma carteira diversificada de empresas de mercados 

emergentes, investindo diretamente em títulos dessas empresas e através 

da utilização de instrumentos financeiros derivados. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza dados da análise fundamental e sistemática para identificar ações 

com características de estilo específicas, tais como valor e momentum 

de preço e tendências de ganhos.  

▪ Combina a seleção de ações de tipo "bottom-up" com perspetivas "top-

down" de países e setores. 

▪ Utiliza uma abordagem de extensão ativa, ao comprar títulos 

considerados atrativos e ao vender a descoberto títulos (através do 

recurso a derivados) considerados menos atrativos para melhorar 

potenciais retornos sem aumentar a exposição líquida geral ao 

mercado. 

Abordagem ESG   Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net). 

Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco. O nível de semelhança do Subfundo com a 

composição e as características de risco do padrão de referência variará ao 

longo do tempo e o seu desempenho poderá ser significativamente 

diferente.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em ações de empresas 

domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal num 

país que seja um mercado emergente. O Subfundo pode investir uma 

parte significativa dos seus ativos em empresas de pequena capitalização.  

Geralmente, o Subfundo deterá posições longas até, aproximadamente, 

130% e posições curtas até, aproximadamente, 30% (através do recurso a 

derivados) do património líquido. No entanto, dependendo das condições 

de mercado, estes limites podem variar.  

O Subfundo pode investir até 20% em Ações China A através dos 

programas China-Hong Kong Stock Connect. 

O Subfundo pode investir em títulos que dependam de estruturas VIE para 

obter exposição indireta a empresas chinesas subjacentes. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora ( www.jpmorganassetmanagement.lu ). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: 70% previsto; 180% máximo. Método de 

cálculo da exposição global: VaR relativo. Nível de alavancagem previsto 

dos derivados: 70% meramente indicativo. A alavancagem pode, 

ocasionalmente, exceder este nível de forma significativa.  

Técnicas e instrumentos   Empréstimo de títulos: 0% a 10% previsto; 10% 

máximo 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD  Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados 
Cobertura 
Posições curtas 

China 
Mercados emergentes 
Ações 

Pequenas empresas 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 

 
Resultados para o Acionista   Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor  Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

emergentes; 

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e a uma 

estratégia de extensão ativa e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira 

Negociação Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 15 de 

dezembro de 2020. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,30% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,65% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,30% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,65% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,50% - 0,16% 
S2  - 1,00% - 0,33% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte  Classes de Ações e Custos  para informações mais completas. 
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Dividend Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar um rendimento através do investimento, principalmente, em 

títulos de capital de empresas de mercados emergentes que 

proporcionem um rendimento de dividendos e, ao mesmo tempo, mais-

valias em capital a longo prazo. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

▪ Procura equilibrar rendimento atrativo e valorização de capital.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net). 

Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência é de cobertura cruzada face à moeda da Classe de Ações, o que 

significa que procura minimizar o efeito das flutuações cambiais entre a 

moeda do padrão de referência e a moeda da Classe de Ações.  

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas que distribuem rendimentos de 

dividendos domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica 

principal num país de mercado emergente. O Subfundo pode também 

investir em pequenas empresas. 

O Subfundo pode investir até 20% dos seus ativos em Ações China A 

através dos programas China-Hong Kong Stock Connect. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem.  

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 10% previsto; 10% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  China 

Mercados emergentes  
Ações  

Pequenas empresas 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram uma combinação de 

rendimento e mais-valias em capital a 

longo prazo através da exposição a 

mercados emergentes;  

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  11 de 

dezembro de 2012. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC

* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 

T  - 1,00% 3,00
% - 1,50% 0,75% 0,30% 

X  - 1,00% - - - - 0,15% 
 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas de mercados emergentes. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento.  

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net). 

Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência é de cobertura cruzada face à moeda da Classe de Ações, 

sempre que possível, o que significa que procura minimizar o efeito das 

flutuações cambiais entre a moeda do padrão de referência e a moeda da 

Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos   Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país de mercado emergente. 

O Subfundo pode investir até 20% dos seus ativos em Ações China A 

através dos programas China-Hong Kong Stock Connect. 

O Subfundo pode investir em títulos que dependam de estruturas VIE para 

obter exposição indireta a empresas chinesas subjacentes.  

O Subfundo pode investir até 10% dos seus ativos em SPAC. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 10% previsto; 10% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  China  

Mercados emergentes 
Ações  
SPAC  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

emergentes;  

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  13 de 

abril de 1994. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,85% - 0,20% 

C2  - 1,00% - - 0,70% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,85% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,70% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Opportunities Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira de empresas de mercados 

emergentes gerida de forma agressiva. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental combinado com perspetivas "top-down" de países. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net). 

Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência é de cobertura cruzada face à moeda da Classe de Ações, 

sempre que possível, o que significa que procura minimizar o efeito das 

flutuações cambiais entre a moeda do padrão de referência e a moeda da 

Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país de mercado emergente. 

O Subfundo pode investir até 20% dos seus ativos em Ações China A 

através dos programas China-Hong Kong Stock Connect. 

O Subfundo pode investir em títulos que dependam de estruturas VIE para 

obter exposição indireta a empresas chinesas subjacentes.  

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 10% previsto; 10% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  China 

Mercados emergentes  
Ações  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

emergentes;  

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  31 de 

julho de 1990. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,85% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,85% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,70% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Small Cap Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas de pequena capitalização de 

mercados emergentes. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de Referência MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total 

Return Net)  

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Cálculo da comissão de desempenho. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas de pequena capitalização domiciliadas 

ou que exerçam a sua atividade económica principal num país de mercado 

emergente. A capitalização de mercado corresponde ao valor total das 

ações de uma empresa e poder sofrer flutuações substanciais ao longo do 

tempo. A média ponderada de capitalização bolsista do Subfundo será 

sempre inferior à média ponderada de capitalização bolsista do MSCI 

Emerging Markets IMI Index. 

O Subfundo pode investir até 20% em Ações China A através dos 

programas China-Hong Kong Stock Connect. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  China  

Mercados emergentes  
Ações  

Pequenas empresas 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

emergentes de empresas de pequena 

capitalização;  

▪ compreendem os riscos associados às 

pequenas empresas dos mercados 

emergentes e estão dispostos a aceitar 

esses riscos em busca de potenciais 

rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Comissão de desempenho  Método: 

mecanismo de reembolso. Limite máximo: 

N.A. Período de referência: toda a vida do 

Fundo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  15 de 

novembro de 2007. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual 

de Gestão e 

Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas 

Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

Comissão de 

Desempenho 

         A (perf)  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 10,00% 
C (perf)  - 1,00% - - 0,85% - 0,20% 10,00% 
D (perf)  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 10,00% 
I (perf)  - 1,00% - - 0,85% - 0,16% 10,00% 

I2 (perf)  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 10,00% 

T (perf)  - 1,00% 3,00
% - 1,50% 1,00% 0,30% 10,00% 

X  - 1,00% - - - - 0,15% - 
X (perf)  - 1,00% - - - - 0,15% 10,00% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo, 

principalmente, em empresas de mercados emergentes com 

características E/S positivas ou em empresas que evidenciem uma 

melhoria das suas características E/S. Empresas com características E/S 

positivas são aquelas que o Gestor de Investimentos considera terem uma 

governação eficaz e uma gestão excelente das questões ambientais e 

sociais (características de sustentabilidade). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento.  

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável. 

▪ Integra aspetos ESG para identificar empresas com características de 

sustentabilidade sólidas ou que evidenciem uma melhoria. 

Abordagem ESG Melhores da Classe 

Padrão de referência MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net). 

Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência é de cobertura cruzada face à moeda da Classe de Ações, 

sempre que possível, o que significa que procura minimizar o efeito das 

flutuações cambiais entre a moeda do padrão de referência e a moeda da 

Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas com características E/S positivas ou em 

empresas que evidenciem uma melhoria das suas características E/S, 

domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal num 

país de mercado emergente. Os restantes ativos podem ser investidos em 

ações de empresas consideradas menos sustentáveis do que as descritas 

acimas. 

As empresas com características E/S positivas e as empresas que 

evidenciem uma melhoria das suas características E/S são selecionadas 

com base em research proprietário e dados de terceiros. A análise 

fundamental é utilizada para compreender melhor os riscos e as 

oportunidades de sustentabilidade que podem ter impacto numa 

empresa. Esta análise é também um importante fator determinante 

subjacente ao envolvimento ativo da empresa quando se procura 

influenciar positivamente as práticas empresariais para melhorar a 

sustentabilidade. 

O Subfundo investe pelo menos 40% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Subfundo pode também investir em pequenas empresas.   

O Subfundo pode investir até 20% em Ações China A através dos 

programas China-Hong Kong Stock Connect.  

O Subfundo pode investir em títulos que dependam de estruturas VIE para 

obter exposição indireta a empresas chinesas subjacentes.  

O Subfundo inclui sistematicamente os critérios ESG na análise do 

investimento e nas decisões de investimento em, pelo menos, 90% dos 

títulos adquiridos (excluindo disponibilidades líquidas). O Subfundo exclui 

os últimos 20% dos títulos do seu universo de potencial investimento com 

base nos seus critérios ESG. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD  Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura China 

Mercados emergentes 
Ações 

Pequenas empresas 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 
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Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 

Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor
Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

emergentes;  

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram um investimento que 

incorpore os princípios ESG; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação   Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 13 de 

novembro de 2019. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,85% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,85% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,70% - 0,16% 
S2  - 1,00% - - 0,43% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. * Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Emerging Middle East Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 
investimento, principalmente, em empresas de mercados emergentes do 
Médio Oriente. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental combinado com perspetivas "top-down" de países. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de Referência S&P Pan Arab Composite Index (Total Return Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país de mercado emergente do Médio 

Oriente. O Subfundo pode também investir em Marrocos e na Tunísia e 

ter, ocasionalmente, posições significativas em setores ou mercados 

específicos e concentrar-se num número limitado de títulos. 

O Subfundo pode investir até 20% em títulos de participação. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo.  

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Mercados emergentes  
Ações  
Títulos de participação 

 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

emergentes da região do Médio Oriente; 

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia.  

Espera-se que o Subfundo esteja 

normalmente encerrado numa sexta-feira, 

de acordo com a definição do Dia  de 

Avaliação. 

Data de lançamento do Subfundo  18 de 

maio de 1998. 

 

 
Comissões únicas antes ou depois de investir 

(máximo) 
Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,85% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,85% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Euroland Dynamic Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Maximizar mais-valias em capital a longo prazo através do investimento, 

principalmente, numa carteira de empresas de países que façam parte da 

zona euro ("Países da Eurolândia") gerida de forma agressiva. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".  

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa. 

▪ Utiliza uma abordagem das melhores ideias para encontrar as ideias de 

investimento mais atrativas com o mínimo de limitações.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI EMU Index (Total Return Net). Para as Classes 

de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está 

coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Cálculo da comissão de desempenho. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.  

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 75% do património 

líquido investido em ações (excluindo títulos convertíveis, títulos de 

índices, títulos de participação e títulos com uma componente de retorno 

indexada ao desempenho de ações) de empresas domiciliadas ou que 

exerçam a sua atividade económica principal num País da Eurolândia. O 

Subfundo pode ter, ocasionalmente, posições significativas em setores ou 

mercados específicos. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos.  

Outras exposições a investimentos  Até determinado limite, empresas de 

outros países europeus. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR.  Moedas de 

denominação dos ativos:  predominantemente em EUR. Estratégia de 

cobertura:  geralmente não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as  Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Ações   

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas da zona 

euro; 

▪ compreendem os riscos associados a 

uma estratégia de ações gerida com o 

mínimo de limitações e estão dispostos a 

aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

O Subfundo é elegível para o Plano de 

Poupança em Ações francês (“Plan 

d'Épargne en Actions”). 

Comissão de desempenho  Método: 

mecanismo de reembolso. Limite máximo: 

N.A. Período de referência: toda a vida do 

Fundo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  20 de 

setembro de 2011. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão 

Anual de 

Gestão e 

Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas 

Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

Comissão de 

Desempenho 

         A (perf)  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 10,00% 
C (perf)  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 10,00% 
D (perf)  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 10,00% 
I (perf)  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 10,00% 

I2 (perf)  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 10,00% 

T (perf)  - 1,00% 3,00
% - 1,50% 0,75% 0,30% 10,00% 

X  - 1,00% - - - - 0,15% - 
X (perf)  - 1,00% - - - - 0,15% 10,00% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Euroland Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas de países que integrem a 

zona euro ("Países da Eurolândia"). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".  

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI EMU Index (Total Return Net). Para as Classes 

de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está 

coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. As participações do Subfundo 

(excluindo derivados) serão, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência e serão geridas dentro de parâmetros de risco 

indicativos que geralmente limitam o poder discricionário do Gestor de 

Investimentos para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.  

Consequentemente, o Subfundo apresentará alguma semelhança com a 

composição e características de risco do padrão de referência; no entanto, 

o poder discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 75% do património 

líquido investido em ações (excluindo títulos convertíveis, títulos de 

índices, títulos de participação e títulos com uma componente de retorno 

indexada ao desempenho de ações) de empresas domiciliadas ou que 

exerçam a sua atividade económica principal num País da Eurolândia. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Outras exposições a investimentos  Até 10% em empresas de outros 

países da Europa continental. 

 Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

 

Derivados   Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: predominantemente em EUR. Estratégia de 

cobertura: geralmente não é coberta.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Ações   

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas da zona 

euro;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

O Subfundo é elegível para o Plano de 

Poupança em Ações francês (“Plan 

d'Épargne en Actions”).  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação  Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  30 de 

novembro de 1988. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,50% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,50% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,40% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.*Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Europe Dynamic Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Maximizar as mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira de empresas europeias 

gerida de forma agressiva. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".   

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa. 

▪ Utiliza uma abordagem das melhores ideias para encontrar as ideias de 

investimento mais atrativas com o mínimo de limitações. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência MSCI Europe Index (Total Return Net). Para as 

Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência 

está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país europeu. O Subfundo pode ter, 

ocasionalmente, posições significativas em setores ou mercados 

específicos. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). O 

Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Ações   

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

europeus;  

▪ compreendem os riscos associados a 

uma estratégia de ações gerida com o 

mínimo de limitações e estão dispostos a 

aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  08 de 

dezembro de 2000. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,80% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,80% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.* Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Europe Dynamic Small Cap Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Maximizar as mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira de empresas europeias de 

pequena capitalização gerida de forma agressiva. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".  

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa. 

▪ Utiliza uma abordagem das melhores ideias para encontrar as ideias de 

investimento mais atrativas com o mínimo de limitações.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Cálculo da comissão de desempenho. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas de pequena capitalização domiciliadas 

ou que exerçam a sua atividade económica principal num país europeu. O 

Subfundo pode ter, ocasionalmente, posições significativas em setores ou 

mercados específicos. 

A capitalização de mercado corresponde ao valor total das ações de uma 

empresa e poder sofrer flutuações substanciais ao longo do tempo. As 

empresas de pequena capitalização são empresas cuja capitalização de 

mercado se situa no intervalo do padrão de referência do Subfundo na 

data de compra. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos.  

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

Derivados   Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Ações  
Pequenas empresas  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

europeus;  

▪ compreendem os riscos associados a 

uma estratégia de ações de small caps 

gerida com o mínimo de limitações e 

estão dispostos a aceitar esses riscos em 

busca de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Comissão de desempenho  Método: 

mecanismo de reembolso. Limite máximo: 

N.A. Período de referência: toda a vida do 

Fundo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  27 de 

janeiro de 2005. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual 
de Gestão e 
Consultoria 

Comissão 
de 

Distribuiçã
o 

Despesas 
Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
Comissão de 
Desempenho 

        A (perf)  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 10,00% 
C (perf)  - 1,00% - 0,75% - 0,20% 10,00% 
D (perf)  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 10,00% 
I (perf)  - 1,00% - 0,75% - 0,16% 10,00% 

I2 (perf)  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 10,00% 
X  - 1,00% - - - 0,15% - 

X (perf)  - 1,00% - - - 0,15% 10,00% 
 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Europe Dynamic Technologies Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas europeias relacionadas com o 

setor tecnológico (incluindo, entre outros, tecnologia, meios de 

comunicação social e telecomunicações). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".  

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa. 

▪ Utiliza uma abordagem das melhores ideias para encontrar as ideias de 

investimento mais atrativas com o mínimo de limitações.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência MSCI Europe Investable Market Information 

Technology 10/40 Index (Total Return Net). Para as Classes de Ações com 

cobertura do risco cambial, o padrão de referência está coberto face à 

moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas do setor tecnológico (incluindo, entre 

outros, tecnologia, meios de comunicação social e telecomunicações), 

domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal num 

país europeu. O Subfundo pode ter, ocasionalmente, posições 

significativas em setores ou mercados específicos. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Ações   

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através do 

investimento num setor especializado;  

▪ compreendem os riscos associados a 

uma estratégia de ações gerida com o 

mínimo de limitações e estão dispostos a 

aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia.  

Data de lançamento do Subfundo  08 de 

novembro de 1999. 

 

 Comissões únicas antes ou depois de 
investir (máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca CDSC* 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual 
de Gestão e 
Consultoria 

Comissão de 
Distribuição 

Despesas 
Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
        A  5,00% 1,00%  0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00%  - 0,80% - 0,20% 
D  5,00% 1,00%  0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
F - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 

I  - 1,00%  - 0,80% - 0,16% 
I2  - 1,00%  - 0,60% - 0,16% 
X  - 1,00%  - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Europe Equity Absolute Alpha Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno total através de investimentos de longo e curto 

prazos em empresas europeias, mantendo simultaneamente uma 

reduzida exposição ao mercado, ao investir diretamente nessas empresas 

ou através da utilização de derivados. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".  

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa. 

▪ Utiliza uma abordagem longa/curta, ao comprar títulos considerados 

atrativos e ao vender a descoberto  títulos considerados não atrativos 

para gerar retornos de investimento com um nível de risco inferior ao 

do mercado acionista.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in 

EUR. Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão 

de referência utilizado é o padrão de referência correspondente à moeda 

da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Cálculo da comissão de desempenho. 

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de 

referência ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em ações de empresas 

domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal num 

país europeu. O Subfundo pode investir em small caps. Essa exposição 

pode ser obtida, ocasionalmente, inteiramente através da utilização de 

derivados e, assim, o Subfundo pode deter até 100% dos seus ativos em 

Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do mercado 

monetário e fundos do mercado monetário. 

Geralmente, o Subfundo não irá deter posições longas superiores a 130% 

do seu património líquido e posições curtas (através do recurso a 

derivados) superiores a 130% do seu património líquido. 

O Subfundo procurará manter uma exposição líquida reduzida ao mercado 

acionista europeu. Geralmente, a exposição líquida ao mercado varia 

entre -40% e +40% do património líquido. 

Um mínimo de 51% dos ativos (excluindo posições curtas) é investido em 

empresas com características ambientais e/ou sociais positivas que 

seguem práticas de boa governação, medidas através da metodologia de 

classificação ESG própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de 

terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório para gestão de subscrições e resgates em 

numerário, bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos 

ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos 

defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: 140% previsto; 260% máximo. Método de 

cálculo da exposição global: VaR absoluto. Nível de alavancagem previsto 

dos derivados: 300% Meramente indicativo. A alavancagem pode, 

ocasionalmente, exceder este nível de forma significativa.  

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura:  a cobertura 

é geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  
Posição curta  

Ações  
Pequenas empresas  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

europeus com volatilidade 

potencialmente inferior;  

▪ procuram uma exposição líquida 

reduzida ao mercado acionista europeu;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Comissão de desempenho  Método: High 

Water Mark. Limite máximo: N.A. Período 

de referência: toda a vida do Fundo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  19 de 

dezembro de 2013. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão 

Anual de 

Gestão e 

Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas 

Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

Comissão de 

Desempenho 

         A (perf)  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 15,00% 
C  - 1,00% - - 1,65% - 0,20% - 

C (perf)  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 15,00% 
D (perf)  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 15,00% 
I (perf)  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 15,00% 

I2 (perf)  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 15,00% 

T (perf)  - 1,00% 3,00
% - 1,50% 0,75% 0,30% 15,00% 

X  - 1,00% - - - - 0,15% - 
X (perf)  - 1,00% - - - - 0,15% 15,00% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Europe Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas europeias. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".   

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI Europe Index (Total Return Net). Para as 

Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência 

está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa.   As participações do Subfundo 

(excluindo derivados) serão, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência e serão geridas dentro de parâmetros de risco 

indicativos que geralmente limitam o poder discricionário do Gestor de 

Investimentos para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.  

Consequentemente, o Subfundo apresentará alguma semelhança com a 

composição e características de risco do padrão de referência; no entanto, 

o poder discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país europeu. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu).  

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos.  

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.   

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR.  Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Ações   

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

europeus; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  01 de 

dezembro de 1988. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,00% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,50% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,00% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,50% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,40% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Europe Equity Plus Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através da 

exposição a empresas europeias, investindo diretamente em títulos dessas 

empresas e através da utilização de derivados. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".  

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa  

▪ Utiliza uma abordagem de extensão ativa, ao comprar títulos 

considerados atrativos e ao vender a descoberto títulos considerados 

menos atrativos para melhorar potenciais retornos sem aumentar a 

exposição líquida geral ao mercado. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI Europe Index (Total Return Net). Para as 

Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência 

está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo.  

▪ Cálculo da comissão de desempenho. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco. 

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em ações de empresas 

domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal num 

país europeu. 

Geralmente, o Subfundo irá deter posições longas até, aproximadamente, 

130% e posições curtas até, aproximadamente, 30% (através do recurso a 

derivados) do património líquido. No entanto, dependendo das condições 

de mercado, estes limites podem variar. 

Um mínimo de 51% dos ativos (excluindo posições curtas) é investido em 

empresas com características ambientais e/ou sociais positivas que 

seguem práticas de boa governação, medidas através da metodologia de 

classificação ESG própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de 

terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: 70% previsto; 180% máximo. Método de 

cálculo da exposição global: VaR relativo. Nível de alavancagem previsto 

dos derivados: 100% Meramente indicativo. A alavancagem pode, 

ocasionalmente, exceder este nível de forma significativa. 

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR.  Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura:  é 

geralmente gerida com base nas ponderações das divisas do padrão de 

referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura 
Posições curtas  

Ações   

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Mercado   

 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

totalidade do seu  
dinheiro. 

em valor. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

europeus; 

▪ procuram um investimento em ações 

que crie oportunidades de retornos 

adicionais; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Comissão de desempenho  Método: 

mecanismo de reembolso. Limite máximo: 

N.A. Período de referência: toda a vida do 

Fundo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  25 de 

junho de 2007.  

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual 
de Gestão e 
Consultoria 

Comissão 
de 

Distribuiçã
o 

Despesas 
Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
Comissão de 
Desempenho 

        A (perf)  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 10,00% 
C  - 1,00% - 1,10% - 0,20% - 

C (perf)  - 1,00% - 0,80% - 0,20% 10,00% 
D (perf)  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 10,00% 
I (perf)  - 1,00% - 0,80% - 0,16% 10,00% 

I2 (perf)  - 1,00% - 0,65% - 0,16% 10,00% 
X  - 1,00% - - - 0,15% - 

X (perf)  - 1,00% - - - 0,15% 10,00% 
 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Europe Small Cap Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas europeias de pequena 

capitalização. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".  

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) . 

Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à moeda da Classe de Ações.  

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas de pequena capitalização domiciliadas 

ou que exerçam a sua atividade económica principal num país europeu. 

A capitalização de mercado corresponde ao valor total das ações de uma 

empresa e poder sofrer flutuações substanciais ao longo do tempo. As 

empresas de pequena capitalização são empresas cuja capitalização de 

mercado se situa no intervalo do padrão de referência do Subfundo na 

data de compra. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR.  Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura Pequenas empresas 

Ações 
 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas de 

pequena capitalização;  

▪ compreendem os riscos associados às 

pequenas empresas e estão dispostos a 

aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  18 de 

abril de 1994. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão 
de Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,80% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,80% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. 
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JPMorgan Funds -  

Europe Strategic Growth Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira que privilegia empresas 

europeias com a classificação de crescimento. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".  

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa. 

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com momentum 

superior.   

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI Europe Growth Index (Total Return Net). Para 

as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos numa carteira de ações com a classificação de crescimento de 

empresas domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica 

principal num país europeu. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu).  

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.   

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura 
Classificação de estilo  

Ações   

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a 
totalidade do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/


 

JPMORGAN FUNDS  65 
 

Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

europeus; 

▪ procuram uma abordagem de 

investimento com classificação de 

crescimento;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  14 de 

fevereiro de 2000. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Europe Strategic Value Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira de empresas europeias com 

a classificação de valor. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".  

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa.  

▪ Procura identificar empresas com uma avaliação atrativa que são 

particularmente sólidas. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência MSCI Europe Value Index (Total Return Net). Para as 

Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência 

está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos numa carteira de ações com a classificação de valor de 

empresas domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica 

principal num país europeu. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora ( www.jpmorganassetmanagement.lu ). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos.  

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. 

Tipos:  consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em 

Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT 

incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  
Classificação de estilo  

Ações   

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a 
totalidade do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

europeus;  

▪ procuram uma abordagem de 

investimento com classificação de valor;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação  Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  14 de 

fevereiro de 2000. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Europe Sustainable Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas europeias com características 

E/S positivas ou em empresas que evidenciem uma melhoria das suas 

características E/S. Empresas com características E/S positivas são aquelas 

que o Gestor de Investimentos considera terem uma governação eficaz e 

uma gestão excelente das questões ambientais e sociais (características de 

sustentabilidade). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".  

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa.  

▪ Integra aspetos ESG para identificar empresas com características de 

sustentabilidade sólidas ou que evidenciem uma melhoria. 

Abordagem ESG Melhores da Classe 

Padrão de referência MSCI Europe Index (Total Return Net). Para as 

Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência 

está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. As participações do Subfundo 

(excluindo derivados) serão, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência e serão geridas dentro de parâmetros de risco 

indicativos que geralmente limitam o poder discricionário do Gestor de 

Investimentos para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.  

Consequentemente, o Subfundo apresentará alguma semelhança com a 

composição e características de risco do padrão de referência; no entanto, 

o poder discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas com características E/S positivas ou em 

empresas que evidenciem uma melhoria das suas características E/S, 

domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal num 

país europeu. O Subfundo pode investir em small caps.  

As empresas com características E/S positivas e as empresas que 

evidenciem uma melhoria das suas características E/S são selecionadas 

com base em research proprietário e dados de terceiros. A análise 

fundamental é utilizada para compreender melhor os riscos e as 

oportunidades de sustentabilidade que podem ter impacto numa 

empresa. Esta análise é também um importante fator determinante 

subjacente ao envolvimento ativo da empresa quando se procura 

influenciar positivamente as práticas empresariais para melhorar a 

sustentabilidade.  

O Subfundo inclui sistematicamente os critérios ESG na análise do 

investimento e nas decisões de investimento em, pelo menos, 90% dos 

títulos adquiridos (excluindo disponibilidades líquidas). 

O Subfundo investe pelo menos 40% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura Ações  

Pequenas empresas  
 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas 

europeus;  

▪ procuram um investimento que 

incorpore os princípios ESG;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  15 de 

dezembro de 2016. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscriçã
o 

Comissão 
de Troca 

 

 

CDSC* Comissão 
de Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais 
e Administrativas 

(Máx) 
        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - - 0,55% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,55% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,45% - 0,16% 
S2  - 1,00% - - 0,33% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.* Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo prazo através do 

investimento, principalmente, em small caps europeias com características E/S 

positivas ou em small caps que evidenciem uma melhoria das suas 

características E/S. Empresas com características E/S positivas são aquelas que 

o Gestor de Investimentos considera terem uma governação eficaz e uma 

gestão excelente das questões ambientais e sociais (características de 

sustentabilidade). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up". 

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações através de 

uma combinação de perspetivas de investigação e análise quantitativa. 

▪ Integra aspetos ESG para identificar empresas com características de 

sustentabilidade sólidas ou que evidenciem uma melhoria. 

Abordagem ESG Melhores da Classe 

Padrão de referência MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net). Para as 

Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está 

coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. As participações do Subfundo (excluindo 

derivados) serão, na sua maioria, provavelmente componentes do padrão de 

referência e serão geridas dentro de parâmetros de risco indicativos que 

geralmente limitam o poder discricionário do Gestor de Investimentos para se 

desviar dos seus títulos, ponderações e características de risco.  

 Consequentemente, o Subfundo apresentará alguma semelhança com a 

composição e características de risco do padrão de referência; no entanto, o 

poder discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos   Um mínimo de 67% de ativos investidos 

em ações de small caps com características E/S positivas ou em small caps que 

evidenciem uma melhoria das suas características E/S, domiciliadas ou que 

exerçam a sua atividade económica principal num país europeu. Os restantes 

ativos podem ser investidos em ações de empresas consideradas menos 

sustentáveis do que as descritas acimas. 

 

As empresas com características E/S positivas e as empresas que evidenciem 

uma melhoria das suas características E/S são selecionadas com base em 

research proprietário e dados de terceiros. A análise fundamental é utilizada 

para compreender melhor os riscos e as oportunidades de sustentabilidade 

que podem ter impacto numa empresa. Esta análise é também um importante 

fator determinante subjacente ao envolvimento ativo da empresa quando se 

procura influenciar positivamente as práticas empresariais para melhorar a 

sustentabilidade. 

O Subfundo investe pelo menos 40% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos a 

Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a GEC, 

em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, contribuindo para 

objetivos ambientais ou sociais. 

A capitalização de mercado corresponde ao valor total das ações de uma 

empresa e poder sofrer flutuações substanciais ao longo do tempo. As 

empresas de pequena capitalização são empresas cuja capitalização de 

mercado se situa no intervalo do padrão de referência do Subfundo na data de 

compra.  

O Subfundo inclui sistematicamente os critérios ESG na análise do 

investimento e nas decisões de investimento em, pelo menos, 90% dos títulos 

adquiridos (excluindo disponibilidades líquidas). 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em Instituições 

de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado 

monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, bem como 

pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se 

as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: consulte 

a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os Subfundos 

utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método 

de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo:  EUR  Moedas de denominação 

dos ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura: geralmente não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura Ações 

Pequenas empresas  

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade do 
seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor
Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas de 

pequena capitalização;  

▪ compreendem os riscos associados às 

pequenas empresas e estão dispostos a 

aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados; 

▪ procuram um investimento que 

incorpore os princípios ESG;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial   Cobertura da carteira. 

Negociação    Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  06 de 

dezembro de 2019. 

 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,80% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,80% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
S2  - 1,00% - - 0,38% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.* Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Global Focus Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo excecional 

através do investimento, principalmente, numa carteira de grandes, 

médias e pequenas empresas, a nível global, gerida de forma agressiva, 

que o Gestor de Investimentos considere apresentarem valorizações 

atrativas e um potencial de crescimento de lucros ou de recuperação de 

rendimentos significativo. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ O processo de investimento tem por base uma análise a nível de ações 

efetuada pela equipa de research global.  

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento com o mínimo de limitações.   

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência MSCI World Index (Total Return Net). Para as Classes 

de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está 

coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de grandes, médias e pequenas empresas que o 

Gestor de Investimentos considere apresentarem valorizações atrativas e 

um potencial de crescimento de lucros ou de recuperação de rendimentos 

significativo. As empresas poderão estar localizadas em qualquer parte do 

mundo, incluindo mercados emergentes, e o Subfundo poderá concentrar-

se, ocasionalmente, num número limitado de títulos, setores ou países. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu).  

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.   

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo.  

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: é geralmente 

gerida com base nas ponderações das divisas do padrão de referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Mercados emergentes  
Ações 
Pequenas empresas 

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas globais;  

▪ compreendem os riscos associados a 

uma estratégia de ações gerida com o 

mínimo de limitações e estão dispostos a 

aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  23 de 

maio de 2003. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,80% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,80% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Global Growth Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas com a classificação de 

crescimento, a nível global. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental.  

▪ O processo de investimento tem por base uma análise a nível de ações 

efetuada pela equipa de research global.  

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI All Country World Growth Index (Total Return 

Net). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão 

de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% dos ativos 

investidos em ações de empresas com classificação de crescimento de 

qualquer parte do mundo, inclusive dos mercados emergentes. O 

Subfundo pode investir em empresas de qualquer dimensão (incluindo 

empresas de pequena capitalização). O Subfundo poderá concentrar-se, 

ocasionalmente, num número limitado de títulos, setores e mercados. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos.  

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura: flexível. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  
Classificação de estilo 

Mercados emergentes  
Ações  
Pequenas empresas  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas globais;  

▪ procuram uma abordagem de 

investimento com classificação de 

crescimento; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 16 de 

novembro de 1988. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,60% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
F  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.*Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Global Healthcare Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um rendimento investindo principalmente em empresas 

farmacêuticas, de biotecnologia, de serviços de cuidados de saúde, de 

tecnologias de medicina e de ciências da vida ("Empresas de Cuidados de 

Saúde"), a nível global. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental.  

▪ O processo de investimento tem por base uma análise a nível de ações 

efetuada pela equipa de research global. 

▪ Tem como alvo empresas inovadoras e com uma avaliação atrativa 

através da utilização de fundamentação científica sólida como base para 

todas as decisões de investimento.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência MSCI World Healthcare Index (Total Return Net). 

Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em Empresas de Cuidados de Saúde em qualquer parte do 

mundo. O Subfundo pode investir em empresas de pequena capitalização. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu).  

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: é geralmente 

gerida com base nas ponderações das moedas do padrão de referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 

Ações 
Pequenas empresas 

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez  Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo;  

▪ procuram um investimento em ações de 

maior risco de um setor especializado;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  02 de 

outubro de 2009. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,80% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
F  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,80% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Global Natural Resources Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO  

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas de recursos naturais a nível 

mundial. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental.   

▪ O processo de investimento tem por base uma análise a nível de ações 

efetuada pela equipa de research global.  

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG  

Padrão de referência EMIX Global Mining & Energy Index (Total Return 

Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas de recursos naturais em qualquer parte 

do mundo, incluindo mercados emergentes. Empresas de recursos 

naturais são empresas que atuam no ramo da exploração para o 

desenvolvimento, refinação, produção e comercialização de recursos 

naturais e seus produtos derivados. O Subfundo pode investir em small 

caps. 

Outras exposições a investimentos Títulos não cotados; OICVM e OIC. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

 

 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Mercadorias 
Mercados emergentes  
Ações  
Pequenas Empresas  

OICVM, OIC e ETF  

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo;  

▪ procuram investimento de maior risco 

num setor especializado;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  21 de 

dezembro de 2004. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,80% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
F  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,80% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos. 
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JPMorgan Funds -  

Global Real Estate Securities Fund (USD)

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO  

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em fundos de investimento imobiliário 

("REIT") e em empresas que detenham, desenvolvam, executem ou 

financiem bens imóveis e cujos ativos imobiliários ou cujas atividades 

representem mais de 50% do valor das ações dessas empresas ("Empresas 

Imobiliárias"). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ O processo de investimento tem por base uma análise a nível de ações 

efetuada pela equipa de research global.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência FTSE EPRA Nareit Developed Index (Total Return 

Net). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão 

de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. As participações do Subfundo 

(excluindo derivados) serão, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência e serão geridas dentro de parâmetros de risco 

indicativos que geralmente limitam o poder discricionário do Gestor de 

Investimentos para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco. 

Consequentemente, o Subfundo apresentará alguma semelhança com a 

composição e características de risco do padrão de referência; no entanto, 

o poder discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de REIT ou de outras Empresas Imobiliárias em 

qualquer parte do mundo. O Subfundo pode investir em small caps. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: é geralmente 

gerida com base nas ponderações das divisas do padrão de referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura 
Concentração 

Pequenas empresas 
Ações 
REIT 

 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição ao setor imobiliário;  

▪ procuram investimento num setor 

especializado;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 01 de 

setembro de 2006. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,60% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Global Research Enhanced Index Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno de longo prazo superior ao do padrão de referência 

através do investimento, principalmente, numa carteira de empresas, a 

nível global; as características de risco da carteira de títulos do Subfundo 

assemelhar-se-ão às características de risco da carteira de títulos do 

padrão de referência.  

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ O processo de investimento tem por base uma análise a nível de ações 

efetuada pela equipa de research global.  

▪ Carteira diversificada, com uma constituição de carteira disciplinada e 

de risco controlado. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência MSCI World Index (Total Return Net). Para as Classes 

de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está 

coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo consiste numa estratégia de índice reforçada que é gerida de 

forma ativa com base na composição e características de risco do padrão 

de referência. Consequentemente, é provável que o desempenho do 

Subfundo apresente uma grande semelhança com o seu padrão de 

referência e que as participações do Subfundo (excluindo derivados) 

sejam, na sua maioria, provavelmente componentes do padrão de 

referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas em qualquer parte do mundo. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Ações   

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Consideração do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas globais;  

▪ procuram potenciais rendimentos 

supranormais envolvendo riscos 

semelhantes aos do investimento em 

títulos que representam o padrão de 

referência;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 15 de 

junho de 2010. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de Gestão e 
Consultoria 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
      A  5,00% 1,00% 0,50% 0,38% 0,15% 

C  - 1,00% - 0,19% 0,15% 
I  - 1,00% - 0,19% 0,11% 
X  - 1,00% - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. 

As Classes de Ações A apenas serão disponibilizadas a determinados acionistas elegíveis no futuro. Para mais informações, contacte a 

Sociedade Gestora.
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JPMorgan Funds -  

Global Sustainable Equity Fund 
 

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas globais com características 

E/S positivas ou em empresas que evidenciem uma melhoria das suas 

características E/S. Empresas com características E/S positivas são aquelas 

que o Gestor de Investimentos considera terem uma governação eficaz e 

uma gestão excelente das questões ambientais e sociais (características de 

sustentabilidade). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ O processo de investimento tem por base uma análise a nível de ações 

efetuada pela equipa de research global. 

▪ Integra aspetos ESG para identificar empresas com características de 

sustentabilidade sólidas ou que evidenciem uma melhoria. 

Abordagem ESG Melhores da Classe 

Padrão de referência MSCI All Country World Index (Total Return Net). 

Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.  

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas com características E/S positivas ou de 

empresas que evidenciem uma melhoria das suas características E/S de 

qualquer parte do mundo, incluindo mercados emergentes. O Subfundo 

poderá concentrar-se, ocasionalmente, num número limitado de títulos.  

O Subfundo pode investir em small caps.  

O Subfundo pode investir em Ações China A através dos programas China-

Hong Kong Stock Connect. 

As empresas com características E/S positivas e as empresas que 

evidenciem uma melhoria das suas características E/S são selecionadas 

com base em research proprietário e dados de terceiros. A análise 

fundamental é utilizada para compreender melhor os riscos e as 

oportunidades de sustentabilidade que podem ter impacto numa 

empresa. Esta análise é também um importante fator determinante 

subjacente ao envolvimento ativo da empresa quando se procura 

influenciar positivamente as práticas empresariais para melhorar a 

sustentabilidade. 

O Subfundo investe pelo menos 40% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  
Concentração 

China 
Mercados emergentes 
Ações 

Pequenas empresas 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Mercado  Liquidez 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas globais;  

▪ procuram um investimento que 

incorpore os princípios ESG; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 02 de 

junho de 2000. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,55% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,55% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,45% - 0,16% 
S2  - 1,00% - - 0,33% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. * Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Global Value Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira de empresas com a 

classificação de valor, a nível global. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up".   

▪ Utiliza a totalidade do universo de investimento elegível em ações 

através de uma combinação de perspetivas de investigação e análise 

quantitativa. 

▪ Procura identificar empresas com uma avaliação atrativa que são 

particularmente sólidas.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI World Value Index (Total Return Net). Para as 

Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência 

está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos numa carteira de ações com a classificação de valor de 

empresas em qualquer parte do mundo. O Subfundo pode investir em 

small caps.  

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora  (www.jpmorganassetmanagement.lu).  

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD  Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura:  geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo  

Técnicas  Títulos   
Cobertura  
Classificação de estilo 

Ações  
Pequenas empresas  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 
da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados  
Divisa  Mercado Liquidez  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados  

Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a 
totalidade do seu dinheiro.  

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor.  

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo.  

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor
Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas globais;  

▪ procuram uma abordagem de 

investimento com classificação de valor;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 3 de 

junho de 2021. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
S2  - 1,00% - - 0,37% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. * Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Greater China Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas da República Popular da 

China, Hong Kong e Taiwan ("Grande China"). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental.  

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência MSCI Golden Dragon Index (Total Return Net). Para 

as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos   Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal na Grande China. O Subfundo pode investir 

em empresas de pequena capitalização e ter, ocasionalmente, posições 

significativas em setores ou mercados específicos. 

O Subfundo pode investir até 40% dos seus ativos em Ações China A: até 

40% diretamente através dos programas China-Hong Kong Stock Connect 

e dos programas RQFII e QFII, e até 20% indiretamente por meio de títulos 

de participação. 

O Subfundo pode investir em títulos que dependam de estruturas VIE para 

obter exposição indireta a empresas chinesas subjacentes.  

O Subfundo pode investir até 10% dos seus ativos em SPAC. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 
consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 
N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 10% previsto; 10% 

máximo.   

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

China  
Mercados emergentes  
Ações  
Títulos de participação 

Pequenas empresas  
SPAC 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas da 

região da Grande China;  

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e da 

China e estão dispostos a aceitar esses 

riscos em busca de potenciais 

rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 18 de 

maio de 2001. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.*Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos. 
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JPMorgan Funds -  

India Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas indianas.  

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento  

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental combinado com perspetivas "top-down" de países.  

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento.  

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável.  

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência MSCI India 10/40 Index (Total Return Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal na Índia. O Subfundo pode também investir 

no Paquistão, Sri Lanka e Bangladesh. O Subfundo poderá concentrar-se, 

ocasionalmente, num número limitado de títulos ou setores. 

Poderá ser utilizada uma subsidiária da Ilha Maurícia, integralmente 

detida pela JPMorgan Funds, para promover um meio eficaz de 

investimento.  

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo.  

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Mercados emergentes  
Ações  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição de um único país a mercados 

acionistas indianos;  

▪ compreendem os riscos associados a 

uma carteira concentrada de ações dos 

mercados emergentes e estão dispostos 

a aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação Os pedidos recebidos  antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 31 de 

agosto de 1995. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,80% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,80% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.*Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Japan Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas japonesas. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental combinado com perspetivas "top-down" de países. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento.  

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência TOPIX (Total Return Net). Para as Classes de Ações 

com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está coberto face 

à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal no Japão. O Subfundo pode investir em 

small caps. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização 

de derivados pelos Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, 

instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da 

exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: JPY. Moedas de denominação 

dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente não é coberta.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Ações  
Pequenas empresas  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição de um único país a mercados 

acionistas japoneses; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 16 de 

novembro de 1988. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 
J  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Korea Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira concentrada de empresas 

coreanas. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental combinado com perspetivas "top-down" de países. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG  

Padrão de referência Korea Composite Stock Price Index (KOSPI). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal na Coreia. O Subfundo pode investir em 

small caps e poderá concentrar-se, ocasionalmente, num número limitado 

de setores. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Mercados emergentes  
Ações  
Pequenas empresas  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição de um único país a mercados 

acionistas coreanos;  

▪ compreendem os riscos associados a 

uma carteira concentrada de ações dos 

mercados emergentes e estão dispostos 

a aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 28 de 

setembro de 2007. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Latin America Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas da América Latina. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental combinado com perspetivas "top-down" de países. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável.  

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG  

Padrão de referência MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total 

Return Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país da América Latina. O Subfundo 

pode ter, ocasionalmente, posições significativas em setores ou mercados 

específicos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Mercados emergentes  
Ações  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas da 

América Latina;  

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 13 de 

maio de 1992. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,85% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,85% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.*Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Pacific Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas da Bacia do Pacífico 

(incluindo o Japão). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental, utilizando dados de especialistas do país e de analistas do 

setor. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return 

Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal num país da Bacia do Pacífico, incluindo o 

Japão. O Subfundo pode investir em empresas de pequena capitalização e 

ter, ocasionalmente, posições significativas em setores ou mercados 

específicos. Certos países da Bacia do Pacífico podem ser considerados 

mercados emergentes. 

O Subfundo pode investir até 20% em Ações China A através dos 

programas China-Hong Kong Stock Connect. 

O Subfundo pode investir em títulos que dependam de estruturas VIE para 

obter exposição indireta a empresas chinesas subjacentes.  

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem.Derivados Utilizados para: cobertura; gestão 

eficaz da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 

Pequenas empresas 
China 
Mercados emergentes 

Ações 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas da 

região do Pacífico, incluindo o Japão; 

▪ compreendem os riscos associados às 

ações dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Negociação Os pedidos recebidos  antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 16 de 

novembro de 1988. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Russia Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira concentrada de empresas 

russas. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental combinado com perspetivas "top-down" de países. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.  

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal na Rússia. O Subfundo pode também 

investir noutros países membros da Comunidade de Estados 

Independentes  e poderá concentrar-se, ocasionalmente, num número 

limitado de títulos ou setores. 

O Subfundo investirá em títulos cotados na Bolsa de Valores de Moscovo, 

que é classificada como um Mercado Regulamentado. 

Outras exposições a investimentos Até 10% em títulos negociados em 

Mercados não Regulamentados da Rússia e da Comunidade de Estados 

Independentes, e outros títulos não negociados num Mercado 

Regulamentado. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Mercados emergentes  
Ações  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição de um único país a mercados 

acionistas russos;  

▪ compreendem os riscos associados a 

uma carteira concentrada de ações dos 

mercados emergentes e estão dispostos 

a aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Negociação Os pedidos recebidos  antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 18 de 

novembro de 2005. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,85% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
F  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,85% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.*Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Social Advancement Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um rendimento investindo em empresas com exposição ao tema da 
promoção social, que estejam bem posicionadas para impulsionar o 
empoderamento social económico da sociedade. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza o ThemeBot que, através do processamento de linguagem natural, 

determina a relevância textual e a atribuição de receitas para identificar 

empresas com exposição ao tema da promoção social e subtemas 

relacionados.  

▪ Ao utilizar os resultados do Themebot como base para a seleção de 

empresas, aplica uma abordagem de investimento "bottom-up" ativa na 

seleção de ações, recorrendo a um processo de investimento fundamental 

baseado em research. 

Abordagem ESG Temática  

Padrão de referência  MSCI All Country World Index (Total Return Net). Para as 
Classes de Ações 
com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está coberto face à 

moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo  

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de referência 

ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos   Empresas que foram identificadas pelo 

Gestor de Investimentos, na data de compra, como as mais bem posicionadas 

para desenvolver soluções para impulsionar o empoderamento social 

económico da sociedade, estando significativamente empenhadas em 

desenvolver tais soluções, sem prejudicar significativamente quaisquer 

objetivos ambientais ou sociais e seguindo as práticas de boa governação. O 

Subfundo tem como objetivo o investimento sustentável e o Gestor de 

Investimentos considera que as empresas investidas podem ser classificadas 

como "investimentos sustentáveis" para fins do SFDR.  

As empresas são selecionadas em relação aos principais subtemas da 

promoção social, que podem evoluir, tais como  

financiamento alcançável, educação e formação de talento, acesso ao 

ecossistema digital, habitação e infraestruturas acessíveis, comodidades 

essenciais para as populações, bem como cuidados de saúde e inovação 

médica.  

O Subfundo irá investir a nível mundial, inclusivamente nos mercados 

emergentes. O Subfundo pode investir até 15% dos seus ativos em Ações China 

A através dos programas China-Hong Kong Stock Connect. 

O Subfundo pode investir uma parte significativa dos seus ativos em empresas 

de pequena capitalização e ter, ocasionalmente, posições significativas em 

setores ou mercados específicos. 

O Subfundo pode investir até 10% dos seus ativos em REIT. 

O envolvimento significativo no desenvolvimento de soluções para impulsionar 

o empoderamento social económico da sociedade será medido através de 

medidas como as receitas ou potenciais receitas geradas pelas empresas 

através de tais soluções ou outras medidas aplicadas pelo Gestor de 

Investimentos, as quais podem ser alvo de alterações ocasionais, em relação 

aos principais subtemas, conforme descrito acima. 

O processo de identificação de empresas com exposição ao tema da promoção 

social compreende três passos: 1) quadro de exclusão, 2) identificação do 

universo inicial de empresas relevantes utilizando o ThemeBot, 3) identificação 

das empresas bem posicionadas para desenvolver soluções para impulsionar o 

empoderamento social económico da sociedade.  

Passo 1: O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em 

valores e normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre 

a fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou 

as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. 

Passo 2: Para identificar as empresas alinhadas com os subtemas, o Gestor de 

Investimentos utiliza o ThemeBot, que é uma ferramenta própria de 

processamento de linguagem natural que: 

▪ identifica e determina a relevância de palavras-chave e de conceitos 

relacionados com os subtemas da promoção social, e  

▪ avalia a documentação pública, tal como declarações regulamentares, 

relatórios de corretagem, notícias ou perfis de empresas para identificar 

as empresas que proporcionam uma maior exposição a estes subtemas. 

Passo 3:  O Gestor de Investimentos analisa os resultados do Themebot para 

selecionar as empresas deste universo central mais bem posicionadas para 

alcançar o objetivo do subfundo. Esta análise tem por base uma análise 

fundamental e um envolvimento contínuo com as empresas para compreender 

como as mesmas estão posicionadas para desenvolver soluções agora e no 

futuro para impulsionar o empoderamento social económico da sociedade. A 

análise fundamental é utilizada para compreender melhor os riscos e as 

oportunidades de sustentabilidade que podem ter impacto numa empresa. 

Esta análise é também um importante fator determinante subjacente ao 

envolvimento ativo da empresa quando se procura influenciar positivamente 

as práticas empresariais para melhorar a sustentabilidade. Como parte desta 

análise, o Gestor de Investimentos pode utilizar um enquadramento ESG 

próprio que avalia a exposição de cada empresa a questões de 

sustentabilidade de grande importância, embora o foco seja identificar 

empresas alinhadas com o tema da Promoção Social. 

O Gestor de Investimentos tem poder discricionário definitivo sobre a 

construção da carteira e pode adicionar empresas que não tenham sido 

identificadas pelo Themebot.  

Se uma empresa deixar de se qualificar, o Gestor de Investimentos entrará em 

contacto com a empresa para determinar as circunstâncias da desqualificação. 

Se a empresa conseguir resolver a situação a curto prazo, poderá continuar a 

ser detida na carteira. No entanto, caso contrário, o título será vendido logo 

que tal seja razoavelmente possível, no melhor interesse do Subfundo.  

O Subfundo inclui sistematicamente os critérios ESG na análise do 

investimento e nas decisões de investimento em todos os títulos adquiridos 

(excluindo disponibilidades líquidas). 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em Instituições 

de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado 

monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, bem como 

pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se 

as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: consulte 

a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os Subfundos 

utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método 

de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação dos 

ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura: geralmente não é coberta. 
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Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas 
deduzidas 

do Subfundo ao longo de um 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo.  

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 
Temática 

China 
Ações 
Mercados emergentes 
REIT 
Pequenas empresas 
 

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo;  

▪ procuram um investimento em ações de 

maior risco temático que  

incorpore os princípios ESG; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as 
Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial Cobertura da carteira. 

Negociação  Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo Não foi 

lançado. 

 

 

Classe 

Base 

Comissão 

de 
Subscrição 

Comissão 

de Troca 

CDSC* Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual 
de Gestão e 
Consultoria 

Comissão de 
Distribuição 

 
Despesas 

Operacionais e 
Administrativas 

(Máx.) 

A 5,00% 1,00%  0,50% 1,00% - 0,30% 

C - 1,00%  - 0,55% - 0,20% 

C2 - 1,00%  - 0,40% - 0,20% 

D 5,00% 1,00%  0,50% 1,00% 1,00% 0,30% 

I - 1,00%  - 0,55% - 0,16% 

I2 
 

- 1,00%  - 0,40% - 0,16% 

S2 - 1,00%  - 0,28% - 0,16% 

T - 1,00% 3,00% - 1,00% 1,00% 0,30% 

X - 1,00%  - - - 0,15% 

 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Sustainable Consumption Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 
Conseguir um rendimento investindo em empresas com exposição ao 
tema do consumo sustentável que estejam bem posicionadas para 
permitir métodos de produção e consumo que preservem o capital 
natural, melhorem a utilização dos recursos ou reduzam os resíduos.  

PROCESSO DE INVESTIMENTO 
Abordagem de investimento 

▪ Utiliza o ThemeBot que, através do processamento de linguagem 

natural, determina a relevância textual e a atribuição de receitas para 

identificar empresas com exposição ao tema de produção e consumo 

sustentável e subtemas relacionados.  

▪ Ao utilizar os resultados do Themebot como base para a seleção de 

empresas, aplica uma abordagem de investimento "bottom-up" ativa na 

seleção de ações, recorrendo a um processo de investimento 

fundamental baseado em research. 

Abordagem ESG Temática  

Padrão de referência MSCI All Country World Index (Total Return Net). 
Para as Classes de Ações 
com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está coberto face 

à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo  

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de 

referência ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 
Principal exposição a investimentos   Empresas que foram identificadas 

pelo Gestor de Investimentos, na data de compra, como as mais bem 

posicionadas para permitir métodos de produção e consumo que 

preservem o capital natural, melhorem a utilização dos recursos ou 

reduzam os resíduos, estando significativamente empenhadas em 

desenvolver tais soluções, sem prejudicar significativamente quaisquer 

objetivos ambientais ou sociais e seguindo as práticas de boa governação. 

O Subfundo tem como objetivo o investimento sustentável e o Gestor de 

Investimentos considera que as empresas investidas podem ser 

classificadas como "investimentos sustentáveis" para fins do SFDR.  

As empresas são selecionadas em relação aos principais subtemas de 

métodos de produção e consumo sustentáveis, que podem evoluir, tais 

como, alimentação e agricultura sustentáveis, sistemas de água 

sustentáveis, materiais e conceção sustentáveis, tecnologias de produção 

sustentáveis, bem como reciclagem e reutilização.  

O Subfundo irá investir a nível mundial, inclusivamente nos mercados 

emergentes. O Subfundo pode investir até 15% dos seus ativos em Ações 

China A através dos programas China-Hong Kong Stock Connect. 

O Subfundo pode investir uma parte significativa dos seus ativos em 

empresas de pequena capitalização e ter, ocasionalmente, posições 

significativas em setores ou mercados específicos. 

O Subfundo pode investir até 20% dos seus ativos em REIT. 

O envolvimento significativo no desenvolvimento de soluções para 

permitir métodos de produção e consumo que preservem o capital 

natural, melhorem a utilização dos recursos ou reduzam os resíduos será 

medido através de medidas como as receitas ou potenciais receitas 

geradas pelas empresas através de tais soluções ou outras medidas 

aplicadas pelo Gestor de Investimentos, as quais podem ser alvo de 

alterações ocasionais, em relação aos principais subtemas, conforme 

descrito acima.   

O processo de identificação de empresas com exposição ao tema de 

produção e consumo sustentável compreende três passos: 1) quadro de 

exclusão, 2) identificação do universo inicial de empresas relevantes 

utilizando o ThemeBot, 3) identificação das empresas mais bem 

posicionadas para permitir métodos de produção e consumo que 

preservem o capital natural, melhorem a utilização dos recursos ou 

reduzam os resíduos.  

Passo 1: O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em 

valores e normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, 

recorre a fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um 

emitente em atividades inconsistentes com as análises baseadas em 

valores e normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas 

atividades. 

Passo 2: Para identificar as empresas alinhadas com os subtemas, o Gestor 

de Investimentos utiliza o ThemeBot, que é uma ferramenta própria de 

processamento de linguagem natural que: 

▪ identifica e determina a relevância de palavras-chave e de conceitos 

relacionados com os principais subtemas de produção e consumo 

sustentável, e  

▪ avalia a documentação pública, tal como declarações regulamentares, 

relatórios de corretagem, notícias ou perfis de empresas para identificar 

as empresas que proporcionam uma maior exposição a estes subtemas 

Passo 3:  O Gestor de Investimentos analisa os resultados do Themebot 

para selecionar as empresas deste universo central mais bem posicionadas 

para alcançar o objetivo do subfundo. Esta análise tem por base uma 

análise fundamental e um envolvimento contínuo com as empresas para 

compreender como as mesmas estão posicionadas para permitir métodos 

de produção e consumo que preservem o capital natural, melhorem a 

utilização dos recursos ou reduzam os resíduos. A análise fundamental é 

utilizada para compreender melhor os riscos e as oportunidades de 

sustentabilidade que podem ter impacto numa empresa. Esta análise é 

também um importante fator determinante subjacente ao envolvimento 

ativo da empresa quando se procura influenciar positivamente as práticas 

empresariais para melhorar a sustentabilidade. Como parte desta análise, 

o Gestor de Investimentos pode utilizar um enquadramento ESG próprio 

que avalia a exposição de cada empresa a questões de sustentabilidade de 

grande importância, embora o foco seja identificar empresas alinhadas 

com o tema de produção e consumo sustentável.  

O Gestor de Investimentos tem poder discricionário definitivo sobre a 

construção da carteira e pode adicionar empresas que não tenham sido 

identificadas pelo Themebot.  

Se uma empresa deixar de se qualificar, o Gestor de Investimentos entrará 

em contacto com a empresa para determinar as circunstâncias da 

desqualificação. Se a empresa conseguir resolver a situação a curto prazo, 

poderá continuar a ser detida na carteira. No entanto, caso contrário, o 

título será vendido logo que tal seja razoavelmente possível, no melhor 

interesse do Subfundo.  

O Subfundo inclui sistematicamente os critérios ESG na análise do 

investimento e nas decisões de investimento em todos os títulos 
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Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas 
deduzidas 

do Subfundo ao longo de um 

adquiridos (excluindo disponibilidades líquidas). 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, bem 

como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em 

Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base 

temporária, se as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o 

justificarem. 

 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: consulte 

a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os Subfundos 

utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método 

de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação dos 

ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura: geralmente não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo.  

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 
Temática 

China 
Ações 
Mercados emergentes 
REIT 
Pequenas empresas 
 

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 

 

Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade do 
seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações do Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo;  

▪ procuram um investimento em ações de 

maior risco temático que  

incorpore os princípios ESG; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as 
Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial Cobertura da carteira. 

Negociação  Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo Não foi 

lançado. 
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Classe 
Base 

Comissão 
de 

Subscrição 

Comissão 
de Troca 

CDS
C* 

Comissão 
de Resgate 

Comissão 
Anual de 
Gestão e 

Consultoria 

Comissão de 
Distribuição 

 
Despesas 

Operacionais e 
Administrativas 

(Máx.) 

A 5,00% 1,00%  0,50% 1,00% - 0,30% 

C - 1,00%  - 0,55% - 0,20% 

C2 - 1,00%  - 0,40% - 0,20% 

D 5,00% 1,00%  0,50% 1,00% 1,00% 0,30% 

I - 1,00%  - 0,55% - 0,16% 

I2 
 

- 1,00%  - 0,40% - 0,16% 

S2 - 1,00%  - 0,28% - 0,16% 

T - 1,00% 3,00% - 1,00% 1,00% 0,30% 

X - 1,00%  - - - 0,15% 

 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações 

mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 

anos.
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JPMorgan Funds -  

Sustainable Infrastructure Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um rendimento investindo em empresas com exposição ao tema das 
infraestruturas sustentáveis, que estejam bem posicionadas para desenvolver 
as infraestruturas necessárias para promover uma economia sustentável e 
inclusiva. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza o ThemeBot que, através do processamento de linguagem natural, 

determina a relevância textual e a atribuição de receitas para identificar 

empresas com exposição ao tema do investimento em infraestruturas 

sustentáveis e subtemas relacionados.  

▪ Ao utilizar os resultados do Themebot como base para a seleção de 

empresas, aplica uma abordagem de investimento "bottom-up" ativa na 

seleção de ações, recorrendo a um processo de investimento fundamental 

baseado em research. 

Abordagem ESG Temática  
 
Padrão de referência  MSCI All Country World Index (Total Return Net). Para as 
Classes de Ações 
com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está coberto face à 

moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo  

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de referência 

ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos   Empresas que foram identificadas pelo 

Gestor de Investimentos, na data de compra, como as mais bem posicionadas 

para desenvolver as infraestruturas necessárias para promover uma economia 

sustentável e inclusiva, estando significativamente empenhadas em 

desenvolver tais soluções, sem prejudicar significativamente quaisquer 

objetivos ambientais ou sociais e seguindo as práticas de boa governação. O 

Subfundo tem como objetivo o investimento sustentável e o Gestor de 

Investimentos considera que as empresas investidas podem ser classificadas 

como "investimentos sustentáveis" para fins do SFDR  

As empresas são selecionadas em relação aos principais subtemas do 

investimento em infraestruturas sustentáveis, que podem evoluir, tais como as 

que fornecem serviços essenciais, resiliência ambiental, infraestruturas sociais 

ou melhoria da conectividade. 

O Subfundo pode investir até 50% dos seus ativos em REIT. 

O Subfundo irá investir a nível mundial, inclusivamente nos mercados 

emergentes. O Subfundo pode investir até 15% dos seus ativos em Ações China 

A através dos programas China-Hong Kong Stock Connect. 

O Subfundo pode investir uma parte significativa dos seus ativos em empresas 

de pequena capitalização e ter, ocasionalmente, posições significativas em 

setores ou mercados específicos. 

O envolvimento significativo no desenvolvimento de infraestruturas 

necessárias para promover uma economia sustentável e inclusiva será medido 

através de medidas como as receitas ou potenciais receitas geradas pelas 

empresas através de tais soluções ou outras medidas aplicadas pelo Gestor de 

Investimentos, as quais podem ser alvo de alterações ocasionais, em relação 

aos principais subtemas, conforme descrito acima. 

O processo de identificação de empresas com exposição ao tema do 

investimento em infraestruturas compreende três passos: 1) quadro de 

exclusão, 2) identificação do universo inicial de empresas relevantes utilizando 

o ThemeBot, 3) identificação das empresas mais bem posicionadas para 

desenvolver soluções para endereçar as infraestruturas necessárias para 

promover uma economia sustentável e inclusiva.  

Passo 1: O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em 

valores e normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre 

a fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou 

as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. 

Passo 2: Para identificar as empresas alinhadas com os subtemas, o Gestor de 

Investimentos utiliza o ThemeBot, que é uma ferramenta própria de 

processamento de linguagem natural que: 

▪ identifica e determina a relevância de palavras-chave e de conceitos 

relacionados com os subtemas do investimento em infraestruturas 

sustentáveis, e  

▪ avalia a documentação pública, tal como declarações regulamentares, 

relatórios de corretagem, notícias ou perfis de empresas para identificar as 

empresas que proporcionam uma maior exposição a estes subtemas 

Passo 3:  O Gestor de Investimentos analisa os resultados do Themebot para 

selecionar as empresas deste universo central mais bem posicionadas para 

alcançar o objetivo do subfundo. Esta análise tem por base uma análise 

fundamental e um envolvimento contínuo com as empresas para compreender 

como as mesmas estão posicionadas para desenvolver as infraestruturas 

necessárias para promover uma economia sustentável e inclusiva. A análise 

fundamental é utilizada para compreender melhor os riscos e as oportunidades 

de sustentabilidade que podem ter impacto numa empresa. Esta análise é 

também um importante fator determinante subjacente ao envolvimento ativo 

da empresa quando se procura influenciar positivamente as práticas 

empresariais para melhorar a sustentabilidade. Como parte desta análise, o 

Gestor de Investimentos pode utilizar um enquadramento ESG próprio que 

avalia a exposição de cada empresa a questões de sustentabilidade de grande 

importância, embora o foco seja identificar empresas alinhadas com o tema do 

investimento em infraestruturas sustentáveis.  

O Gestor de Investimentos tem poder discricionário definitivo sobre a 

construção da carteira e pode adicionar empresas que não tenham sido 

identificadas pelo Themebot.  

Se uma empresa deixar de se qualificar, o Gestor de Investimentos entrará em 

contacto com a empresa para determinar as circunstâncias da desqualificação. 

Se a empresa conseguir resolver a situação a curto prazo, poderá continuar a 

ser detida na carteira. No entanto, caso contrário, o título será vendido logo 

que tal seja razoavelmente possível, no melhor interesse do Subfundo.  

O Subfundo inclui sistematicamente os critérios ESG na análise do 

investimento e nas decisões de investimento em todos os títulos adquiridos 

(excluindo disponibilidades líquidas). 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em Instituições 

de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado 

monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, bem como 

pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se 

as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 
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Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas 
deduzidas 

do Subfundo ao longo de um 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: consulte 

a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os Subfundos 

utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método 

de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação dos 

ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura: geralmente não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo.  

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 
Temática 

China 
Ações 
Mercados emergentes 
REIT 
Pequenas empresas 
 

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade do 
seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo;  

▪ procuram um investimento em ações de 

maior risco temático que incorpore os 

princípios ESG; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as 
Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial Cobertura da carteira. 

Negociação  Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo Não foi 

lançado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.

Classe 

Base 
Comissão 

de 
Subscrição 

Comissão 

de Troca 
CDS

C

* 

Comissão 

de 
Resgate 

   Comissão 
Anual de 
Gestão e 
Consultoria 

Comissão de 
Distribuição 

 
Despesas 

Operacionais e 
Administrativas 

(Máx.) 

A 5,00% 1,00%  0,50% 1,00% - 0,30% 

C - 1,00%  - 0,55% - 0,20% 

C2 - 1,00%  - 0,40% - 0,20% 

D 5,00% 1,00%  0,50% 1,00% 1,00% 0,30% 

I - 1,00%  - 0,55% - 0,16% 

I2 
 

- 1,00%  - 0,40% - 0,16% 

S2 - 1,00%  - 0,28% - 0,16% 

T - 1,00% 3,00% - 1,00% 1,00% 0,30% 

X - 1,00%  - - - 0,15% 
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JPMorgan Funds -  

Taiwan Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas de Taiwan. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental combinado com perspetivas "top-down" de países. 

▪ Utiliza uma abordagem de alta convicção para encontrar as melhores 

ideias de investimento. 

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com potencial de 

crescimento superior e sustentável. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG  

Padrão de referência MSCI Taiwan 10/40 Index (Total Return Net) . 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal em Taiwan. O Subfundo pode investir em 

small caps e poderá concentrar-se, ocasionalmente, num número limitado 

de setores. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente 

não é coberta. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

Mercados emergentes  
Ações  
Pequenas empresas  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  Liquidez  Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição de um único país a mercados 

acionistas taiwaneses;  

▪ compreendem os riscos associados a 

uma carteira concentrada de ações dos 

mercados emergentes e estão dispostos 

a aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 18 de 

maio de 2001. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,75% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Thematics - Genetic Therapies

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um rendimento investindo em empresas com exposição ao tema das 

terapias genéticas a nível mundial.  

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza o ThemeBot que, através do processamento de linguagem natural, 

determina a relevância textual e a atribuição de receitas para identificar 

empresas com maior exposição ao tema.  

▪ Considera as perspetivas de uma equipa de analistas especializados no setor 

que examinam os resultados do ThemeBot para avaliar a sua adequação à 

carteira. 

▪ Determina a dimensão das posições nos títulos identificados como tendo a 

maior exposição ao tema, tendo em consideração não apenas a relevância 

textual e a atribuição de receitas, mas também a sua qualidade, liquidez e 

capitalização bolsista. 

Abordagem ESG Temática 

Padrão de referência MSCI All Country World Index (Total Return Net). Para as 

Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está 

coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de referência ou 

quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos    Investirá em ações de empresas que 

tenham sido identificadas pelo Gestor de Investimentos como estando 

envolvidas na investigação, desenvolvimento, produção ou comercialização de 

terapias genéticas e suas empresas associadas em qualquer parte do mundo, 

incluindo mercados emergentes. 

Para identificar estas empresas, o Gestor de Investimentos utiliza o ThemeBot, 

que é uma ferramenta própria de processamento de linguagem natural que: 

▪ identifica e determina a relevância de palavras-chave e de conceitos 

relacionados com o tema, e  

▪ avalia documentação pública, tal como declarações regulamentares, 

relatórios de corretores, notícias ou perfis de empresas para identificar as 

empresas que proporcionam a exposição mais elevada ao tema.  

O Gestor de Investimentos supervisiona e monitoriza a identificação do tema e 

o processo de constituição de carteira e seleciona de forma ativa os títulos para 

a carteira do Subfundo. Um mínimo de 90% das empresas adquiridas será 

analisado em relação ao tema. 

O tema de terapias genéticas, o foco temático do Subfundo, está alinhado com 

a prossecução dos princípios mundiais que visam melhorar a finança 

sustentável e socialmente responsável relativamente à promoção de saúde de 

qualidade. 

Embora não esteja limitado a qualquer setor, o Subfundo terá posições 

significativas em setores ou mercados específicos, tais como cuidados de saúde 

e biotecnologia. 

O Subfundo pode investir uma parte significativa dos seus ativos em empresas 

de pequena capitalização e ter, ocasionalmente, posições significativas em 

setores ou mercados específicos.  Um mínimo de 51% dos ativos é investido 

em empresas com características ambientais e/ou sociais positivas que seguem 

práticas de boa governação, medidas através da metodologia de classificação 

ESG própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos a 

Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a GEC, 

em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, contribuindo para 

objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente em 

atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou as 

receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A lista de análises 

aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se no site da Sociedade 

Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em Instituições 

de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado 

monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, bem como 

pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se 

as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: consulte 

a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os Subfundos 

utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de 

cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação dos 

ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: geralmente não é coberta.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 
Temática 

Mercados emergentes 
Ações 
Pequenas empresas  

 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa Liquidez Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade do 
seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor
Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo;  

▪ procuram um investimento em ações de 

maior risco temático que incorpore os 

princípios ESG; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura da carteira.  

Negociação  Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 24 de 

outubro de 2019. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão 
de Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 0,72% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,36% - 0,20% 
C2  - 1,00% - 0,29% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 0,72% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,36% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,29% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte  Classes de Ações e Custos  para informações mais completas. 
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JPMorgan Funds -  

US Equity All Cap Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo, 

principalmente, do investimento numa carteira de empresas norte-

americanas com diferentes capitalizações bolsistas.  

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Procura identificar as ideias de investimento mais atrativas 

dos universos de investimento de valor e de crescimento, no espetro da 

capitalização de mercado.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência S&P 500 Index (Total Return Net - 30% imposto 

retido na fonte). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, 

o padrão de referência está coberto face à Moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas de diferentes dimensões domiciliadas ou 

que exerçam a sua atividade económica principal nos Estados Unidos. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Empresas canadianas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos:  geralmente USD. Estratégia de cobertura: não 

aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Ações  

Pequenas empresas  
 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Liquidez  Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição alargada a mercados 

acionistas norte-americanos;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia.  

Data de lançamento do Subfundo 28 de 

fevereiro de 2014. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,65% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,65% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,55% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

US Growth Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira que privilegia as empresas 

norte-americanas com a classificação de crescimento. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental.  

▪ Tem como alvo empresas com fundamentos sólidos que têm a 

capacidade de gerar crescimento dos resultados líquidos superior 

às expectativas do mercado. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Russell 1000 Growth Index (Total Return Net - 30% 

imposto retido na fonte). Para as Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de 

Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos numa carteira de ações com a classificação de crescimento de 

empresas domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica 

principal nos Estados Unidos.  

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora  (www.jpmorganassetmanagement.lu) .  

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Empresas canadianas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: geralmente USD. Estratégia de cobertura: não 

aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura 
Classificação de estilo  

Ações   

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Mercado    

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a 
totalidade do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas norte-

americanos;  

▪ procuram uma abordagem de 

investimento com classificação de 

crescimento;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia.  

Data de lançamento do Subfundo 20 de 

outubro de 2000. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,60% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,50% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos. 
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JPMorgan Funds -  

US Hedged Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo, com uma 

volatilidade menor do que as estratégias tradicionais "long-only" das 

ações norte-americanas num ciclo completo de mercado, através, 

principalmente, da exposição a empresas norte-americanas e através da 

utilização de derivados. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Adota uma estratégia de investimento de estudo que se baseia na 

análise fundamental de empresas e dos respetivos resultados e fluxos 

de caixa futuros, realizada por uma equipa de analistas especializados 

no setor. 

▪ Constrói uma carteira com base no padrão de referência através da 

sobreponderação em títulos com maior potencial para superar o 

desempenho e através da subponderação em títulos considerados mais 

sobrevalorizados. 

▪ Combina a seleção de ações de tipo "bottom-up" com opções de 

estratégia de sobreposição disciplinada que se destinam a atenuar o 

risco de perda e, simultaneamente, limitar algum potencial de 

valorização de capital. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG  

Padrão de referência S&P 500 Index (Total Return Net - 30% imposto 

retido na fonte). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, 

o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

A carteira de ações do Subfundo segue uma estratégia de índice reforçada 

que é gerida de forma ativa com base na composição e características de 

risco do padrão de referência. Consequentemente, é provável que a 

carteira de ações apresente uma grande semelhança com o seu padrão de 

referência. No entanto, devido à estratégia de sobreposição de opções, o 

desempenho geral e as características de risco do Subfundo serão 

provavelmente diferentes. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em ações de empresas 

domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal nos 

Estados Unidos. O Subfundo compra e vende, sistematicamente, 

derivados negociados em bolsa, geralmente com base no S&P 500. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR relativo. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 300% 

Meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 
máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: geralmente USD. Estratégia de cobertura: não 

aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

Ações   

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Mercado    

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas norte-

americano  com volatilidade 

potencialmente menor do que as 

estratégias tradicionais "long-only" das 

ações norte-americanas; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 19 de 

dezembro de 2016. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de Gestão e 
Consultoria 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
      A  5,00% 1,00% 0,50% 0,90% 0,30% 

C  - 1,00% - 0,45% 0,20% 
C2 - 1,00% - 0,36% 0,20% 

I  - 1,00% - 0,45% 0,16% 
I2  - 1,00% - 0,36% 0,16% 
S2  - 1,00% - 0,23% 0,16% 
X  - 1,00% - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno total através da gestão ativa de posições longas e 

curtas, com exposição, principalmente, a empresas norte-americanas e 

através da utilização de derivados. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Aplica uma abordagem de investimento “long-short” ativa para 

maximizar a exposição a ações que representem as melhores ideias.  

▪ A exposição de mercado flexível procura limitar as perdas em mercados 

em queda enquanto recolhem algum crescimento quando o mercado 

está em alta. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in 

USD. Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão 

de referência utilizado é o padrão de referência correspondente à moeda 

da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Cálculo da comissão de desempenho.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de 

referência ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de exposição 

ilíquida a ações, diretamente ou através de derivados, para ações de 

empresas domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica 

principal nos Estados Unidos. Essa exposição pode ser obtida, 

ocasionalmente, inteiramente através da utilização de derivados e, assim, 

o Subfundo pode deter até 100% dos seus ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário. O Subfundo poderá concentrar-se, ocasionalmente, 

num número limitado de títulos ou setores. 

Geralmente, o Subfundo irá deter posições longas até 140%, e posições 

curtas (através do recurso a derivados) até 115% do seu património 

líquido. 

A exposição líquida ao mercado será gerida com flexibilidade e, 

geralmente, varia entre 30% líquida curta e 80% líquida longa, 

dependendo da perspetiva do Gestor de Investimentos. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora ( www.jpmorganassetmanagement.lu ). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Empresas canadianas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório para 

gestão de subscrições e resgates em numerário, bem como para 

pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em 

Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base 

temporária, se as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o 

justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: 15% a 50% previsto; 200% máximo. Método 

de cálculo da exposição global: VaR absoluto. Nível de alavancagem 

previsto dos derivados: 100% Meramente indicativo. A alavancagem pode, 

ocasionalmente, exceder este nível de forma significativa. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 
máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: geralmente USD. Estratégia de cobertura: não 

aplicável.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  
Posições curtas  
Concentração 

Ações  

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno através da 

exposição a mercados acionistas norte-

americanos;  

▪ estão interessados numa solução 

alternativa às ações norte-americanas 

para complementar as tradicionais 

ofertas no que respeita a ações;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Comissão de desempenho Método: high 

water mark. Limite máximo da Comissão de 

Desempenho: 11,5% em retorno 

supranormal acumulado.  Até 30 de junho 

de 2022, haverá isenção da comissão de 

desempenho. Período de referência: toda a 

vida do Fundo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 30 de 

outubro de 2015. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual 
de Gestão e 
Consultoria 

Comissão 
de 

Distribuiçã
o 

Despesas 
Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
Comissão de 
Desempenho 

        A (perf)  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 15,00% 
C (perf)  - 1,00% - 0,75% - 0,20% 15,00% 
D (perf)  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 15,00% 
I (perf)  - 1,00% - 0,75% - 0,16% 15,00% 

I2 (perf)  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 15,00% 
X  - 1,00% - - - 0,15% - 

X (perf)  - 1,00% - - - 0,15% 15,00% 
 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

US Select Equity Plus Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através da 

exposição a empresas norte-americanas, investindo diretamente em 

títulos dessas empresas e através da utilização de derivados. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Adota uma estratégia de investimento de estudo que se baseia na 

análise fundamental de empresas e dos respetivos resultados e fluxos 

de caixa futuros, realizada por uma equipa de analistas especializados 

no setor. 

▪ Utiliza uma abordagem de extensão ativa, ao comprar títulos 

considerados atrativos e ao vender a descoberto títulos considerados 

menos atrativos para melhorar potenciais retornos sem aumentar a 

exposição líquida geral ao mercado. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência S&P 500 Index (Total Return Net - 30% imposto 

retido na fonte). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, 

o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em ações de empresas 

domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal nos 

Estados Unidos. 

O Subfundo deterá, normalmente, posições longas até, aproximadamente, 

130%, e posições curtas (através do recurso a derivados) até, 

aproximadamente, 30% do património líquido. No entanto, dependendo 

das condições de mercado, estes limites podem variar. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Empresas canadianas.  

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: 60% previsto; máximo 200%. Método de 

cálculo da exposição global: VaR relativo. Nível de alavancagem previsto 

dos derivados: 60% Meramente indicativo. A alavancagem pode, 

ocasionalmente, exceder este nível de forma significativa.   

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: geralmente USD. Estratégia de cobertura: não 

aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  
Posições curtas  

Ações  

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas norte-

americanos;  

▪ procuram um investimento em ações 

que crie oportunidades de retornos 

adicionais;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia.  

Data de lançamento do Subfundo 05 de 

julho de 2007. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,65% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,65% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,55% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos. 
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JPMorgan Funds -  

US Small Cap Growth Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira que privilegia empresas de 

pequena capitalização norte-americanas com a classificação de 

crescimento. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Tem como alvo empresas com fundamentos sólidos que têm a 

capacidade de gerar crescimento dos resultados líquidos superior às 

expectativas do mercado. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Russell 2000 Growth Index (Total Return Net - 30% 

imposto retido na fonte). Para as Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial, o padrão de referência está coberto face à Moeda da Classe de 

Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos numa carteira de ações com a classificação de crescimento de 

empresas de pequena capitalização domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal nos Estados Unidos.  

A capitalização de mercado corresponde ao valor total das ações de uma 

empresa e poder sofrer flutuações substanciais ao longo do tempo. As 

empresas de pequena capitalização são empresas cuja capitalização de 

mercado se situa no intervalo de capitalização de mercado das empresas 

do padrão de referência do Subfundo, na data da compra. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora  (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Empresas canadianas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.   

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: geralmente USD. Estratégia de cobertura: não 

aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  
Classificação de estilo  

Ações  
Pequenas empresas  

 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Liquidez  Mercado   

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a 
totalidade do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas de 

pequena capitalização norte-americanos; 

▪ compreendem os riscos associados a 

uma estratégia direcionada para ações 

de small caps com a classificação de 

crescimento e estão dispostos a aceitar 

esses riscos em busca de retornos 

potenciais mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  11 de 

setembro de 1984. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,65% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,65% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,55% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

US Smaller Companies Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas de pequena e 

microcapitalização norte-americanas. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Carteira diversificada que utiliza um processo de seleção de ações de 

tipo "bottom-up" fundamental.   

▪ Procura identificar empresas de elevada qualidade com modelos de 

negócio previsíveis e duradouros. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência Russell 2000 Index (Total Return Net - 30% imposto 

retido na fonte). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, 

o padrão de referência está coberto face à Moeda da Classe de Ações.  

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas de pequena e de microcapitalização 

domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal nos 

Estados Unidos.  

A capitalização de mercado corresponde ao valor total das ações de uma 

empresa e poder sofrer flutuações substanciais ao longo do tempo. As 

empresas de pequena e microcapitalização são empresas cuja 

capitalização de mercado se situa no intervalo de capitalização de 

mercado das empresas do padrão de referência do Subfundo na data da 

compra. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu) . 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Empresas norte-americanas de média 

capitalização; Empresas canadianas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: geralmente USD. Estratégia de cobertura: não 

aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Ações 

Pequenas empresas 
 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Liquidez Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas de 

pequena e microcapitalização norte-

americanos;  

▪ compreendem os riscos associados às 

pequenas empresas e estão dispostos a 

aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 16 de 

novembro de 1988. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,75% - 0,20% 
C2  - 1,00% - 0,60% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,75% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. 
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JPMorgan Funds -  

US Sustainable Equity Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas americanas com 

características E/S positivas ou em empresas americanas que evidenciem 

uma melhoria das suas características E/S. Empresas com características 

E/S positivas são aquelas que o Gestor de Investimentos considera terem 

uma governação eficaz e uma gestão excelente das questões ambientais e 

sociais (Características de Sustentabilidade). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ O processo de investimento tem por base as perspetivas de uma equipa 

de analistas especializados no setor norte-americano que procura 

identificar investimentos atrativos sustentáveis a longo prazo. 

▪ Integra aspetos ESG para identificar empresas com Características de 

Sustentabilidade sólidas ou que evidenciem uma melhoria. 

Abordagem ESG Melhores da Classe 

Padrão de referência S&P 500 Index (Total Return Net - 30% imposto 

retido na fonte). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, 

o padrão de referência está coberto face à Moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações de empresas com características E/S positivas ou em 

empresas que evidenciem uma melhoria das suas características E/S de 

qualquer país ou que exerçam a sua atividade económica principal nos 

EUA. 

As empresas com características E/S positivas e as empresas que 

evidenciem uma melhoria das suas características E/S são selecionadas 

com base em research proprietário e dados de terceiros. A análise 

fundamental é utilizada para compreender melhor os riscos e as 

oportunidades de sustentabilidade que podem ter impacto numa 

empresa. Esta análise é também um importante fator determinante 

subjacente ao envolvimento ativo da empresa quando se procura 

influenciar positivamente as práticas empresariais para melhorar a 

sustentabilidade. 

O Subfundo investe pelo menos 40% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Subfundo inclui sistematicamente os critérios ESG na análise do 

investimento e nas decisões de investimento em, pelo menos, 90% dos 

títulos adquiridos (excluindo disponibilidades líquidas). O Subfundo exclui 

os últimos 20% dos títulos do seu universo de potencial investimento com 

base nos seus critérios ESG. 

Outras exposições a investimentos  Empresas canadianas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: geralmente USD. Estratégia de cobertura: não 

aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Ações   

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Mercado    

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas norte-

americanos; 

▪ procuram um investimento que 

incorpore os princípios ESG;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 29 de 

julho de 2021. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,50% - 0,20% 

C2  - 1,00% - - 0,40% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,50% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,40% - 0,16% 
S2  - 1,00% - - 0,25% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,75% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos  para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

US Technology Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, em empresas norte-americanas 

relacionadas com o setor tecnológico (incluindo, entre outros, tecnologia, 

meios de comunicação social e serviços de comunicação).  

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Procura identificar as melhores ideias de investimento nos setores 

orientados para a tecnologia. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total 

Return Net - 30% imposto retido na fonte).  Para as Classes de Ações com 

cobertura do risco cambial, o padrão de referência está coberto face à 

Moeda da Classe de Ações.  

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% dos ativos 

investidos em ações de empresas do setor tecnológico (incluindo, entre 

outros, serviços tecnológicos, de meios de comunicação social e de 

comunicação em geral), domiciliadas ou que exerçam a sua atividade 

económica principal nos Estados Unidos. O Subfundo pode investir em 

small caps. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu) . 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Empresas canadianas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos  Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: geralmente USD. Estratégia de cobertura: não 

aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura  

Ações 
Pequenas empresas 

 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Liquidez Mercado  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição ao mercado acionista norte-

americano; 

▪ procuram um investimento no setor 

tecnológico; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 05 de 

dezembro de 1997. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,65% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 1,00% 0,30% 
F  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,65% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,55% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos
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JPMorgan Funds -  

US Value Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento, principalmente, numa carteira que privilegia empresas 

norte-americanas com a classificação de valor. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de ações de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Tem como alvo empresas com modelos de negócio duradouros, ganhos 

consistentes, fluxos de caixa sólidos e equipas de gestão experientes.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Russell 1000 Value Index (Total Return Net - 30% 

imposto retido na fonte). Para as Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial, o padrão de referência está coberto face à Moeda da Classe de 

Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos numa carteira de ações com a classificação de valor de 

empresas domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica 

principal nos Estados Unidos. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu) . 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Empresas canadianas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 
máximo. 
Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: geralmente USD. Estratégia de cobertura: não 

aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  
Classificação de estilo  

Ações   

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Mercado    

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a 
totalidade do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo através da 

exposição a mercados acionistas norte-

americanos; 

▪ procuram uma abordagem de 

investimento com classificação de valor;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 20 de 

outubro de 2000. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% - 0,30% 

C  - 1,00% - 0,60% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,75% 0,30% 
I  - 1,00% - 0,60% - 0,16% 

I2  - 1,00% - 0,50% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - 0,15% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. 
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JPMorgan Funds -  

Asia Pacific Income Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar rendimento e mais-valias em capital a longo prazo através 

do investimento, principalmente, em títulos geradores de rendimento de 

países da região da Ásia-Pacífico (excluindo o Japão). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de seleção de títulos de tipo "bottom-up" 

fundamental. 

▪ Mantém uma alocação dinâmica entre as ações e o rendimento fixo. 

▪ Procura equilibrar rendimento atrativo com valorização de capital. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index 

(Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return 

Gross). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão 

de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. O 

componente do capital do padrão de referência é de cobertura cruzada 

face à moeda da Classe de Ações, sempre que possível, o que significa que 

procura minimizar o efeito das flutuações cambiais entre a moeda do 

padrão de referência e a moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

 O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações, títulos de dívida, títulos convertíveis de empresas e 

REIT domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal 

num país da região da Ásia-Pacífico (excluindo o Japão), incluindo 

mercados emergentes. O Subfundo pode ter, ocasionalmente, posições 

significativas em setores ou mercados específicos. 

O Subfundo deterá um mínimo de 25% e um máximo de 75% dos seus 

ativos em ações e entre 25% e 75% em títulos de dívida. 

Não existem restrições de qualidade ou maturidade de crédito aplicáveis 

aos investimentos e pode ser investida uma parte significativa em títulos 

de dívida de nível inferior ao grau de investimento e títulos de dívida sem 

notação. 

 

O Subfundo pode investir até 10% dos seus ativos em títulos onshore da 

RPC, incluindo Ações China A, através dos programas China-Hong Kong 

Stock Connect e em títulos de dívida onshore emitidos na RPC através do 

China-Hong Kong Bond Connect. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. O Subfundo inclui sistematicamente a análise 

ESG nas suas decisões de investimento em, pelo menos, 75% dos títulos 

de mercados emergentes e 90% dos títulos de mercados desenvolvidos. 

Outras exposições a investimentos  Até 10% em obrigações convertíveis 

contingentes. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A.  Método de cálculo da exposição global:  compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: flexível. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Cobertura  

China 
Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos convertíveis 
Títulos de dívida 
- Dívida com grau de 
investimento 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento 

- Dívida sem notação 
Mercados emergentes 
Ações 
REIT  

 
 

Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Liquidez  

Divisa 
Mercado 

Taxa de juro 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram uma combinação de 

rendimento e mais-valias em capital a 

longo prazo através da exposição à 

região da Ásia-Pacífico (excluindo o 

Japão);  

▪ procuram uma abordagem de alocação 

dos ativos flexível;  

▪ compreendem que a carteira pode ter 

uma exposição significativa a ativos de 

maior risco (tais como dívida de 

rendimento elevado e títulos dos 

mercados emergentes) e estão dispostos 

a aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia.  

Data de lançamento do Subfundo  15 de 

junho de 2001. 

 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,45% 0,30% 
F  - 1,00% 3,00% - 1,50% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Total Emerging Markets Income Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um rendimento e mais-valias em capital a longo prazo através 

do investimento, principalmente, em ações e títulos de dívida geradores 

de rendimento de mercados emergentes. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Carteira diversificada que utiliza um processo de seleção de títulos de 

tipo “bottom-up” fundamental.  

▪ Mantém uma alocação dinâmica entre as ações e o rendimento fixo. 

▪ Procura equilibrar rendimento atrativo com valorização de capital. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência 50% MSCI Emerging Markets Index (Total Return 

Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global 

Diversified (Total Return Gross)/ 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond 

Index Global Diversified (Total Return Gross)/ 10% J.P. Morgan Corporate 

Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross). Para 

as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. O componente 

do capital do padrão de referência é de cobertura cruzada face à moeda 

da Classe de Ações, sempre que possível, o que significa que 

procura minimizar o efeito das flutuações cambiais entre a moeda do 

padrão de referência e a moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em ações e títulos de dívida de empresas domiciliadas ou que 

exerçam a sua atividade económica principal num país de mercado 

emergente e em títulos de dívida emitidos ou garantidos por governos de 

mercados emergentes ou pelas respetivas agências governamentais. O 

Subfundo pode investir em small caps. 

O Subfundo deterá entre 20% e 80% dos ativos em ações e entre 20% e 

80% dos ativos em títulos de dívida. O Subfundo pode investir até 20% em 

títulos onshore da RPC, incluindo Ações China A, através dos programas 

China-Hong Kong Stock Connect e em títulos de dívida onshore emitidos 

na RPC através do China-Hong Kong Bond Connect. 

Não existem restrições de qualidade ou maturidade de crédito aplicáveis 

aos investimentos. 

 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação 

dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: flexível. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  China  

Obrigações convertíveis 
contingentes  
contingentes 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 

- Dívida de nível inferior ao grau 
de investimento 
Mercados emergentes 
Ações 
Pequenas empresas 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Mercado 

Taxa de juro 
Liquidez 

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram uma combinação de 

rendimento e mais-valias em capital a 

longo prazo através da exposição a 

mercados de dívida emergente e 

acionistas;  

▪ procuram uma abordagem de alocação 

dos ativos flexível;  

▪ compreendem que a carteira pode ter 

uma exposição significativa a ativos de 

maior risco (tais como dívida de 

rendimento elevado e títulos dos 

mercados emergentes) e estão dispostos 

a aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 30 de 

setembro de 2013. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,25% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,60% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,25% 0,65% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,50% - 0,16% 
S2  - 1,00% - - 0,30% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,25% 0,65% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Global Convertibles Fund (EUR)

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar um rendimento através do investimento, principalmente, 

numa carteira diversificada de títulos convertíveis, a nível global. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO  

Abordagem de investimento 

▪ Estratégia de obrigações convertíveis diversificada a nível global. 

▪ Abordagem fundamental centrada nos emitentes convertíveis de 

diferentes regiões geográficas, setores e emitentes. 

▪ Tem como objetivo um perfil delta equilibrado (a sensibilidade do valor 

da carteira a alterações dos preços de ações subjacentes). 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total 

Return Gross) Hedged to EUR. Para as Classes de Ações com cobertura do 

risco cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe 

de Ações.  

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo  

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de as suas participações 

(excluindo derivados) serem, na sua maioria, provavelmente componentes 

do padrão de referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo 

poder discricionário para se desviar dos seus títulos, ponderações e 

características de risco.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em títulos convertíveis de emitentes em qualquer parte do 

mundo, incluindo mercados emergentes. 

Os títulos convertíveis podem incluir quaisquer outros instrumentos 

convertíveis ou permutáveis considerados adequados, tais como 

obrigações convertíveis, certificados convertíveis ou ações preferenciais 

convertíveis. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos.  

Outras exposições a investimentos  Títulos de dívida, ações e warrants. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de denominação 

dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é geralmente 

realizada face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo.  

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Títulos convertíveis  

Mercados emergentes  
Ações  

 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Divisa  

Taxa de juro 
Liquidez 

Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ alguns dos rendimentos potenciais de 

uma carteira de ações, com algumas das 

características de menor volatilidade 

associadas às obrigações;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação   Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  04 de 

maio de 2001. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,25% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 

C2  - 1,00% - - 0,50% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,25% 0,50% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,50% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,25% 0,50% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Aggregate Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações globais 
através, principalmente, do investimento em títulos de dívida globais com 
grau de investimento, através da utilização de derivados, sempre que 
considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes. 

▪ Combina alocação de ativos "top-down" e seleção de títulos de tipo 

"bottom-up" direcionados para fontes diversificadas de rendimento da 

carteira – incluindo rotação de setor, seleção de títulos, moedas e 

posicionamento da curva de rendimentos.   

▪ Investe em todos os setores da dívida global com grau de investimento, 

incluindo dívida pública, dívida relativa a dívida pública, dívida de 

empresas, de mercados emergentes e títulos de dívida. 

▪ O Subfundo pode também investir em títulos de elevado rendimento e a 

exposição cambial é geralmente coberta face ao USD. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return 

Gross) Hedged to USD. Para as Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de 

Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida com 

grau de investimento (incluindo MBS/ABS) de emitentes em qualquer 

parte do mundo, incluindo mercados emergentes. 

Espera-se que o Subfundo invista entre 5% e 30% dos seus ativos em 

títulos garantidos por hipotecas (MBS) e/ou em títulos garantidos por 

ativos (ABS).  Os MBS que podem ser governamentais (emitidos por 

organismos paragovernamentais dos EUA) e não governamentais 

(emitidos por instituições privadas) referem-se a títulos de dívida 

garantidos por hipotecas, incluindo hipotecas residenciais e comerciais, e 

os ABS referem-se aos títulos garantidos por outros tipos de ativos, tais 

como dívidas de cartões de crédito, empréstimos à compra de 

automóveis, empréstimos ao consumo e locações financeiras de 

equipamento. 

Até determinado limite, o Subfundo pode investir em obrigações 

garantidas e em títulos de nível inferior ao grau de investimento e títulos 

de dívida sem notação. 

O Subfundo pode investir em títulos de dívida onshore emitidos na RPC 

através do China-Hong Kong Bond Connect. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos:consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR relativo. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 400% 

meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo:  USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é 

geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

China 
Obrigações convertíveis 
contingentes  
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento 

- Dívida sem notação  
Mercados emergentes 
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Liquidez 

Mercado 
Divisa 

Taxa de juro 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor  Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações, a nível global;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 09 de 

novembro de 2009. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  3,00% 1,00% 0,50% 0,70% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,35% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% 0,50% 0,70% 0,40% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,35% - 0,11% 

I2  - 1,00% - 0,21% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.



 

JPMORGAN FUNDS  141 
 

JPMorgan Funds -  

APAC Managed Reserves Fund 

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno através, principalmente, do investimento em títulos 

de dívida de curto prazo denominados em USD, emitidos nos mercados de 

rendimento fixo da Ásia-Pacífico. 

 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ A equipa de investimento gera uma perspetiva económica 

alargada para determinar a taxa de juro adequada e o 

posicionamento do setor. 

▪ Os analistas de crédito realizam análises fundamentais em empresas 

para identificar oportunidades de investimento adequadas. 

▪ Comparativamente a um fundo do mercado monetário, incorpora 

investimentos de longo prazo, sempre que considerado oportuno, para 

potenciais retornos adicionais. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total 

Return Gross).  Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, 

o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. O padrão de referência é utilizado 

como base para a constituição da carteira, mas o Gestor de 

Investimentos mantém algum poder discricionário para se desviar das 

suas características de risco dentro dos parâmetros de risco indicativos. 

Apesar de os seus componentes poderem diferir, é provável que o 

desempenho e as características de risco do Subfundo possam 

apresentar alguma semelhança com os do seu padrão de referência. 

 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Pelo menos 67% dos ativos investidos 

em títulos de dívida denominados em USD emitidos por agências, 

governos, bancos, empresas e ABS (até 15%) da Ásia-Pacífico. O Subfundo 

pode efetuar operações de compra com acordo de revenda com 

contrapartes com notação elevada garantidas por títulos, tais como títulos 

do Tesouro, títulos de empresas, ABS e ações da Ásia-Pacífico. Essa 

garantia será apenas denominada em USD e limitar-se-á aos títulos com 

grau de investimento, quando aplicável. Não se aplicam quaisquer 

restrições de maturidade à garantia. 

Na data de aquisição, os títulos com notação de longo prazo terão a 

notação de grau de investimento. Caso as notações de um título difiram 

entre agências, será utilizada a notação mais elevada. 

Na data de aquisição, os títulos com notação de curto prazo terão a 

notação mínima de BBB pela Standard & Poor's (ou notação equivalente). 

Os ABS têm uma notação mínima de AAA pela Standard & Poor's (ou 

notação equivalente) na data da compra. Tais ABS não incluirão títulos 

com um nível significativo de risco de prorrogação. 

O Subfundo pode também investir em títulos sem notação 

com uma qualidade de crédito equivalente à dos títulos 

indicados anteriormente. 

A duração média ponderada da carteira não excederá um ano e a 

maturidade inicial ou residual de cada título de dívida não excederá três 

anos a contar da data de liquidação. A vida média inicial ou residual dos 

MBS/ABS não excederá três anos a contar da data de liquidação. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório para gestão de subscrições e resgates em 

numerário, bem como para pagamentos correntes e excecionais. Até 

100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para 

efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas.. SRT incluindo 

CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso. 

Técnicas e instrumentos Operações de compra com acordo de revenda: 0% 

a 10% previsto; 100% máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: geralmente USD. Estratégia de cobertura: a 

cobertura é geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

 

PRINCIPAIS RISCOS 

Todos os Subfundos estão sujeitos a Riscos de investimento e Outros riscos 
associados 

das técnicas e títulos que utilizam para procurar realizar os seus 

objetivos. O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam 

e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no Sub 

fundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para 

uma descrição completa de cada risco. 
 

Riscos de investimento Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos 
 

Cobertura 
Operações de 
compra com 
acordo de revenda 

Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 

investimento 
- Dívida sem notação 

ABS 

Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da 
utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 

Liquidez 
do 
Crédito 

Taxa de 
juro 
Mercado 

Divisa 

Resultados para o Acionista Potencial impacto dos riscos supramencionados 

Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou 
a totalidade do seu 
dinheiro. 

Volatilidade As ações 
do Subfundo flutuarão 
em valor. 

Incumprimento do 
objetivo do 
Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram rendibilidades potencialmente 

superiores às de um fundo do mercado 

monetário com um nível de risco mais 

elevado procuram rendibilidades 

potencialmente superiores às de um 

fundo do mercado monetário com um 

nível de risco mais elevado 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial   cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo Não foi 

lançado. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  - 1,00% - 0,40% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,20% - 0,10% 
D  - 1,00% - 0,40% 0,20% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,20% - 0,06% 
X  - 1,00% - - - 0,05% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. * Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

China Aggregate Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao do padrão de referência através, 

principalmente, do investimento em títulos de dívida chineses, através da 

utilização de derivados, sempre que considerado oportuno. 

 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪  Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre setores e emitentes 

▪ Combina decisões "top-down" - incluindo alocação de indústria e setor e 

gestão da duração - com seleção de títulos de tipo "bottom-up".  

▪ Investe na dívida chinesa, incluindo dívida pública, de agências 

governamentais e empresas. 

Abordagem ESG  Promove os fatores ESG 

Padrão de referência Bloomberg China Aggregate Total Return CNY . Para 

as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à Moeda da Classe de Ações.  

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

▪ Base para cálculos de VaR relativo  

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos   Um mínimo de 67% dos ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida 

emitidos ou garantidos pelo governo da China ou pelas respetivas agências 

governamentais e por empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal na China. 

O Subfundo pode investir em títulos de dívida de nível inferior ao grau de 

investimento. O Subfundo pode investir em títulos de dívida onshore 

emitidos na RPC através do China-Hong Kong Bond Connect. 

O Subfundo pode deter até 5% de títulos convertíveis e até 10% de 

obrigações convertíveis contingentes.  

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo não tem um nível mínimo exigido em Investimentos 

Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, contribuindo para objetivos 

ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos O Subfundo pode investir em títulos de 

dívida sem notação.  

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 
20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 
mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 
subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 
excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 
Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 
de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 
Derivados Utilizados para: fins de investimento; cobertura; gestão eficaz 

da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR relativo. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 100% 

meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa.  

Técnicas e instrumentos   Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo:  RMB.  Moedas de 

denominação dos ativos: predominantemente em RMB.  Estratégia de 

cobertura: a cobertura é geralmente realizada face à Moeda de 

Referência. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Derivados 
Cobertura 

China 
Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos convertíveis 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 

- Dívida de nível inferior ao grau 
de investimento 
- Dívida sem notação 
Mercados emergentes 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Liquidez 

Divisa 
Mercado 

Taxa de juro 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor  Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪  procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a títulos de dívida 

chineses;  

▪  procuram um investimento que 

incorpore os princípios ESG; 

▪ compreendem que a carteira pode ter 

uma exposição significativa a ativos de 

maior risco (tais como dívida dos 

mercados emergentes) e estão dispostos 

a aceitar esses riscos em busca de 

potenciais rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial   cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo Não foi 

lançado. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 0,70% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,35% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 0,70% 0,50% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,35% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,28% - 0,11% 
S2  - 1,00% - - 0,18% - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 0,70% 0,50% 0,20% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. * Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.



 

JPMORGAN FUNDS  145 
 

JPMorgan Funds -  

China Bond Opportunities Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações chineses 

através, principalmente, do investimento em títulos de dívida chineses, 

através da utilização de derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre setores e emitentes. 

▪ Combina tomada de decisões "top-down", incluindo alocação de setor, 

gestão da duração e exposição cambial, com seleção de títulos de tipo 

"bottom-up".  

▪  Utiliza uma abordagem não condicionada ao procurar as oportunidades 

mais atrativas em todos os segmentos do universo de rendimento fixo 

chinês, incluindo dívidas onshore em CNY, offshore em CNH e chinesa 

denominada em USD, adotando uma abordagem flexível para a gestão 

cambial. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total 

Return Gross) / 50% FTSE Dim Sum Bond Index (Total Return Gross). Para 

as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à Moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪  Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de 

referência ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos    Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em títulos de dívida onshore denominados em CNY emitidos na 

RPC por emitentes chineses e em títulos de dívida denominados em CNH 

ou USD emitidos fora da RPC por emitentes chineses. 

O Subfundo também pode investir uma parte significativa dos seus ativos 

em títulos de dívida denominados em CNH emitidos por emitentes não 

chineses. 

Tais títulos podem incluir obrigações, títulos de dívida emitidos por 

governos e respetivas agências governamentais, instituições financeiras, 

empresas ou outras organizações ou entidades. 

Um mínimo de 50% dos títulos de dívida deverá ter a classificação de 

"grau de investimento" na data da compra. No entanto, o Subfundo pode 

temporariamente deter menos títulos de dívida de nível inferior ao grau 

de investimento do que este limite mínimo em consequência das revisões 

em baixa ou da remoção da notação de crédito ou do incumprimento. 

O Subfundo pode ter uma exposição significativa a títulos de dívida de 

nível inferior ao grau de investimento e títulos de dívida sem notação.  

O Subfundo pode investir em títulos de dívida onshore emitidos na RPC 

através do China-Hong Kong Bond Connect, em mercados de obrigações 

negociadas numa bolsa da RPC e/ou no Mercado Interbancário de 

Obrigações da China. O Subfundo limitará o seu investimento em títulos 

de dívida onshore emitidos na RPC a 65% dos seus ativos. 

 

O Gestor de Investimentos pode deter posições cambiais ativas para 

maximizar os retornos. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais.O Gestor de 

Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e normas para 

implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a fornecedor(es) 

externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente em atividades 

inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou as 

receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A lista de 

análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se no site 

da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

O Subfundo pode investir em Depósitos em Instituições de Crédito, 

instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado monetário 

para fins de investimento. O Subfundo pode deter até 30% dos ativos 

nestes instrumentos para efeitos defensivos, numa base temporária. 

Outras exposições a investimentos    Até 10% em obrigações convertíveis 

contingentes.  

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório para 

gestão de subscrições e resgates em numerário, bem como para 

pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em 

Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base 

temporária, se as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o 

justificarem. 

 

Derivados  Utilizados para:  fins de investimento; cobertura; gestão eficaz 

da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR relativo. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 100% 

meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa.  

Técnicas e instrumentos   Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD  Moedas de 

denominação dos ativos:  CNH, CNY e USD.   Estratégia de 

cobertura:  flexível. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura 
Concentração 
Derivados 

China 
Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 

- Dívida de nível inferior ao grau 
de investimento 
- Dívida sem notação 
Mercados emergentes 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 

Crédito 
Taxa de juro 

Divisa 
Mercado 

Liquidez 

 
Resultados para o Acionista   Potencial impacto dos riscos supramencionados 

Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações chineses; 

▪  compreendem os riscos associados à 

dívida dos mercados emergentes e à 

China e estão dispostos a aceitar esses 

riscos em busca de potenciais 

rendimentos mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial   cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 08 de 

janeiro de 2020. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,50% - 0,15% 

C2 - 1,00% - - 0,40% - 0,15% 

D  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% 0,50% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,50% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,40% - 0,11% 
S2  - 1,00% - - 0,25% - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,00% 0,50% 0,20% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. * Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos. 

A China International Fund Management Co., Ltd. (CIFM) prestará serviços de análise financeira de investimentos onshore na RPC. 
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações de países 
identificados como mercados emergentes através, principalmente, do 
investimento em títulos de dívida de mercados emergentes, através da 
utilização de derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre setores e emitentes. 

▪ Combina tomada de decisões "top-down" – incluindo alocação de país e 

setor –  com seleção de títulos de tipo "bottom-up".  

▪ Investe em dívida de mercados emergentes, incluindo dívida soberana e 

de empresas.  

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência 50% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global 

Diversified (Total Return Gross) / 50% J. P. Morgan Corporate Emerging 

Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross). Para as Classes 

de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está 

coberto face à Moeda da Classe de Ações.  

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida 

emitidos ou garantidos por governos de mercados emergentes ou pelas 

respetivas agências governamentais e por empresas domiciliadas ou que 

exerçam a sua atividade económica principal num país de mercado 

emergente. O Subfundo pode investir em títulos de dívida de nível inferior 

ao grau de investimento e em títulos sem notação. 

 

Outras exposições a investimentos O Subfundo pode investir até 5% em 

títulos convertíveis e até 10% em obrigações convertíveis contingentes e 

até 5% em ações, geralmente resultantes de eventos relacionados com as 

suas participações de dívida, tais como conversões ou reestruturações.  

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; cobertura; gestão eficaz 

da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

compromisso.  

Técnicas e instrumentos   Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação 

dos ativos: maioritariamente USD e EUR. Estratégia de cobertura: a 

cobertura é geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

Obrigações convertíveis 
contingentes  
Títulos convertíveis  
Títulos de dívida  
- Dívida pública  
- Dívida com grau de 
investimento  
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento 

- Dívida sem notação 
Mercados emergentes 
Ações 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Liquidez 

Divisa 
Mercado 

Taxa de juro 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a títulos de dívida 

de mercados emergentes;  

▪ compreendem que a carteira pode ter 

uma exposição significativa a ativos de 

maior risco (tais como dívida de 

rendimento elevado e dos mercados 

emergentes) e estão dispostos a aceitar 

esses riscos em busca de potenciais 

rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  quinta-

feira, 28 de maio de 2015. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão 
de Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       C  - 1,00% - 0,35% - 0,20% 
I  - 1,00% - 0,35% - 0,10% 

I2  - 1,00% - 0,21% - 0,10% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações de empresas de 

países identificados como mercados emergentes através, principalmente, do 

investimento em títulos de dívida de empresas de mercados emergentes, 

através da utilização de derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a nível 

global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e técnicos 

sobre países, setores e emitentes. 

▪ Combina tomada de decisões "top-down" – incluindo alocação de país e 

setor – com seleção de títulos de tipo "bottom-up".    

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index 

Broad Diversified (Total Return Gross). Para as Classes de Ações com cobertura 

do risco cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe 

de Ações. Para as Classes de Ações com cobertura do risco de duração, o 

padrão de referência é o J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index 

Broad Diversified Duration Hedged (Total Return Gross). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. A maioria dos emitentes do Subfundo 

estará provavelmente representada no padrão de referência, uma vez que o 

Gestor de Investimentos o utiliza como base para a constituição da carteira, 

mantendo algum poder discricionário para se desviar da sua composição e 

características de risco dentro dos parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num desempenho 

diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos investidos, 

diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida de empresas de 

empresas domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal 

num país de mercado emergente. 

Não existem restrições de qualidade ou maturidade de crédito aplicáveis aos 

títulos de dívida e o Subfundo pode concentrar-se num número limitado de 

emitentes de empresas de mercados emergentes. 

O Subfundo pode também investir em títulos de dívida emitidos ou garantidos 

por governos de países de mercados emergentes. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com características 

ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de boa governação, 

medidas através da metodologia de classificação ESG própria do Gestor de 

Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos a 

Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a GEC, em 

Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, contribuindo para 

objetivos ambientais ou sociais.O Gestor de Investimentos avalia e aplica 

análises baseadas em valores e normas para implementar exclusões. Para 

apoiar esta análise, recorre a fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a 

participação de um emitente em atividades inconsistentes com as análises 

baseadas em valores e normas ou as receitas que este emitente obtém das 

mesmas atividades. A lista de análises aplicadas que podem resultar em 

exclusões encontra-se no site da Sociedade Gestora 

(www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 10% em obrigações convertíveis 

contingentes. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 20% dos 

ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do mercado 

monetário e fundos do mercado monetário para gestão de subscrições e 

resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 

100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos 

defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: fins de investimento; cobertura; gestão eficaz da 

carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em 

Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo 

CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global:  compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação 

dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: flexível.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  

Concentração  
Derivados  
Cobertura  

Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento  

- Dívida sem notação  
Mercados emergentes  

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 
das técnicas e dos títulos supramencionados 

Crédito  
Taxa de juro 

Divisa 
Mercado 

Liquidez 

 

Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 

Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a obrigações de 

empresas de mercados emergentes;  

▪ compreendem que a carteira pode ter 

uma exposição significativa a ativos de 

maior risco (tais como dívida de 

rendimento elevado e dos mercados 

emergentes) e estão dispostos a aceitar 

esses riscos em busca de potenciais 

rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  14 de 

julho de 2010. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,50% - 0,20% 

C2  - 1,00% - - 0,40% - 0,20% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% 0,50% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,50% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,40% - 0,16% 
S2  - 1,00% - - 0,25% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,00% 0,50% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 
Y  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Debt Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações de países 

identificados como mercados emergentes através, principalmente, do 

investimento em títulos de dívida de mercados emergentes, incluindo 

títulos de empresas e títulos emitidos em moedas locais, através da 

utilização de derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Combina tomada de decisões "top-down" – incluindo alocação de país e 

setor – com seleção de títulos de tipo "bottom-up".  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global 

Diversified (Total Return Gross). Para as Classes de Ações com cobertura 

do risco cambial, o padrão de referência está coberto face à Moeda da 

Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida 

emitidos ou garantidos por governos de mercados emergentes ou pelas 

respetivas agências governamentais e por empresas domiciliadas ou que 

exerçam a sua atividade económica principal num país de mercado 

emergente. Estes podem incluir obrigações Brady, obrigações em dólares 

emitidas nos Estados Unidos por empresas não residentes (Yankee bonds), 

obrigações europeias (Eurobonds) emitidas por governos e empresas, e 

obrigações e certificados transacionados em mercados nacionais. 

Não existem restrições de qualidade ou maturidade de crédito aplicáveis 

aos Investimentos. 

O Subfundo pode investir em títulos de dívida onshore emitidos na RPC 

através do China-Hong Kong Bond Connect. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos.  

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 
Derivados Utilizados para: fins de investimento; cobertura; gestão eficaz 

da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR relativo. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 100% 

meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação 

dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: flexível.  

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo.  

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.   

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

China 
Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 

- Dívida de nível inferior ao grau 
de investimento  
- Dívida sem notação  
Mercados emergentes  

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Mercado 

Taxa de juro 
Liquidez 

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a obrigações de 

mercados emergentes;   

▪ compreendem que a carteira pode ter 

uma exposição significativa a ativos de 

maior risco (tais como dívida de 

rendimento elevado e dos mercados 

emergentes) e estão dispostos a aceitar 

esses riscos em busca de potenciais 

rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 14 de 

março de 1997. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 1,15% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,50% - 0,20% 

C2  - 1,00% - - 0,46% - 0,20% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 1,15% 0,70% 0,30% 
F  - 1,00% 3,00% - 1,15% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,50% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,46% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos. 
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações com grau 

de investimento de países emergentes através, principalmente, do 

investimento em títulos de dívida de mercados emergentes com grau de 

investimento denominados em USD. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes. 

▪ Combina tomada de decisões "top-down" – incluindo alocação de país e 

setor – com seleção de títulos de tipo "bottom-up" no universo das 

obrigações com grau de investimento de países emergentes. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index 

Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. 

Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified 

Investment Grade (Total Return Gross). Para as Classes de Ações com 

cobertura do risco cambial, o padrão de referência está coberto face à 

Moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em títulos de dívida com grau de investimento denominados 

em USD emitidos ou garantidos por governos de mercados emergentes ou 

pelas respetivas agências governamentais e por empresas domiciliadas ou 

que exerçam a sua atividade económica principal num país de mercado 

emergente. 

Os títulos de dívida deverão ter a classificação de "grau de investimento" 

na data da compra. No entanto, o Subfundo pode, até determinado limite, 

deter títulos de nível inferior ao grau de investimento ou títulos sem 

notação em consequência das revisões em baixa ou da remoção da 

notação de crédito ou do incumprimento. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes.  

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 
Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global:  compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos:  principalmente USD. Estratégia de cobertura: a 

cobertura é geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Títulos de dívida  

- Dívida pública  
- Dívida com grau de 
investimento  
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento  
- Dívida sem notação  

Obrigações convertíveis 
contingentes  
Mercados emergentes  

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Liquidez  

Divisa 
Mercado  

Taxa de juro 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a obrigações de 

mercados emergentes com grau de 

investimento;  

▪ compreendem os riscos associados à 

dívida dos mercados emergentes e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  29 de 

novembro de 2010. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 0,80% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,40% - 0,20% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 0,80% 0,40% 0,30% 
F  - 1,00% 3,00% - 0,80% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,40% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,32% - 0,16% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de títulos de dívida 

pública de países identificados como mercados emergentes através, 

principalmente, do investimento em títulos de dívida denominados nas 

moedas locais de mercados emergentes, através da utilização de 

derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes. 

▪ Combina tomada de decisões "top-down" – incluindo alocação de país, 

gestão da duração e exposição cambial – com seleção de títulos de tipo 

"bottom-up".  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging 

Markets Global Diversified (Total Return Gross). Para as Classes de Ações 

com cobertura do risco cambial, o padrão de referência é de cobertura 

cruzada face à moeda da Classe de Ações, sempre que possível, o que 

significa que procura minimizar o efeito das flutuações cambiais entre a 

moeda do padrão de referência e a moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida 

emitidos ou garantidos por governos de mercados emergentes ou pelas 

respetivas agências governamentais e por empresas domiciliadas ou que 

exerçam a sua atividade económica principal num país de mercado 

emergente. Os investimentos podem ser denominados em qualquer 

moeda, no entanto, um mínimo de 67% será denominado numa moeda de 

um mercado emergente. O Subfundo pode ter, ocasionalmente, posições 

significativas em países, setores ou moedas específicas que podem ser 

concentradas. 

Embora os derivados possam ser denominados em EUR ou USD, podem 

ter exposição a moedas de mercados emergentes. 

Não existem restrições de qualidade ou maturidade de crédito aplicáveis 

aos investimentos. 

O Subfundo pode investir em títulos de dívida onshore emitidos na RPC 

através do China-Hong Kong Bond Connect. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes.   

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; cobertura; gestão eficaz 

da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR relativo. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 350% 

meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD.  Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: flexível. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos 

para uma descrição completa de cada risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Derivados  
Cobertura  

China 
Obrigações convertíveis 
contingentes  
Títulos de dívida 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento  
- Dívida pública 

- Dívida com grau de 
investimento  
- Dívida sem notação  
Mercados emergentes  

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Mercado 

Liquidez  
Taxa de juro  

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor  Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a obrigações 

denominados em moedas locais de 

mercados emergentes;  

▪ compreendem que a carteira pode ter 

uma exposição significativa a ativos de 

maior risco (tais como dívida de 

rendimento elevado e dos mercados 

emergentes) e estão dispostos a aceitar 

esses riscos em busca de potenciais 

rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  24 de 

janeiro de 2008. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,50% - 0,20% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% 0,50% 0,30% 
F  - 1,00% 3,00% - 1,00% 1,00% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,50% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,40% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,00% 0,50% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 
Y  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Emerging Markets Strategic Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao do padrão de referência através da 

exploração de oportunidades de investimento na dívida de mercados 

emergentes e nos mercados cambiais, através da utilização de derivados, 

sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Combina tomada de decisões "top-down" – incluindo alocação de país e 

setor – com seleção de títulos de tipo "bottom-up". 

▪ Utiliza uma abordagem não condicionada ao procurar as oportunidades 

mais atrativas em todos os segmentos do universo de dívida de 

mercados emergentes, tais como dívida soberana, dívida de empresas e 

dívida em moeda local, com foco em atenuar o risco de perda. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in 

USD. Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão 

de referência utilizado é o padrão de referência correspondente à moeda 

da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Cálculo da comissão de desempenho. 

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de 

referência ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos A maioria dos ativos é investida em 

títulos de dívida emitidos ou garantidos por governos de mercados 

emergentes ou pelas respetivas agências governamentais, entidades 

governamentais estatais e provinciais, supranacionais e por empresas 

domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica principal num 

país de mercado emergente. O Subfundo pode investir até 5% dos seus 

ativos em ABS.  

Não existem restrições de qualidade ou maturidade de crédito aplicáveis 

aos investimentos.  

O Subfundo pode utilizar posições longas e curtas (através de derivados) 

para diversificar a exposição a países, setores, moedas e qualidade de 

crédito que podem ser concentrados ocasionalmente. O Subfundo pode 

investir em títulos de dívida onshore emitidos na RPC através do China-

Hong Kong Bond Connect. 

 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 
investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 
soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 
investimento adquiridos. 

O Subfundo pode investir em Depósitos em Instituições de Crédito, 

instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado monetário 

para fins de investimento. O Subfundo pode deter até 100% dos ativos 

nestes instrumentos para efeitos defensivos, numa base temporária. 

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 
contingentes. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório para 

gestão de subscrições e resgates em numerário, bem como para 

pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em 

Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base 

temporária, se as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o 

justificarem.Derivados   Utilizados para: fins de investimento; cobertura; 

gestão eficaz da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados 

pelos Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos 

e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR absoluto. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 500% 

meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura: flexível. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo.  

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo  

Técnicas  Títulos   
Concentração 
Derivados  
Cobertura  
Posições curtas  

China 
Obrigações convertíveis 
contingentes  
Mercados emergentes  
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento  

- Dívida com grau de 
investimento  
- Dívida sem notação  
ABS 

  
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Mercado 

Liquidez  
Taxa de juro  

Divisa 

  
Resultados para o Acionista   Potencial impacto dos riscos supramencionados  
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor  Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter um retorno positivo a 

médio prazo através da exposição a 

obrigações de mercados emergentes; 

▪ compreendem que a carteira pode ter 

uma exposição significativa a ativos de 

maior risco (tais como dívida de 

rendimento elevado e dos mercados 

emergentes) e estão dispostos a aceitar 

esses riscos em busca de potenciais 

rendimentos mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Comissão de desempenho  Método: high 

water mark. Limite máximo: N.A. Período 

de referência: toda a vida do Fundo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  12 de 

abril de 2011. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão 

de Resgate 

Comissão 

Anual de 

Gestão e 

Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas 

Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

Comissão de 

Desempenho 

         A  3,00% 1,00% - 0,50% 1,30% - 0,30% - 
A (perf)  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% - 0,30% 10,00% 

C  - 1,00% - - 0,95% - 0,20% - 
C (perf)  - 1,00% - - 0,50% - 0,20% 10,00% 

D  3,00% 1,00% - 0,50% 1,30% 0,95% 0,30% - 
D (perf)  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% 1,00% 0,30% 10,00% 

I  - 1,00% - - 0,95% - 0,16% - 
I (perf)  - 1,00% - - 0,50% - 0,16% 10,00% 

I2  - 1,00% - - 0,85% - 0,16% - 
I2 (perf)  - 1,00% - - 0,40% - 0,16% 10,00% 

T  - 1,00% 3,00% - 1,30% 0,95% 0,30% - 
T (perf)  - 1,00% 3,00% - 1,00% 1,00% 0,30% 10,00% 

X  - 1,00% - - - - 0,15% - 
X (perf)  - 1,00% - - - - 0,15% 10,00% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

EU Government Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um rendimento idêntico ao do padrão de referência através, 

principalmente, do investimento em títulos de dívida pública de países da 

União Europeia. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes. 

▪ Tem como alvo fontes diversificadas de rendimento da carteira – 

incluindo gestão da duração, posicionamento da curva de rendimentos 

e negociações entre mercados. 

▪ Investe em dívida pública e dívida relativa a dívida pública domiciliada 

na União Europeia.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência J.P. Morgan EMU Government Investment Grade 

Bond Index (Total Return Gross). Para as Classes de Ações com cobertura 

do risco cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da 

Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Ativos principalmente investidos em 

títulos de dívida emitidos ou garantidos por governos da União Europeia, 

incluindo agências e governos locais que são garantidos por tais governos 

e que são denominados em EUR ou outras moedas da União Europeia. 

O Subfundo pode investir até 20% em títulos de dívida emitidos ou 

garantidos por organizações supranacionais, denominados em EUR ou 

noutras moedas da União Europeia. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 
a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 
mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 
contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 
 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: VaR relativo. Nível de 
alavancagem previsto dos derivados: 150% meramente indicativo. A 

alavancagem pode, ocasionalmente, exceder este nível de forma 

significativa.   

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é 

geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Títulos de dívida 

- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 

 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Liquidez  

Divisa 
Taxa de juro  

Mercado 

 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

totalidade do seu  
dinheiro. 

em valor. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

dívida pública da União Europeia;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 17 de 

abril de 2008. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 0,40% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,25% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 0,40% 0,20% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,25% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,18% - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 0,40% 0,20% 0,20% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos. 
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JPMorgan Funds -  

Euro Aggregate Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações denominadas 

em EUR através, principalmente, do investimento em títulos de dívida com 

grau de investimento denominados em euros e através da utilização de 

derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a nível 

global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e técnicos 

sobre países, setores e emitentes. 

▪ Combina alocação de ativos "top-down" e seleção de títulos de tipo 

"bottom-up" direcionados para fontes diversificadas de rendimento da 

carteira – incluindo rotação de setor, seleção de títulos e posicionamento da 

curva de rendimentos. 

▪ Investe em dívida denominada em euros com grau de investimento de todos 

os setores, incluindo dívida pública, dívida relativa a dívida pública, dívida de 

empresas e títulos de dívida. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo.   

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do Subfundo 

estará provavelmente representada no padrão de referência, uma vez que o 

Gestor de Investimentos o utiliza como base para a constituição da carteira, 

mantendo algum poder discricionário para se desviar da sua composição e 

características de risco dentro dos parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num desempenho 

diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos investidos, 

diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida com grau de 

investimento denominados em EUR de emitentes em qualquer parte do 

mundo, incluindo mercados emergentes.  

O Subfundo pode investir até 15% dos seus ativos em MBS/ABS e em 

obrigações garantidas até determinado limite. O Subfundo pode investir em 

títulos de dívida de nível inferior ao grau de investimento e em títulos de dívida 

sem notação até um determinado limite. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com características 

ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de boa governação, 

medidas através da metodologia de classificação ESG própria do Gestor de 

Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos a 

Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a GEC, em 

Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, contribuindo para 

objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente em 

atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou as 

receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A lista de análises 

aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se no site da Sociedade 

Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes.  

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 20% dos 

ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do mercado 

monetário e fundos do mercado monetário para gestão de subscrições e 

resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 

100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos 

defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em 

Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo 

CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: VaR relativo. Nível de 

alavancagem previsto dos derivados: 50% meramente indicativo. A 

alavancagem pode, ocasionalmente, exceder este nível de forma significativa.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de denominação dos 

ativos: EUR. Estratégia de cobertura: não aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

Obrigações convertíveis 
contingentes  
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de investimento 
- Dívida de nível inferior ao grau de 
investimento 

- Dívida sem notação  
MBS/ABS  
Mercados emergentes  

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Mercado 

Taxa de juro  Liquidez 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem 
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e:  

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações denominados em EUR;    

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Negociação Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia.  

Data de lançamento do Subfundo 09 de 
novembro de 2009. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  3,00% 1,00% 0,50% 0,70% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,35% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% 0,50% 0,70% 0,35% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,35% - 0,11% 

I2  - 1,00% - 0,21% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Euro Corporate Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações de empresas 

denominadas em EUR através, principalmente, do investimento em títulos de 

dívida com grau de investimento denominados em EUR e através da utilização 

de derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a nível 

global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e técnicos 

sobre países, setores e emitentes. 

▪ Aborda o investimento em obrigações de empresas ao focar-se em gerar 

retornos, principalmente através da rotação de setor de crédito e seleção de 

títulos no universo das obrigações de empresas europeias. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Total Return 

Gross). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à Moeda da Classe de Ações.  

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo.  

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do Subfundo 

estará provavelmente representada no padrão de referência, uma vez que o 

Gestor de Investimentos o utiliza como base para a constituição da carteira, 

mantendo algum poder discricionário para se desviar da sua composição e 

características de risco dentro dos parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num desempenho 

diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos investidos, 

diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida de empresas com 

grau de investimento denominados em EUR de emitentes em qualquer parte 

do mundo, incluindo mercados emergentes.  

O Subfundo pode também investir em títulos de dívida emitidos por governos 

cuja moeda nacional seja o euro, excluindo supranacionais, governos locais e 

agências. O Subfundo pode investir até 20% em títulos de dívida de nível 

inferior ao grau de investimento. O Subfundo pode investir em títulos de dívida 

sem notação até determinado limite. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com características 

ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de boa governação, 

medidas através da metodologia de classificação ESG própria do Gestor de 

Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos a 
Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 
mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a GEC, em 
Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, contribuindo para 
objetivos ambientais ou sociais. 
O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente em 

atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou as 

receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A lista de análises 

aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se no site da Sociedade 

Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 10% em obrigações convertíveis 

contingentes; até 5% em MBS/ABS. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 20% dos 

ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do mercado 

monetário e fundos do mercado monetário para gestão de subscrições e 

resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 

100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos 

defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em 

Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo 

CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: VaR relativo. Nível de 

alavancagem previsto dos derivados: 50% meramente indicativo. A 

alavancagem pode, ocasionalmente, exceder este nível de forma significativa.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de denominação dos 

ativos: EUR. Estratégia de cobertura: não aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

Obrigações convertíveis 
contingentes  
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de investimento 
- Dívida de nível inferior ao grau de 
investimento 

- Dívida sem notação 
Mercados emergentes  
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Liquidez 

Mercado  Taxa de juro 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem 
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações denominados em EUR com 

grau de investimento;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

cobertura do VPL 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia.  

Data de lançamento do Subfundo  27 de 

fevereiro de 2009. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  3,00% 1,00% 0,50% 0,80% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,40% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% 0,50% 0,80% 0,40% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,40% - 0,11% 

I2  - 1,00% - 0,32% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Euro Government Short Duration Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno idêntico ao do padrão de referência através, 

principalmente, do investimento em títulos de dívida de curto prazo 

denominados em euros, emitidos por governos de países cuja moeda 

nacional é o euro (EUR). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes. 

▪ Tem como alvo fontes diversificadas de rendimento da carteira – 

incluindo gestão da duração, posicionamento da curva de rendimentos 

e negociações entre mercados. 

▪ Investe em dívida pública e dívida relativa a dívida pública denominada 

em euros de curto prazo. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência J.P. Morgan EMU Government Investment Grade 

Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em títulos de dívida de curto prazo denominados em EUR 

emitidos ou garantidos por governos de países da zona euro, incluindo 

agências e governos locais que são garantidos por tais governos. O 

Subfundo pode investir até 20% em títulos de dívida de curto prazo 

denominados em EUR emitidos ou garantidos por organizações 

supranacionais. O Subfundo poderá concentrar-se num número limitado 

de emitentes. Na data da compra, a duração média ponderada da carteira 

não excederá, em geral, três anos, e a maturidade residual de cada 

investimento não excederá, em geral, cinco anos. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 
a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 
mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 
contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 
 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: EUR. Estratégia de cobertura: não aplicável.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura 

Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 

 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Liquidez 

Mercado Taxa de juro 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações denominadas em EUR, com 

sensibilidade mais reduzida às taxas de 

juro; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Negociação  Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  20 de 

fevereiro de 2009. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão 
de Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  3,00% 1,00% 0,50% 0,35% - 0,15% 

C  - 1,00% - 0,20% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% 0,50% 0,35% 0,05% 0,15% 
I  - 1,00% - 0,20% - 0,11% 

I2  - 1,00% - 0,16% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Europe High Yield Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações europeus 

através, principalmente, do investimento em obrigações europeias e não 

europeias de nível inferior ao grau de investimento denominadas em 

moedas europeias e noutros títulos de dívida, através da utilização de 

derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Uma abordagem de seleção de títulos de tipo "bottom-up" com base na 

avaliação do valor relativo no espetro de crédito de rendimento elevado 

do mercado desenvolvido europeu.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High 

Yield Constrained Index (Total Return Gross). Para as Classes de Ações com 

cobertura do risco cambial, o padrão de referência está coberto face à 

Moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida de 

nível inferior ao grau de investimento de empresas denominados numa 

moeda europeia ou emitidos ou garantidos por empresas domiciliadas ou 

que exerçam a sua atividade económica principal num país europeu.  

O Subfundo pode investir em títulos de dívida sem notação. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes. O Subfundo pode investir em mercados emergentes, até 

determinado limite. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; cobertura; gestão eficaz 

da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição 

global:  compromisso.  

Técnicas e instrumentos   Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é 

geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados 
Cobertura 

Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos de dívida 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento 
- Dívida sem notação 

Mercados emergentes 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Liquidez 

Divisa 
Mercado 

Taxa de juro 

 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

totalidade do seu  
dinheiro. 

em valor. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações europeus de rendimento 

elevado;  

▪ compreendem os riscos associados à 

dívida de elevado rendimento e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 11 de 

setembro de 1998. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 0,75% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,45% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 0,75% 0,55% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,45% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,34% - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 0,75% 0,55% 0,20% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações europeus 

de curta duração através, principalmente, do investimento em obrigações 

de curto prazo de nível inferior ao grau de investimento denominadas em 

moedas europeias e outros títulos de dívida, através da utilização de 

derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Uma abordagem de seleção de títulos de tipo "bottom-up" com base na 

avaliação do valor relativo no espetro de crédito de rendimento elevado 

de curto prazo do mercado desenvolvido europeu.  

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência ICE BofA Euro Developed Markets High Yield ex-

Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross). Para 

as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

O nome oficial do padrão de referência é ICE BofA Q936 Custom Index 

(Total Return Gross). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. A maioria dos emitentes do Subfundo 

estará provavelmente representada no padrão de referência, uma vez que 

o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a constituição da 

carteira, mantendo algum poder discricionário para se desviar da sua 

composição e características de risco dentro dos parâmetros de risco 

indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida de 

nível inferior ao grau de investimento de curto prazo de empresas 

denominados numa moeda europeia ou emitidos ou garantidos por 

empresas domiciliadas ou que exerçam a sua atividade económica 

principal num país europeu. 

O Subfundo pode investir em títulos de dívida sem notação. 

Na data da compra, a duração média ponderada da carteira não excederá, 

em geral, três anos, e a maturidade residual de cada título de dívida de 

taxa fixa não excederá, em geral, cinco anos.  

 

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes; até 5% títulos de dívida desvalorizados na data da compra. 

O Subfundo pode investir em mercados emergentes, até determinado 

limite. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; cobertura; gestão eficaz 

da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição 

global:  compromisso. 

Técnicas e instrumentos   Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura 

é geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo  

Técnicas  Títulos   
Derivados  
Cobertura  

Obrigações convertíveis 
contingentes  
Títulos de dívida  
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento  
- Dívida sem notação 

- Dívida desvalorizada  
Mercados emergentes  

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 
da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados  
Crédito  
Mercado  

Liquidez  
Taxa de juro  

Divisa  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados  

Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro.  

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor.  

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo.  
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações de curto prazo de rendimento 

elevado, com sensibilidade mais reduzida 

às variações das taxas de juro; 

▪ compreendem os riscos associados à 

dívida de elevado rendimento e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 12 de 

janeiro de 2017. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 0,75% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,45% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 0,75% 0,55% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,45% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,34% - 0,11% 
S1  - 1,00% - - 0,23% - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 0,75% 0,55% 0,20% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Financials Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações globais 

através, principalmente, do investimento em títulos de dívida sénior e 

subordinada emitidos por empresas dos setores financeiro, bancário e dos 

seguros ("Sociedades Financeiras"), a nível global, e através da utilização 

de derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Aborda o investimento em obrigações de empresas ao focar-se em 

gerar retornos, principalmente através da rotação de setor de crédito e 

seleção de títulos no universo das obrigações financeiras, a nível global. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência 33% Bloomberg Global Aggregate Corporate Senior 

Financials Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 67% Bloomberg 

Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Total Return 

Gross) Hedged to EUR. Para as Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial, os padrões de referência estão cobertos face à moeda da Classe 

de Ações.  

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida 

sénior e subordinada emitidos por Sociedades Financeiras localizadas em 

qualquer parte do mundo, incluindo mercados emergentes. O Subfundo 

pode ter uma exposição significativa a títulos de dívida de nível inferior ao 

grau de investimento e títulos de dívida sem notação. 

O Subfundo pode investir significativamente em ações preferenciais e 

outros títulos de capital, em títulos convertíveis e em obrigações 

convertíveis contingentes até 20%. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Títulos de dívida emitidos por 

governos, a nível global, incluindo supranacionais, governos locais e 

agências; até 5% em MBS/ABS. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR relativo. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 150% 

meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é 

geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

Obrigações convertíveis 
contingentes  
Títulos convertíveis  
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida de nível inferior ao grau 
de investimento 
- Dívida subordinada 
- Dívida sem notação 

Ações 
Mercados emergentes 
Ações preferenciais  
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Mercado 

Taxa de juro  
Liquidez 

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações do setor financeiro, a nível 

global;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 28 de 

novembro de 2011. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 0,80% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,40% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 0,80% 0,40% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,40% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,32% - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 0,80% 0,40% 0,20% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Flexible Credit Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno total através da exploração de oportunidades de 

investimento em mercados de crédito a nível global, e através da 

utilização de derivados, sempre que considerado oportuno.  

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento  

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ A flexibilidade investe numa vasta série de mercados de crédito, a nível 

global, tais como dívida com grau de investimento de rendimento 

elevado e de mercados emergentes, com foco em gerar a maioria dos 

retornos da alocação do setor de crédito e da seleção de títulos, 

enquanto gere a exposição à taxa de juro para complementar os 

retornos de crédito.  

▪ A gestão do risco de perda através da alocação dinâmica de ativos, 

cobertura e diversificação nos setores.  

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return 

Gross) Hedged to USD. Para as Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial, o padrão de referência está coberto face à Moeda da Classe de 

Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de 

referência ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  A maioria dos ativos é investida em 

títulos de dívida de empresas a nível global. O Subfundo pode também 

investir noutros ativos, tais como títulos convertíveis, obrigações 

convertíveis contingentes (até 20%), títulos de dívida emitidos por 

agências governamentais, obrigações garantidas e obrigações 

condicionadas por eventos de crédito (CLN). 

O Subfundo pode investir até 10% dos seus ativos em MBS/ABS e pode 

investir, até um determinado limite, em dívida desvalorizada e em títulos 

em incumprimento. 

Não existem restrições de qualidade de crédito e os emitentes podem 

estar localizados em qualquer parte do mundo, incluindo mercados 

emergentes. 

O Subfundo pode utilizar posições longas e curtas (através de derivados) 

para diversificar a exposição a países, setores, moedas e notações de 

crédito que podem ser concentrados ocasionalmente. 

 

Outras exposições a investimentos Derivados de ações para gerir a 

exposição a ações, bem como para gerir a correlação dos Subfundos com 

os mercados acionistas.  

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR absoluto. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 200% 

Meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é 

geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Derivados  
Cobertura  
Posições curtas 

Obrigações convertíveis 
contingentes  
contingentes 
Títulos convertíveis 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento 

- Dívida desvalorizada 
- Dívida sem notação 
Ações 
Mercados emergentes  
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Liquidez 

Divisa 
Mercado 

Taxa de juro 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações de empresas, a nível global;  

▪ compreendem que a carteira pode ter 

uma exposição significativa a ativos de 

maior risco (tais como dívida de 

rendimento elevado e dos mercados 

emergentes) e estão dispostos a aceitar 

esses riscos em busca de potenciais 

rendimentos mais elevados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  20 de 

janeiro de 2010. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 0,80% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,40% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 0,80% 0,40% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,40% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,38% - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 0,80% 0,40% 0,20% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Global Aggregate Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações globais 

através, principalmente, do investimento em títulos de dívida globais com 

grau de investimento, através da utilização de derivados, sempre que 

considerado oportuno.  

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Combina alocação de ativos "top-down" e seleção de títulos de tipo 

"bottom-up" direcionados para fontes diversificadas de rendimento da 

carteira – incluindo rotação de setor, seleção de títulos, moedas e 

posicionamento da curva de rendimentos.   

▪ Investe em todos os setores da dívida global com grau de investimento, 

incluindo dívida pública, dívida relativa a dívida pública, dívida de 

empresas, de mercados emergentes e títulos de dívida.  

▪ O fundo pode também investir em elevado rendimento e a exposição 

cambial é geralmente coberta face às ponderações da moeda do padrão 

de referência. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return 

Gross). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. A maioria dos emitentes do Subfundo 

estará provavelmente representada no padrão de referência, uma vez que 

o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a constituição da 

carteira, mantendo algum poder discricionário para se desviar da sua 

composição e características de risco dentro dos parâmetros de risco 

indicativos.  
Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida com 

grau de investimento (incluindo MBS/ABS) de emitentes em qualquer 

parte do mundo, incluindo mercados emergentes. 

Espera-se que o Subfundo invista entre 5% e 30% dos seus ativos em 

títulos garantidos por hipotecas (MBS) e/ou em títulos garantidos por 

ativos (ABS). Os MBS que podem ser governamentais (emitidos por 

organismos paragovernamentais dos EUA) e não governamentais 

(emitidos por instituições privadas) referem-se a títulos de dívida 

garantidos por hipotecas, incluindo hipotecas residenciais e comerciais, e 

os ABS referem-se aos títulos garantidos por outros tipos de ativos, tais 

como dívidas de cartões de crédito, empréstimos à compra de 

automóveis, empréstimos ao consumo e locações financeiras de 

equipamento. 

O Subfundo pode investir em títulos de dívida de nível inferior ao grau de 

investimento e em títulos de dívida sem notação e pode investir em 

obrigações garantidas até um determinado limite. 

O Subfundo pode investir em títulos de dívida onshore emitidos na RPC 

através do China-Hong Kong Bond Connect. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR relativo. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 400% 

meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é 

geralmente realizada face às ponderações das moedas do padrão de 

referência. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo.  

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

China 
Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento  

- Dívida sem notação  
Mercados emergentes  
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Liquidez 

Mercado 
Divisa 

Taxa de juro 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações, a nível global;  

▪ procuram investimentos em obrigações 

com grau de investimento muito 

diversificados;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  16 de 

novembro de 1988. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  3,00% 1,00% 0,50% 0,70% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,35% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% 0,50% 0,70% 0,40% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,35% - 0,11% 

I2  - 1,00% - 0,21% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Global Bond Opportunities Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao do padrão de referência através da 

exploração de oportunidades de investimento numa carteira não 

condicionada de títulos de dívida e moedas, através da utilização de 

derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento  

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Utiliza uma abordagem não condicionada para encontrar as melhores 

ideias de investimento entre múltiplos setores de rendimento fixo e 

países, centrando-se na geração de retornos totais de longo prazo.  

▪ Alterna de forma dinâmica entre setores e países e ajusta a duração 

dependendo das condições de mercado.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) 

Hedged to USD. Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, 

o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de 

referência ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% dos ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida 

incluindo, entre outros, títulos de dívida emitidos por governos ou pelas 

respetivas agências governamentais, entidades governamentais estatais e 

provinciais e organizações supranacionais, títulos de dívida de empresas, 

MBS/ABS, obrigações garantidas e divisas. Os emitentes podem estar 

localizados em qualquer parte do mundo, incluindo mercados 

emergentes. 

Espera-se que o Subfundo invista entre 10% e 30% dos seus ativos em 

títulos garantidos por hipotecas (MBS) e/ou em títulos garantidos por 

ativos (ABS) de qualquer qualidade de crédito, mas devido à abordagem 

de investimento sem limitações, o nível de investimento efetivo poderá 

variar. Os MBS que podem ser governamentais (emitidos por organismos 

paragovernamentais dos EUA) e não governamentais (emitidos por 

instituições privadas) referem-se a títulos de dívida garantidos por 

hipotecas, incluindo hipotecas residenciais e comerciais, e os ABS referem-

se aos títulos garantidos por outros tipos de ativos, tais como dívidas de 

cartões de crédito, empréstimos à compra de automóveis, empréstimos 

ao consumo e locações financeiras de equipamento.  

O Subfundo pode deter até 10% de títulos convertíveis e até 10% de 

obrigações convertíveis contingentes. O Subfundo pode investir em títulos 

de dívida de nível inferior ao grau de investimento e em títulos sem 

notação.  

O Subfundo pode utilizar posições longas e curtas (através de derivados) 

para diversificar a exposição a países, setores, moedas e notações de 

crédito que podem ser concentrados ocasionalmente. 

O Subfundo pode investir em títulos de dívida onshore emitidos na RPC 

através do China-Hong Kong Bond Connect. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora ( www.jpmorganassetmanagement.lu ). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

O Subfundo pode investir em Depósitos em Instituições de Crédito, 

instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado monetário 

para fins de investimento. O Subfundo pode deter até 100% dos ativos 

nestes instrumentos para efeitos defensivos, numa base temporária. 

 

Outras exposições a investimentos Até 10% em ações, geralmente 

resultantes de eventos relacionados com as suas participações de dívida, 

tais como conversões ou reestruturações; derivados de ações para gerir a 

exposição a ações, bem como para gerir a correlação dos Subfundos com 

os mercados acionistas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório para 
gestão de subscrições e resgates em numerário, bem como para 
pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em 
Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base 
temporária, se as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o 
justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; cobertura; gestão eficaz 

da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR absoluto. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 250% 

Meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo.  

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação 

dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: maioritariamente coberta 

face à Moeda de Referência. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Derivados  
Cobertura  
Posição curta 

China 
Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos convertíveis 
Títulos de dívida 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 

- Dívida sem notação 
Mercados emergentes 
Ações 
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Divisa 

Taxa de juro 
Liquidez 

Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a uma carteira não 

condicionada de títulos de dívida e 

moedas; 

▪ compreendem que a carteira pode ter 

uma exposição significativa a ativos de 

maior risco (tais como dívida de 

rendimento elevado, dívida de mercados 

emergentes e MBS/ABS) e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Taxa de dividendo para as Classes de Ações 

(div) e (mth) A Sociedade Gestora poderá 

reduzir a taxa de dividendo para uma 

Classe de Ações em resposta às condições 

prevalecentes no mercado que a afetam.  

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 22 de 

fevereiro de 2013. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,50% - 0,15% 

C2  - 1,00% - - 0,40% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% 0,50% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,50% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,40% - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,00% 0,50% 0,20% 
V  - 1,00% - - 0,50% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.*Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.  

As Classes de Ações A (fix) EUR 3,50 – EUR (hedged), C (perf) (fix) EUR 3,90 – EUR (hedged) e D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged) destinam-se a 
ser atribuídas pelo Conselho de Administração em dividendos trimestrais fixos calculados com base num dividendo total anual de EUR 3,50, 
EUR 3,90 e EUR 3,00 por ação, respetivamente. 
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JPMorgan Funds -  

Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao do padrão de referência através da 

exploração de oportunidades de investimento numa carteira não 

condicionada de títulos de dívida (colocada numa posição positiva 

relativamente a Títulos de Dívida com características E/S positivas e títulos 

de dívida emitidos por empresas e países que evidenciem uma melhoria 

das suas características E/S) e moedas, através da utilização de derivados, 

sempre que considerado oportuno. Títulos de Dívida com características 

E/S positivas são aqueles que o Gestor de Investimentos considera terem 

sido emitidos por empresas e países que apresentem uma governação 

eficaz e uma gestão excelente das questões ambientais e sociais 

(características de sustentabilidade). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪  Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes. 

▪  Utiliza uma abordagem não condicionada para encontrar as melhores 

ideias de investimento entre múltiplos setores de rendimento fixo e 

países, centrando-se na geração de retornos totais de longo prazo.  

▪  Alterna de forma dinâmica entre setores e países e ajusta a duração 

dependendo das condições de mercado. 

▪  Procura proporcionar a maioria dos seus retornos através de Títulos de 

Dívida com características E/S positivas e títulos de dívida emitidos por 

empresas e países que evidenciem uma melhoria das suas 

características E/S integrando fatores ESG, exclusões e colocando a 

carteira numa posição positiva relativamente a emitentes com 

classificações ESG acima da média. 

Abordagem ESG Direcionamento positivo 

Padrão de referência Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) 

Hedged to USD. Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, 

o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪  Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de 

referência ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos   

Investimento diretamente ou através de derivados numa carteira de 

títulos de dívida colocada numa posição positiva relativamente a Títulos 

de Dívida com características E/S positivas e títulos de dívida emitidos por 

empresas e países que evidenciem uma melhoria das suas características 

E/S incluindo, entre outros, títulos de dívida emitidos por governos ou 

pelas respetivas agências governamentais, entidades governamentais 

estatais e provinciais e organizações supranacionais, títulos de dívida de 

empresas, MBS/ABS, obrigações garantidas e moedas. Os emitentes 

podem estar localizados em qualquer parte do mundo, incluindo 

mercados emergentes. 

Espera-se que o Subfundo invista entre 10% e 30% dos seus ativos em 

títulos garantidos por hipotecas (MBS) e/ou em títulos garantidos por 

ativos (ABS) de qualquer qualidade de crédito, mas devido à abordagem 

de investimento sem limitações, o nível de investimento efetivo poderá 

variar. Os MBS que podem ser governamentais (emitidos por organismos 

paragovernamentais dos EUA) e não governamentais (emitidos por 

instituições privadas) referem-se a títulos de dívida garantidos por 

hipotecas, incluindo hipotecas residenciais e comerciais, e os ABS referem-

se aos títulos garantidos por outros tipos de ativos, tais como dívidas de 

cartões de crédito, empréstimos à compra de automóveis, empréstimos 

ao consumo e locações financeiras de equipamento. O Subfundo pode ter 

uma exposição significativa a títulos de dívida de nível inferior ao grau de 

investimento, mas não investirá em títulos de dívida desvalorizados (no 

momento de aquisição). O Subfundo pode deter até 10% de títulos 

convertíveis e até 10% de obrigações convertíveis contingentes. 

O Subfundo pode utilizar posições longas e curtas (através de derivados) 

para diversificar a exposição a países, setores, moedas e notações de 

crédito que podem ser concentrados ocasionalmente.  

O Subfundo pode investir em títulos de dívida onshore emitidos na RPC 

através do China-Hong Kong Bond Connect. 

Geralmente, o Subfundo irá manter uma classificação MSCI ESG média 

ponderada pelo ativo acima da classificação MSCI ESG média do universo 

de rendimento fixo ponderado para corresponder à alocação setorial do 

Subfundo, excluindo o saldo em tesouraria e divisas. O cálculo da 

classificação MSCI ESG média ponderada pelo ativo consistirá no total do 

valor de mercado de cada título pela sua classificação MSCI ESG. A 

classificação MSCI ESG média do universo de rendimento fixo será 

calculada utilizando as classificações ESG de índices de setores industriais, 

ponderados para refletir a exposição setorial no Subfundo. A classificação 

ESG média ponderada pelo ativo não incluirá os títulos detidos pelo 

Subfundo que não têm uma classificação MSCI ESG, tais como 

determinados títulos MBS/ABS.  Para esses títulos sem classificação MSCI 

ESG, a maior parte será sustentável ou evidenciará uma melhoria das suas 

características de sustentabilidade, conforme determinado pelo Gestor de 

Investimentos. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente os critérios ESG na análise do 

investimento e nas decisões de investimento em, pelo menos, 90% dos 

títulos adquiridos (excluindo disponibilidades líquidas). 

O Subfundo investe pelo menos 25% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Subfundo exclui os últimos 20% dos títulos de dívida de empresas do 

seu universo de potencial investimento com base nos seus critérios ESG. 

O Subfundo pode investir em Depósitos em Instituições de Crédito, 

instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado monetário 

para fins de investimento. O Subfundo pode deter até 100% dos ativos 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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nestes instrumentos para efeitos defensivos, numa base temporária. 
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Outras exposições a investimentos    Até 20% em dívida sem notação, até 

10% em ações, geralmente resultantes de eventos relacionados com as 

suas posições em dívida, tais como conversões ou reestruturações; 

derivados de ações para gerir a exposição a ações, bem como para gerir a 

correlação do Subfundo com os mercados acionistas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório para 

gestão de subscrições e resgates em numerário, bem como para 

pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em 

Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base 

temporária, se as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o 

justificarem.Derivados  Utilizados para:  fins de investimento; cobertura; 

gestão eficaz da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados 

pelos Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos 

e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR absoluto. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 250% 

Meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD  Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de 

cobertura: maioritariamente coberta face à Moeda de Referência. 

 

PRINCIPAIS RISCOS  

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Derivados 
Cobertura 
Posições curtas 

China 
Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos convertíveis 
Títulos de dívida 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 

- Dívida sem notação 
Mercados emergentes 
Ações 
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Mercado 

Liquidez 
Taxa de juro 

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor
Perfil do investidor   Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a uma carteira não 

condicionada de títulos de dívida e 

moedas; 

▪ compreendem que a carteira pode ter 

uma exposição significativa a ativos de 

maior risco (tais como dívida de 

rendimento elevado, dívida de mercados 

emergentes e MBS/ABS) e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados;  

▪ procuram um investimento que 

incorpore os princípios ESG; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial   cobertura do VPL. 

Taxa de dividendo para as Classes de Ações 

(div) e (mth) A Sociedade Gestora poderá 

reduzir a taxa de dividendo para uma 

Classe de Ações em resposta às condições 

prevalecentes no mercado que a afetam.  

Negociação  Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 08 de 

novembro de 2019. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,50% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% 0,50% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,50% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,40% - 0,11% 
S2  - 1,00% - - 0,25% - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,00% 0,50% 0,20% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos. 
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JPMorgan Funds -  

Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao do padrão de referência através, 

principalmente, do investimento em títulos de dívida de empresas globais 

com grau de investimento, da cobertura do risco de taxa de juro, através 

da utilização de derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Aborda o investimento em obrigações de empresas ao focar-se em 

gerar retornos, principalmente através da rotação de setor de crédito e 

seleção de títulos no universo das obrigações de empresas globais.  

▪ Além disso, o processo de investimento também procura cobrir o risco 

de taxa de juro. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência Bloomberg Global Aggregate Corporate Duration 

Hedged Index (Total Return Gross) Hedged to USD. Para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência está 

coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida de 

empresas com grau de investimento de emitentes localizados em 

qualquer parte do mundo, incluindo mercados emergentes. 

O Subfundo pode também investir em títulos de dívida globais emitidos 

por governos, incluindo governos locais (até 5%), mas excluindo 

supranacionais e agências. O Subfundo pode investir até 20% em títulos de 

dívida de nível inferior ao grau de investimento. O Subfundo pode investir 

em títulos de dívida sem notação até determinado limite. 

O risco de taxa de juro da carteira está coberto face a um período-alvo 

compreendido entre zero e seis meses através da utilizações de derivados.  

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu).  

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 10% em obrigações convertíveis 

contingentes; até 5% em MBS/ABS. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR relativo. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 150% 

Meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é 

geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos de dívida 
- Dívida pública  
- Dívida com grau de 
investimento  
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento  

- Dívida sem notação  
Mercados emergentes  
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Mercado 

Taxa de juro 
Liquidez 

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações de empresas com grau de 

investimento, a nível global, com 

sensibilidade mais reduzida às taxas de 

juro; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  31 de 

julho de 2017. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  3,00% 1,00% 0,50% 0,80% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,40% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% 0,50% 0,80% 0,40% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,40% - 0,11% 

I2  - 1,00% - 0,32% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Global Corporate Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações de empresas 

globais através, principalmente, do investimento em títulos de dívida globais 

com grau de investimento, através da utilização de derivados, sempre que 

considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a nível 

global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e técnicos 

sobre países, setores e emitentes. 

▪ Aborda o investimento em obrigações de empresas ao focar-se em gerar 

retornos, principalmente através da rotação de setor de crédito e seleção de 

títulos no universo das obrigações de empresas globais. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total 

Return Gross) Hedged to USD. Para as Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do Subfundo 

estará provavelmente representada no padrão de referência, uma vez que o 

Gestor de Investimentos o utiliza como base para a constituição da carteira, 

mantendo algum poder discricionário para se desviar da sua composição e 

características de risco dentro dos parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num desempenho 

diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos investidos, 

diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida de empresas com 

grau de investimento de emitentes em qualquer parte do mundo, incluindo 

mercados emergentes. 

O Subfundo pode também investir em títulos de dívida globais emitidos por 

governos, incluindo governos locais (até 5%), mas excluindo supranacionais e 

agências. O Subfundo pode investir até 20% em títulos de dívida de nível 

inferior ao grau de investimento. O Subfundo pode investir em títulos de dívida 

sem notação até determinado limite. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com características 

ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de boa governação, 

medidas através da metodologia de classificação ESG própria do Gestor de 

Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos a 

Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a GEC, em 

Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, contribuindo para 

objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente em 

atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou as 

receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A lista de análises 

aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se no site da Sociedade 

Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu).  

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 10% em obrigações convertíveis 

contingentes; até 5% em MBS/ABS. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 20% dos 

ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do mercado 

monetário e fundos do mercado monetário para gestão de subscrições e 

resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 

100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos 

defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em 

Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo 

CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: VaR relativo. Nível de 

alavancagem previsto dos derivados: 75% meramente indicativo. A 

alavancagem pode, ocasionalmente, exceder este nível de forma significativa.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação 

dos ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura: a cobertura é geralmente 

realizada face à Moeda de Referência.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

Obrigações convertíveis  
contingentes 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de investimento 
- Dívida de nível inferior ao grau de 
investimento 

- Dívida sem notação  
Mercados emergentes  
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Mercado 

Taxa de juro 
Liquidez 

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem 
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações de empresas, a nível global;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  27 de 

fevereiro de 2009. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 0,80% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,40% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 0,80% 0,40% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,40% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,32% - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 0,80% 0,40% 0,20% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

Global Government Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno idêntico ao do padrão de referência através do 

investimento, principalmente, em títulos de dívida pública globais.  

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Tem como alvo fontes diversificadas de rendimento da carteira – 

incluindo gestão da duração, posicionamento da curva de rendimentos 

e negociações entre mercados. 

▪ Investe em dívida pública global e dívida relativa a dívida pública global. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total 

Return Gross) Hedged to EUR. Para as Classes de Ações com cobertura do 

risco cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe 

de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em títulos de dívida emitidos ou garantidos por governos, a 

nível global, incluindo agências e governos locais garantidos por tais 

governos. 

O Subfundo pode investir até 20% em títulos de dívida emitidos ou 

garantidos por organizações supranacionais. O Subfundo não investirá em 

obrigações convertíveis, ações ou outros direitos de participação. 

 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 
a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 
mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 
GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 
contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 
O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: VaR relativo. Nível de 

alavancagem previsto dos derivados: 400% meramente indicativo. A 

alavancagem pode, ocasionalmente, exceder este nível de forma 

significativa.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer.  Estratégia de cobertura: flexível. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Títulos de dívida 

- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 

 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Taxa de juro  

Divisa 
Mercado 

Liquidez 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

dívida pública, a nível global; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  20 de 

fevereiro de 2009.  

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  3,00% 1,00% 0,50% 0,40% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,25% - 0,15% 
C2 - 1,00% - 0,18% - 0,15% 

D  3,00% 1,00% 0,50% 0,40% 0,20% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,25% - 0,11% 

I2  - 1,00% - 0,18% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Global Government Short Duration Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno idêntico ao do padrão de referência através do 

investimento, principalmente, em títulos de dívida pública globais de curto 

prazo. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes. 

▪ Tem como alvo fontes diversificadas de rendimento da carteira – 

incluindo gestão da duração, posicionamento da curva de rendimentos 

e negociações entre mercados.  

▪ Investe em dívida pública e dívida relativa a dívida pública global de 

curto prazo. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total 

Return Gross) Hedged to EUR. Para as Classes de Ações com cobertura do 

risco cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe 

de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos em títulos de dívida globais de curto prazo emitidos ou 

garantidos por governos, a nível mundial, incluindo agências e governos 

locais garantidos por tais governos. 

O Subfundo pode investir até 20% em títulos de dívida de curto prazo 

emitidos ou garantidos por organizações supranacionais. O Subfundo 

poderá concentrar-se num número limitado de emitentes. 

Na data da compra, a duração média ponderada da carteira não excederá, 

em geral, três anos, e a maturidade residual de cada investimento não 

excederá, em geral, cinco anos. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 
a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 
GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 
contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 
O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora ( www.jpmorganassetmanagement.lu ). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é 

geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Cobertura  

Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 

 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Taxa de juro  

Divisa 
Mercado 

Liquidez 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

dívida pública, a nível global, com 

sensibilidade mais reduzida às taxas de 

juro; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  20 de 

fevereiro de 2009. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  3,00% 1,00% 0,50% 0,35% - 0,15% 

C  - 1,00% - 0,20% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% 0,50% 0,35% 0,05% 0,15% 
I  - 1,00% - 0,20% - 0,11% 

I2  - 1,00% - 0,16% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. 
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JPMorgan Funds -  

Global Short Duration Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações de curto 

prazo globais através, principalmente, do investimento em títulos de 

dívida globais de curto prazo com grau de investimento, através da 

utilização de derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes. 

▪ Combina alocação de ativos "top-down" e seleção de títulos de tipo 

"bottom-up" direcionados para fontes diversificadas de rendimento da 

carteira – incluindo rotação de setor, seleção de títulos, moedas e 

posicionamento da curva de rendimentos.  

▪ Investe em todos os setores da dívida global com grau de investimento 

de curto prazo, incluindo dívida pública, dívida relativa a dívida pública, 

dívida de empresas e títulos de dívida.   

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Index (Total 

Return Gross) Hedged to USD. Para as Classes de Ações com cobertura do 

risco cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe 

de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do 

Subfundo estará provavelmente representada no padrão de referência, 

uma vez que o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a 

constituição da carteira, mantendo algum poder discricionário para se 

desviar da sua composição e características de risco dentro dos 

parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos, diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida de 

curto prazo com grau de investimento (incluindo MBS/ABS) de emitentes 

em qualquer parte do mundo, incluindo mercados emergentes. 

Espera-se que o Subfundo invista entre 5% e 20% dos seus ativos em 

títulos garantidos por hipotecas (MBS) e/ou em títulos garantidos por 

ativos (ABS). Os MBS que podem ser governamentais (emitidos por 

organismos paragovernamentais dos EUA) e não governamentais 

(emitidos por instituições privadas) referem-se a títulos de dívida 

garantidos por hipotecas, incluindo hipotecas residenciais e comerciais, e 

os ABS referem-se aos títulos garantidos por outros tipos de ativos, tais 

como dívidas de cartões de crédito, empréstimos à compra de 

automóveis, empréstimos ao consumo e locações financeiras de 

equipamento. 

Na data da compra, a duração média ponderada da carteira não excederá, 

em geral, três anos, e a maturidade residual de cada investimento não 

excederá, em geral, cinco anos. 

O Subfundo pode investir em obrigações garantidas até um determinado 

limite e pode ter, ocasionalmente, exposição a títulos de nível inferior ao 

grau de investimento em consequência das revisões em baixa da notação 

do crédito. 

O Subfundo pode investir em títulos de dívida onshore emitidos na RPC 

através do China-Hong Kong Bond Connect. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

compromisso.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é 

geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos 

para uma descrição completa de cada risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

China 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento 

Mercados emergentes  
MBS/ABS  

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Mercado 

Taxa de juro 
Liquidez 

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

dívida pública, a nível global, com 

sensibilidade mais reduzida às taxas de 

juro; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  21 de 

julho de 2009.  

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  3,00% 1,00% 0,50% 0,60% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,30% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% 0,50% 0,60% 0,30% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,30% - 0,11% 

I2  - 1,00% - 0,18% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. 
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JPMorgan Funds -  

Global Strategic Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao do padrão de referência através da 

exploração de oportunidades de investimento, entre outros, nos 

mercados de dívida e nos mercados cambiais, através da utilização de 

derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Utiliza uma abordagem não condicionada para encontrar as melhores 

ideias de investimento entre múltiplos setores e países de rendimento 

fixo, com foco em atenuar o risco de perda. 

▪ Alterna de forma dinâmica entre setores e países e ajusta a duração 

dependendo das condições de mercado.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in 

USD. Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão 

de referência utilizado é o padrão de referência correspondente à moeda 

da Classe de Ações,   

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Cálculo da comissão de desempenho.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de 

referência ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  A maioria dos ativos é investida, 

diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida emitidos ou 

garantidos por governos ou pelas respetivas agências governamentais, 

entidades governamentais estatais e provinciais, supranacionais, títulos de 

dívida de empresas, MBS/ABS, obrigações garantidas e divisas. Os 

emitentes podem estar localizados em qualquer parte do mundo, 

incluindo mercados emergentes. 

Espera-se que o Subfundo invista entre 45% e 75% dos seus ativos em 

títulos garantidos por hipotecas (MBS) e/ou em títulos garantidos por 

ativos (ABS) de qualquer qualidade de crédito, mas devido à abordagem 

de investimento sem limitações, o nível de investimento efetivo poderá 

variar. Os MBS que podem ser governamentais (emitidos por organismos 

paragovernamentais dos EUA) e não governamentais (emitidos por 

instituições privadas) referem-se a títulos de dívida garantidos por 

hipotecas, incluindo hipotecas residenciais e comerciais, e os ABS referem-

se aos títulos garantidos por outros tipos de ativos, tais como dívidas de 

cartões de crédito, empréstimos à compra de automóveis, empréstimos 

ao consumo e locações financeiras de equipamento. 

O Subfundo pode deter até 10% de títulos convertíveis e até 10% de 

obrigações convertíveis contingentes. O Subfundo pode investir em títulos 

de dívida de nível inferior ao grau de investimento e em títulos sem 

notação. 

O Subfundo pode utilizar posições longas e curtas (através de derivados) 

para diversificar a exposição a países, setores, moedas e qualidade de 

crédito que podem ser concentrados ocasionalmente.  

O Subfundo pode investir em títulos de dívida onshore emitidos na RPC 
através do China-Hong Kong Bond Connect. 
Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. O Gestor de 

Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e normas para 

implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a fornecedor(es) 

externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente em atividades 

inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou as 

receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A lista de 

análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se no site 

da Sociedade Gestora ( www.jpmorganassetmanagement.lu ). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

O Subfundo pode investir em Depósitos em Instituições de Crédito, 

instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado monetário 

para fins de investimento. O Subfundo pode deter até 100% dos ativos 

nestes instrumentos para efeitos defensivos, numa base temporária. 

Outras exposições a investimentos Até 10% em ações, geralmente 

resultantes de eventos relacionados com as suas participações de dívida, 

tais como conversões ou reestruturações; derivados de ações para gerir a 

exposição a ações, bem como para gerir a correlação dos Subfundos com 

os mercados acionistas. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório para 

gestão de subscrições e resgates em numerário, bem como para 

pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em 

Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, numa base 

temporária, se as condições de mercado excecionalmente desfavoráveis o 

justificarem.Derivados Utilizados para: fins de investimento; cobertura; 

gestão eficaz da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados 

pelos Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos 

e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR absoluto. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 500% 

Meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa.  

Técnicas e instrumentos   Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer.  Estratégia de 

cobertura: maioritariamente coberta face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo.  

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Derivados  
Cobertura  
Posição curta  

China 
Obrigações convertíveis 
contingentes  
Títulos convertíveis  
Títulos de dívida 
- Dívida pública  
- Dívida com grau de investimento  
- Dívida de nível inferior ao grau de 
investimento  

- Dívida sem notação  
Ações 
Mercados emergentes 
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Liquidez 

Mercado 
Taxa de juro 

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade do 
seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do Investidor 

Perfil do investidor  

 Investidores que compreendem os riscos do 

Subfundo, incluindo o risco de perda de 

capital, e: 

▪ procuram obter um retorno positivo a 

médio prazo através da exposição a 

mercados de dívida e nos mercados de 

divisas, a nível global; 

▪ compreendem que a carteira pode ter uma 

exposição significativa a ativos de maior 

risco (tais como dívida de rendimento 

elevado, dívida de mercados emergentes e 

MBS/ABS) e estão dispostos a aceitar esses 

riscos em busca de potenciais rendimentos 

mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Comissão de desempenho  Método: high 

water mark. Limite máximo: N.A. Período de 

referência: toda a vida do Fundo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 03 de junho 

de 2010. 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 
Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 
Comissão de 

Resgate 

Comissão 

Anual de 

Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 

Distribuição 

Despesas 

Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 
Comissão de 

Desempenho 
         A  3,00% 1,00% - 0,50% 1,20% - 0,20% - 

A (perf)  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% - 0,20% 10,00% 
C  - 1,00% - - 0,75% - 0,15% - 

C (perf)  - 1,00% - - 0,50% - 0,15% 10,00% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 1,20% 0,90% 0,20% - 

D (perf)  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% 1,00% 0,20% 10,00% 
I  - 1,00% - - 0,75% - 0,11% - 

I (perf)  - 1,00% - - 0,50% - 0,11% 10,00% 
I2  - 1,00% - - 0,65% - 0,11% - 

I2 (perf)  - 1,00% - - 0,40% - 0,11% 10,00% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,20% 0,90% 0,20% - 

T (perf)  - 1,00% 3,00% - 1,00% 1,00% 0,20% 10,00% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% - 

X (perf)  - 1,00% - - - - 0,10% 10,00% 
 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.*Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.  

As Classes de Ações A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) e D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged) destinam-se a ser atribuídas pelo Conselho de Administração em 

dividendos trimestrais fixos calculados com base num dividendo total anual de EUR 2,35 e EUR 1,60 por ação, respetivamente. 
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JPMorgan Funds -  

Green Social Sustainable Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno de longo prazo superior ao do padrão de referência 
através, principalmente, do investimento em títulos de dívida cujas 
receitas são direcionadas para projetos e atividades que contribuem para 
uma economia sustentável e inclusiva. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Tem como objetivo o investimento sustentável, sustentado por um 

sólido quadro de gestão de risco e governação.  

▪ Utiliza um enquadramento próprio, alinhado com as normas 

reconhecidas pelo setor, para identificar emissões sustentáveis que 

contribuam para uma economia sustentável e inclusiva.  

Abordagem ESG Temática 

Padrão de referência Bloomberg Global Aggregate Green Social 

Sustainability Bond 1-10 year Index  

Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. A maioria dos emitentes do Subfundo 

estará provavelmente representada no padrão de referência, uma vez que o 

Gestor de Investimentos o utiliza como base para a constituição da carteira, 

mantendo algum poder discricionário para se desviar da sua composição e 

características de risco dentro dos parâmetros de risco indicativos. 

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num desempenho 

diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Investimento numa carteira de títulos 

de dívida com grau de investimento que foram designados como "verdes", 

"sociais", "sustentáveis" e "ligados à sustentabilidade" ou outros títulos de 

dívida semelhantes. Os títulos de dívida emitidos por governos e pelas 

respetivas agências governamentais, entidades governamentais estatais e 

provinciais e organizações e empresas supranacionais. Os títulos de dívida 

podem incluir até 20% de ativos em MBS/ABS e até 15% de ativos em 

títulos de dívida de nível inferior ao grau de investimento. Os emitentes 

podem estar localizados em qualquer parte do mundo, incluindo 

mercados emergentes e títulos de dívida onshore emitidos na RPC através 

do China-Hong Kong Bond Connect. 

O Subfundo tem como objetivo o investimento sustentável e o Gestor de 

Investimentos considera que os investimentos do subfundo podem ser 

classificados como "investimentos sustentáveis" para fins do SFDR.  Os 

investimentos são avaliados e considerados investimentos sustentáveis 

através do processo seguinte. 

O processo de investimento para identificar obrigações para inclusão na 

carteira do Subfundo tem dois passos: 1) aplicação de critérios de seleção 

através do quadro de análise próprio do Gestor de Investimentos, para 

identificar as emissões mais convincentes e sustentáveis; e 2) quadro de 

exclusão. 

Passo 1: O quadro próprio do Gestor de Investimentos determina se uma 

obrigação é elegível para inclusão na carteira do Subfundo, com base no 

seguinte: 

- designação do tipo de obrigação, isto é, verde, social, sustentável ou 

ligada à sustentabilidade; 

- consistência dos projetos para os quais as obrigações foram emitidas 

com o Quadro de Economia Sustentável e Inclusiva [do Gestor de 

Investimentos] e as normas reconhecidas pelo setor; 

- avaliação quantitativa baseada nos seguintes princípios do setor: 

utilização das receitas, avaliação de projetos, 

segregação/transparência das receitas, relatórios e conformidade; 

- classificação dos emitentes ou das questões relevantes com base em 

critérios internos.  

Para mais informações sobre o Quadro de Economia Sustentável e 

Inclusiva, aceda a https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-

management/adv/investment-themes/sustainable-investing/sustainable-

and-inclusive-economy-investment-framework/. 

Passo 2: O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em 

valores e normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, 

recorre a fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um 

emitente em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. O 

Gestor de Investimentos pode investir ativamente em certas obrigações cujas 

receitas são direcionadas para a transição para uma economia sustentável. 

Em resultado, o Subfundo pode investir em obrigações emitidas por 

emitentes que de outro modo seriam excluídos. O investimento em tais 

obrigações está condicionado à sustentabilidade dos investimentos das 

obrigações e à boa governação do emitente. 

Existe um acompanhamento contínuo para assegurar que as receitas das 

obrigações em que o Subfundo investiu são aplicadas como previsto. Se 

essas receitas não forem mobilizadas como previsto, o Gestor de 

Investimentos entrará em contacto com o emitente para determinar as 

circunstâncias subjacentes à diferença entre a mobilização e as 

expectativas do Gestor de Investimentos. Se o emitente conseguir resolver 

a situação a curto prazo, poderá continuar a ser detida na carteira. 

Contudo, caso contrário, a emissão será vendida logo que tal seja 

razoavelmente possível, tendo em conta o melhor interesse dos 

acionistas. 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ambiental, social e de 

governação ("ESG") nas suas decisões de investimento em, pelo menos, 

90% dos títulos adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Títulos de dívida sem notação. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório 

e até 20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, 

instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado 

monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos 

ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos 

defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 
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Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global:  VaR relativo. Nível de 

alavancagem previsto dos derivados: 400% meramente indicativo. A 

alavancagem pode, ocasionalmente, exceder este nível de forma 

significativa. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é 

geralmente realizada face às ponderações das moedas do padrão de 

referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  
Temática 

China 
Títulos de dívida 
- Dívida com grau de 
investimento 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento  
- Dívida pública 

- Dívida sem notação  
Mercados emergentes  
MBS/ABS 
 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Liquidez 

Mercado 
Divisa 

Taxa de juro 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor  Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações verdes, sociais, sustentáveis e 

ligados à sustentabilidade, a nível global; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura da carteira. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  Não foi 

lançado. 

 

 

 Comissões únicas antes ou depois de 
investir (máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca CDSC* 

Comissão 
de 

Resgate 

Comissão Anual 
de Gestão e 
Consultoria 

Comissão de 
Distribuição 

Despesas 
Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
        A  3,00% 1,00%  0,50% 0,70% - 0,20% 

C  - 1,00%  - 0,35% - 0,15% 
D  3,00% 1,00%  0,50% 0,70% 0,40% 0,20% 
I  - 1,00%  - 0,35% - 0,11% 

I2  - 1,00%  - 0,21% - 0,11% 
S2 - 1,00% - - 0,18%  0,11% 

T - 1,00% 3,00% - 0,70% 0,40% 0,20% 

X  - 1,00%  - - - 0,10% 
 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos. 

. 
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JPMorgan Funds -  

Income Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar um rendimento através do investimento, principalmente, em 

títulos de dívida. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes. 

▪ Utiliza uma abordagem não condicionada para encontrar as melhores 

ideias de investimento entre múltiplos setores e países de rendimento 

fixo, com foco em gerar distribuição do rendimento consistente.  

▪ Alterna de forma dinâmica entre setores e países e ajusta a duração 

dependendo das condições de mercado.  

▪ O rendimento é gerido para minimizar flutuações nos pagamentos de 

dividendos periódicos. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return 

Gross). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão 

de referência está coberto face à Moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de 

referência ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% dos ativos 

investidos em títulos de dívida emitidos em mercados desenvolvidos e em 

mercados emergentes, tais como títulos de dívida emitidos por governos 

ou pelas respetivas agências governamentais, entidades governamentais 

estatais e provinciais e organizações supranacionais, títulos de dívida de 

empresas, MBS/ABS e obrigações garantidas. Os emitentes podem estar 

localizados em qualquer parte do mundo, incluindo mercados emergentes 

(excluindo títulos de dívida da RPC onshore ou offshore). 

O Subfundo pode investir até 70% dos seus ativos em títulos garantidos 

por hipotecas (MBS) e/ou em títulos garantidos por ativos (ABS) de 

qualquer qualidade de crédito. Os MBS que podem ser governamentais 

(emitidos por organismos paragovernamentais dos EUA) e não 

governamentais (emitidos por instituições privadas) referem-se a títulos 

de dívida garantidos por hipotecas, incluindo hipotecas residenciais e 

comerciais, e os ABS referem-se aos títulos garantidos por outros tipos de 

ativos, tais como dívidas de cartões de crédito, empréstimos à compra de 

automóveis, empréstimos ao consumo e locações financeiras de 

equipamento. 

O Subfundo pode investir até 25% em títulos convertíveis e até 10% em 

ações, incluindo ações preferenciais e REIT e até 10% em obrigações 

convertíveis contingentes. Não existem restrições em termos de 

maturidade ou qualidade do crédito no que diz respeito aos títulos de 

dívida em que o Subfundo pode investir. 

O Gestor de Investimentos gerirá o rendimento do Subfundo para ajudar a 

minimizar flutuações nos pagamentos de dividendos periódicos. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 5% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos a 

Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. O Gestor de 

Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e normas para 

implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a fornecedor(es) 

externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente em atividades 

inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou as 

receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A lista de 

análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se no site 

da Sociedade Gestora ( www.jpmorganassetmanagement.lu ). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

O Subfundo pode investir em Depósitos em Instituições de Crédito, 

instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado monetário 

para fins de investimento. O Subfundo pode deter até 100% dos ativos 

nestes instrumentos para efeitos defensivos, numa base temporária. 

Outras exposições a investimentos. Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 
Líquidos a Título Acessório para gestão de subscrições e resgates em 
numerário, bem como para pagamentos correntes e excecionais. Até 
100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para 
efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 
excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: VaR absoluto. Nível de 

alavancagem previsto dos derivados: 150% meramente indicativo. A 

alavancagem pode, ocasionalmente, exceder este nível de forma 

significativa.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação 

dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: maioritariamente coberta 

face à Moeda de Referência. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Derivados 
Cobertura 
Posições curtas 
Distribuição de capital 

Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos convertíveis 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento 
- Dívida sem notação 

Ações 
Mercados emergentes 
MBS/ABS 
REIT 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Liquidez 

Divisa 
Mercado 

Taxa de juro 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram uma fonte de rendimento através 
da exposição a uma gama de títulos de 
dívida, a nível global;  

▪ compreendem que a carteira pode ter uma 
exposição significativa a ativos de maior 
risco (tais como dívida de rendimento 
elevado, dívida de mercados emergentes e 
MBS/ABS) e estão dispostos a aceitar esses 
riscos em busca de potenciais rendimentos 
mais elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 
carteira de investimento e não como um 
plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  cobertura do VPL. 

Taxa de dividendo para as Classes de Ações 

(div) e (mth)  um máximo do rendimento 

bruto tanto  para subscrições como para 

resgates e é dependente do rendimento bruto 

acumulado por cada Classe de Ações. Para 

minimizar flutuações nos pagamentos de 

dividendos periódicos, a Sociedade Gestora 

pode optar por reservar rendimento 

acumulado durante um período de 

distribuição para atribuição a um período de 

distribuição posterior. A distribuição 

equitativa, para o cálculo de taxas de 

dividendos, procura minimizar o efeito 

diluidor das subscrições ou resgates no nível 

de rendimentos acumulados e atribuídos a 

cada Ação numa Classe de Ações durante um 

período de distribuição. 

Os investidores numa classe de ações (div) 

com o estatuto de "UK Reporting Fund" 

("UKRF") deverão estar cientes de que, devido 

ao processo de metodologia de distribuição, 

exclusivo deste Subfundo, tal como descrito 

acima, o rendimento a declarar no Reino 

Unido poderá ser superior ou inferior às 

distribuições efetivas. Nos casos em que o 

rendimento a declarar no Reino Unido for 

superior às distribuições efetivas, os 

investidores poderão ter de pagar impostos 

sobre o rendimento adicional que tenha sido 

comunicado para efeitos fiscais no Reino 

Unido, mas não distribuído. Nos casos em que 

o rendimento a declarar no Reino Unido for 

inferior às distribuições efetivas, os 

investidores poderão ter de pagar impostos 

sobre os pagamentos realizados a partir do 

capital, os quais poderão ser ineficientes do 

ponto de vista fiscal. Os investidores deverão 

consultar o seu consultor fiscal. Para mais 

informações sobre o estatuto de UKRF, visite 

jpmorganassetmanagement.lu  

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  02 de junho de 2014. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 
Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 
Comissão de 

Resgate 
Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 
Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 
        A  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% - 0,20% 

C  - 1,00% - - 0,50% - 0,15% 
C2  - 1,00% - - 0,40% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% 0,50% 0,20% 
F  - 1,00% 3,00% - 1,00% 1,00% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,50% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,40% - 0,11% 
S1  - 1,00% - - - - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,00% 0,50% 0,20% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas.*Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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JPMorgan Funds -  

Italy Flexible Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de dívida pública italiana 

através do investimento, principalmente, em títulos de dívida emitidos ou 

garantidos pelo governo italiano ou pelas respetivas agências 

governamentais, e através da utilização de derivados, para proporcionar 

uma exposição significativa a mercados de dívida a nível global. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes.  

▪ Combina uma alocação principal a obrigações do governo italiano com 

uma estratégia de sobreposição de derivados não condicionados que 

procura exposição às oportunidades mais atrativas em todo o mercado 

de obrigações global.  

▪ A estratégia de sobreposição utiliza uma abordagem não condicionada 

para encontrar as melhores ideias de investimento entre múltiplos 

setores e países de rendimento fixo e  alterna de forma dinâmica entre 

setores e países e ajusta a duração dependendo das condições de 

mercado. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência ICE BofA Italian Government 1-3 Year Index (Total 

Return Gross).  

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Cálculo da comissão de desempenho. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. Apesar de a maioria dos emitentes de 

obrigações do Subfundo estar provavelmente representada no padrão de 

referência, o Gestor de Investimentos dispõe de um amplo poder 

discricionário para se desviar da sua composição e características de risco 

através da estratégia de sobreposição de derivados não 

condicionados. Consequentemente, o desempenho global e as 

características de risco do Subfundo poderão ser significativamente 

diferentes.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos 

investidos diretamente em títulos de dívida emitidos pelo governo italiano 

ou pelas respetivas agências governamentais. 

O Subfundo cobrirá os investimentos diretos com posições de derivados 

longas e curtas para ganhar exposição a títulos de dívida globais, tais como 

dívida pública de governos e respetivas agências governamentais, 

entidades governamentais estatais e provinciais, organizações 

supranacionais, empresas, bancos, MBS/ABS (até 15%), bem como títulos 

de dívida de nível inferior ao grau de investimento e em títulos de dívida 

sem notação. As alocações de investimentos a certos países, setores e 

notações de crédito podem variar significativamente. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem.  

Derivados Utilizados para: fins de investimento; cobertura; gestão eficaz 

da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: 

VaR absoluto.  Nível de alavancagem previsto dos derivados:  100% 

Meramente indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder 

este nível de forma significativa. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de denominação 

dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é geralmente 

realizada face à Moeda de Referência (excluindo sobreposição de 

derivados). 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração 
Derivados  
Cobertura  
Posição curta 

Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento 
- Dívida sem notação 

Mercados emergentes 
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Mercado 

Taxa de juro 
Liquidez 

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

dívida pública italiana e através da 

utilização de derivados para 

proporcionar uma exposição significativa 

a mercados de dívida a nível global; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Comissão de desempenho  Método: 

mecanismo de reembolso. Limite máximo: 

N.A. Período de referência: toda a vida do 

Fundo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  16 de 

julho de 2012. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão 

Anual de 

Gestão e 

Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas 

Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

Comissão de 

Desempenho 

         A (perf)  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% - 0,20% 20,00% 
C (perf)  - 1,00% - - 0,50% - 0,15% 20,00% 
D (perf)  3,00% 1,00% - 0,50% 1,00% 1,00% 0,20% 20,00% 
I (perf)  - 1,00% - - 0,50% - 0,11% 20,00% 

I2 (perf)  - 1,00% - - 0,40% - 0,11% 20,00% 

T (perf)  - 1,00% 3,00
% - 1,00% 1,00% 0,20% 20,00% 

X  - 1,00% - - - - 0,10% - 
X (perf)  - 1,00% - - - - 0,10% 20,00% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos. 

As Classes de Ações A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR, C (perf) (fix) EUR 4,40 - EUR e D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR destinam-se a ser atribuídas pelo 

Conselho de Administração em dividendos trimestrais fixos calculados com base num dividendo total anual de EUR 4,00; EUR 4,40 e EUR 3,00 

por ação, respetivamente.
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JPMorgan Funds -  

Managed Reserves Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados monetários norte-

americanos através, principalmente, do investimento em títulos de dívida 

de curto prazo denominados em USD. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ A equipa de investimento gera uma perspetiva económica alargada para 

determinar a taxa de juro adequada e o posicionamento do setor.  

▪ Os analistas de crédito realizam análises fundamentais em empresas 

para identificar oportunidades de investimento adequadas.  

▪ Comparativamente a um fundo do mercado monetário, incorpora 

investimentos de longo prazo, sempre que considerado oportuno, para 

potenciais retornos adicionais. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total 

Return Gross). Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o 

padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo  

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa. O padrão de referência é utilizado 

como base para a constituição da carteira, mas o Gestor de Investimentos 

mantém algum poder discricionário para se desviar das suas 

características de risco dentro dos parâmetros de risco indicativos. Apesar 

de os seus componentes poderem diferir, é provável que o desempenho e 

as características de risco do Subfundo possam apresentar alguma 

semelhança com os do seu padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% dos ativos 

investidos em títulos de dívida denominados em USD, tais como títulos do 

Tesouro norte-americano, em títulos emitidos ou garantidos pelo governo 

dos Estados Unidos ou pelas respetivas agências governamentais, títulos 

de dívida de empresas e ABS (até 15%). O Subfundo pode efetuar 

operações de compra com acordo de revenda com contrapartes com 

notação elevada e garantidas por títulos, tais como títulos do Tesouro 

norte-americano, títulos de empresas, ABS e ações. Essa garantia será 

apenas denominada em USD e limitar-se-á aos títulos com grau de 

investimento, quando aplicável. Não se aplicam quaisquer restrições de 

maturidade à garantia. 

Na data de aquisição, os títulos com notação de longo prazo terão a 

notação de grau de investimento, com não mais de 10% com notação 

inferior a- pela Standard & Poor's ou notação equivalente atribuída por 

pelo menos uma agência de notação independente. Caso as notações de 

um título difiram entre agências, será utilizada a notação mais elevada. 

Na data de aquisição, os títulos com notação de curto prazo terão a 

notação de mínima de A-2 pela Standard & Poor's (ou notação 

equivalente). Os ABS têm uma notação mínima de AAA pela Standard & 

Poor's (ou notação equivalente) na data da compra. Tais ABS não incluirão 

títulos com um nível significativo de risco de prorrogação. 

O Subfundo pode também investir em títulos sem notação com uma 

qualidade de crédito equivalente à dos títulos indicados anteriormente. 

A duração média ponderada da carteira não excederá um ano e a 

maturidade inicial ou residual de cada título de dívida não excederá três 

anos a contar da data de liquidação. A vida média inicial ou residual dos 

MBS/ABS não excederá três anos a contar da data de liquidação. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório para gestão de subscrições e resgates em 

numerário, bem como para pagamentos correntes e excecionais. Até 

100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para 

efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. Método de cálculo 

da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Operações de compra com acordo de revenda: 

0% a 10% previsto; 100% máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD.  Moedas de 

denominação dos ativos:  Quaisquer. Estratégia de cobertura:  a cobertura 

é geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

Todos os Subfundos estão sujeitos a Riscos de investimento e Outros 

riscos associados das técnicas e títulos que utilizam para procurar realizar 

os seus objetivos. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  
Transações de compra 
com acordo  
de revenda 

Títulos de dívida  
- Dívida pública  
- Dívida com grau de 
investimento  
- Dívida sem notação  

ABS  

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Liquidez  

Taxa de juro  
Mercado  

Divisa  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem  
perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram rendibilidades potencialmente 

superiores às de um fundo do mercado 

monetário com um nível de risco mais 

elevado;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como 

parte de um plano de investimento 

completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 10 de 

junho de 2010. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  - 1,00% - 0,40% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,20% - 0,10% 
D  - 1,00% - 0,40% 0,20% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,20% - 0,06% 
X  - 1,00% - - - 0,05% 

 
Consulte  Classes de Ações e Custos para informações mais completas. 
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JPMorgan Funds -  

Sterling Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações denominadas 

em libras esterlinas através, principalmente, do investimento em títulos de 

dívida com grau de investimento denominados em GBP, através da utilização 

de derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a nível 

global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e técnicos 

sobre setores e emitentes.  

▪ Combina alocação de ativos "top-down" e seleção de títulos de tipo 

"bottom-up" direcionados para fontes diversificadas de rendimento da 

carteira – incluindo rotação de setor, seleção de títulos e posicionamento da 

curva de rendimentos.  

▪ Investe em todos os setores da dívida com grau de investimento Sterling, 

incluindo dívida pública e dívida relativa a dívida pública, dívida de empresas 

e títulos de dívida.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Bloomberg Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total 

Return Gross). 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

▪ Base para cálculo do VaR relativo. 

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do Subfundo 

estará provavelmente representada no padrão de referência, uma vez que o 

Gestor de Investimentos o utiliza como base para a constituição da carteira, 

mantendo algum poder discricionário para se desviar da sua composição e 

características de risco dentro dos parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num desempenho 

diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% de ativos investidos, 

diretamente ou através de derivados, em títulos de dívida com grau de 

investimento denominados em GBP. 

O Subfundo pode investir em títulos de dívida de nível inferior ao grau de 

investimento e em títulos sem notação. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com características 

ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de boa governação, 

medidas através da metodologia de classificação ESG própria do Gestor de 

Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos a 

Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a GEC, em 

Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, contribuindo para 

objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente em 

atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou as 

receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A lista de análises 

aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se no site da Sociedade 

Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes; até 5% em MBS/ABS. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 20% dos 

ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do mercado 

monetário e fundos do mercado monetário para gestão de subscrições e 

resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 

100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos 

defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: fins de investimento; gestão eficaz da carteira; 

cobertura. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos  em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de cálculo da exposição global: VaR 

relativo. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 50% meramente 

indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder este nível de forma 

significativa.  

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: GBP. Moedas de denominação 

dos ativos: geralmente GBP.  Estratégia de cobertura: a cobertura é geralmente 

realizada face à Moeda de Referência.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  

Obrigações convertíveis 
contingentes 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de investimento 
- Dívida de nível inferior ao grau de 
investimento 

- Dívida sem notação 
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Mercado 

Taxa de juro 
Liquidez 

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações denominados em GBP;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  13 de 

março de 1992.  

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  3,00% 1,00% 0,50% 0,70% - 0,20% 

C  - 1,00% -  0,35% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% 0,50% 0,70% 0,55% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,35% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Sterling Managed Reserves Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um rendimento superior ao dos mercados monetários de libras 

esterlinas através, principalmente, do investimento em títulos de dívida de 

curto prazo denominados em libras esterlinas (GBP). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ A equipa de investimento gera uma perspetiva económica alargada para 

determinar a taxa de juro adequada e o posicionamento do setor. 

▪ Os analistas de crédito realizam análises fundamentais em empresas 

para identificar oportunidades de investimento adequadas. 

▪ Comparativamente a um fundo do mercado monetário, incorpora 

investimentos de longo prazo, sempre que considerado oportuno, para 

potenciais retornos adicionais. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG  

Padrão de referência ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index 

(Total Return Gross). Para as Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de 

Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. O padrão de referência é utilizado 

como base para a constituição da carteira, mas o Gestor de Investimentos 

mantém algum poder discricionário para se desviar das suas 

características de risco dentro dos parâmetros de risco indicativos. Apesar 

de os seus componentes poderem diferir, é provável que o desempenho e 

as características de risco do Subfundo possam apresentar alguma 

semelhança com os do seu padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 67% dos ativos 

investidos em títulos de dívida denominados em GBP, tais como títulos do 

Governo da Grã-Bretanha, emitidos ou garantidos pelo Governo da Grã-

Bretanha, títulos das agências, obrigações de empresas e MBS/ABS (até 

15%). O Subfundo pode efetuar operações de compra com acordo de 

revenda com contrapartes com notação elevada e garantidas por títulos, 

tais como títulos do Governo dos Estados Unidos. Essa garantia será 

apenas denominada em GBP e limitar-se-á aos títulos com grau de 

investimento, quando aplicável. Não se aplicam quaisquer restrições de 

maturidade à garantia. 
Na data de aquisição, os títulos com notação de longo prazo terão a 

notação de grau de investimento. Caso as notações de um título difiram 

entre agências, será utilizada a notação mais elevada. 
Na data de aquisição, os títulos com notação de curto prazo terão a 

notação de mínima de A-2 pela Standard & Poor's (ou notação 

equivalente). Os MBS/ABS têm uma notação mínima de AAA pela 

Standard & Poor's (ou notação equivalente) na data da compra. Tais 

MBS/ABS não incluirão títulos com um nível significativo de risco de 

prorrogação. 
O Subfundo pode também investir em títulos sem notação com uma 

qualidade de crédito equivalente à dos títulos indicados anteriormente. 

A duração média ponderada da carteira não excederá um ano e a 

maturidade inicial ou residual de cada título de dívida não excederá três 

anos a contar da data de liquidação. A vida média inicial ou residual dos 

MBS/ABS não excederá três anos a contar da data de liquidação. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório para gestão de subscrições e resgates em 

numerário, bem como para pagamentos correntes e excecionais. Até 

100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para 

efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados  Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. Método de cálculo 

da exposição global: compromisso.  

Técnicas e instrumentos  Operação de compra com acordo de revenda: 

0% a 10% previsto; 100% máximo.  Empréstimo de títulos: 0% a 20% 

previsto; 20% máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: GBP. Moedas de 

denominação dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura:  a cobertura 

é geralmente realizada face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  
Transações de compra 
com acordo  
de revenda 

Títulos de dívida  
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento  
- Dívida sem notação 

MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Mercado 

Liquidez 
Taxa de juro 

Divisa  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem  
perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram rendibilidades potencialmente 

superiores às de um fundo do mercado 

monetário com um nível de risco mais 

elevado 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  22 de 

agosto de 2016. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  - 1,00% - 0,40% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,20% - 0,10% 
D  - 1,00% - 0,40% 0,20% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,20% - 0,06% 
K  - 1,00% - 0,15% - 0,06% 
X  - 1,00% - - - 0,05% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. 
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JPMorgan Funds -  

US Aggregate Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um rendimento superior ao dos mercados de obrigações norte-

americanos através do investimento, principalmente, em títulos de dívida 

norte-americanos com grau de investimento. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a nível 

global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e técnicos 

sobre países, setores e emitentes. 

▪ Foca-se na seleção de títulos de tipo "bottom-up" através de uma 

abordagem orientada para o valor que procura identificar títulos com preços 

ineficientes para gerar retornos. 

▪ Investe em todos os setores da dívida com grau de investimento 

denominados em USD, incluindo dívida pública, dívida relativa a divida 

pública, dívida de empresas e títulos de dívida. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross). Para 

as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de referência 

está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. A maioria dos emitentes do Subfundo 

estará provavelmente representada no padrão de referência, uma vez que o 

Gestor de Investimentos o utiliza como base para a constituição da carteira, 

mantendo algum poder discricionário para se desviar da sua composição e 

características de risco dentro dos parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num desempenho 

diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% dos ativos investidos 

em títulos de dívida com grau de investimento (incluindo MBS/ABS) emitidos 

ou garantidos pelo governo dos Estados Unidos ou pelas respetivas agências 

governamentais e por agências e empresas domiciliadas ou que exerçam a sua 

atividade económica principal nos Estados Unidos. 

O Subfundo pode investir até 65% dos seus ativos em títulos garantidos por 

hipotecas (MBS) e/ou em títulos garantidos por ativos (ABS). Os MBS que 

podem ser governamentais (emitidos por organismos paragovernamentais dos 

EUA) e não governamentais (emitidos por instituições privadas) referem-se a 

títulos de dívida garantidos por hipotecas incluindo hipotecas residenciais e 

comerciais, e os ABS referem-se aos títulos garantidos por outros tipos de 

ativos, tais como dívidas de cartões de crédito, empréstimos à compra de 

automóveis, empréstimos ao consumo e locações financeiras de equipamento. 

O Subfundo pode investir em títulos de nível inferior ao grau de investimento e 

títulos sem notação e em títulos de dívida de mercados emergentes. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com características 

ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de boa governação, 

medidas através da metodologia de classificação ESG própria do Gestor de 

Investimentos e/ou de dados de terceiros.  

O Subfundo investe pelo menos 5% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos a 

Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a GEC, 

em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, contribuindo para 

objetivos ambientais ou sociais. O Gestor de Investimentos avalia e aplica 

análises baseadas em valores e normas para implementar exclusões. Para 

apoiar esta análise, recorre a fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a 

participação de um emitente em atividades inconsistentes com as análises 

baseadas em valores e normas ou as receitas que este emitente obtém das 

mesmas atividades. A lista de análises aplicadas que podem resultar em 

exclusões encontra-se no site da Sociedade Gestora ( 

www.jpmorganassetmanagement.lu ). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes.  

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 20% dos 

ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do mercado 

monetário e fundos do mercado monetário para gestão de subscrições e 

resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 

100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos 

defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: consulte 

a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os Subfundos 

utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de 

cálculo da exposição global:  compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 
máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação 
dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: flexível. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 
das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 
para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 
descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Obrigações convertíveis 

contingentes 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de investimento 
- Dívida de nível inferior ao grau de 
investimento  

- Dívida sem notação  
Mercados emergentes  
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Taxa de juro 

Divisa 
Mercado 

Liquidez 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações norte-americanos;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 15 de 

setembro de 2000. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 0,90% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,45% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 0,90% 0,25% 0,20% 
F  - 1,00% 3,00% - 0,90% 1,00% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,45% - 0,11% 

I2  - 1,00% - - 0,26% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

US High Yield Plus Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações norte-

americanos através do investimento, principalmente, em títulos de dívida de 

nível inferior ao grau de investimento denominados em USD. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a nível 

global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e técnicos 

sobre setores e emitentes. 

▪ Combina tomada de decisões "top-down" – incluindo alocação de setor, 

gestão da duração e qualidade de crédito – com seleção de títulos de tipo 

"bottom-up". 

▪ Procura identificar oportunidades de investimento enquanto procura 

minimizar o risco de deterioração dos créditos e limitar a exposição ao 

incumprimento.  

Abordagem ESG Promove os fatores ESG  

Padrão de referência Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped 

Index (Total Return Gross). Para as Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa.  A maioria dos emitentes do Subfundo 

estará provavelmente representada no padrão de referência, uma vez que o 

Gestor de Investimentos o utiliza como base para a constituição da carteira, 

mantendo algum poder discricionário para se desviar da sua composição e 

características de risco dentro dos parâmetros de risco indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num desempenho 

diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Um mínimo de 67% de ativos investidos 

em títulos de dívida denominados em USD de nível inferior ao grau de 

investimento de empresas domiciliadas ou que exerçam a sua atividade 

económica principal nos Estados Unidos. 

O Subfundo pode também investir em títulos de dívida denominados em USD 

de empresas fora dos Estados Unidos. 

O Subfundo pode investir até 20% em títulos de dívida sem notação e até 15% 

em títulos de dívida desvalorizados na data da compra. 

Um mínimo de 51% dos ativos é investido em emitentes com características 

ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de boa governação, 

medidas através da metodologia de classificação ESG própria do Gestor de 

Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos a 

Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a GEC, em 

Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, contribuindo para 

objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente em 

atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e normas ou as 

receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A lista de análises 

aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se no site da Sociedade 

Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

O Subfundo inclui sistematicamente a análise ESG nas suas decisões de 

investimento em, pelo menos, 75% dos títulos sem grau de investimento e 

soberanos de mercados emergentes e 90% dos títulos com grau de 

investimento adquiridos. 

Outras exposições a investimentos Até 5% em obrigações convertíveis 

contingentes; até 10% em ações de empresas que tenham sido objeto de um 

processo de reorganização. 

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 20% dos 

ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do mercado 

monetário e fundos do mercado monetário para gestão de subscrições e 

resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 

100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos 

defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: consulte 

a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os Subfundos 

utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: N.A. Método de 

cálculo da exposição global:  compromisso. 

Técnicas e instrumentos   Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação dos 

ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: a cobertura é geralmente realizada 

face à Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Obrigações convertíveis 

contingentes  
Títulos de dívida 
- Dívida de nível inferior ao grau de 
investimento 
- Dívida sem notação  

- Dívida desvalorizada  
Ações  

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Divisa 

Taxa de juro 
Mercado 

Liquidez 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a títulos de dívida 

denominados em USD de nível inferior 

ao grau de investimento;  

▪ compreendem os riscos associados à 

dívida de elevado rendimento e estão 

dispostos a aceitar esses riscos em busca 

de potenciais rendimentos mais 

elevados; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 06 de 

março de 2012. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  3,00% 1,00% - 0,50% 0,85% - 0,20% 
C  - 1,00% - - 0,45% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% - 0,50% 0,85% 0,50% 0,20% 
I  - 1,00% - - 0,45% - 0,11% 
T  - 1,00% 3,00% - 0,85% 0,50% 0,20% 
X  - 1,00% - - - - 0,10% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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JPMorgan Funds -  

US Short Duration Bond Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Conseguir um retorno superior ao dos mercados de obrigações de curto 

prazo norte-americanos através, principalmente, do investimento em 

títulos de dívida com grau de investimento norte-americanos, 

designadamente, títulos garantidos por ativos (ABS) e títulos garantidos 

por hipotecas (MBS). 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Utiliza um processo de investimento orientado pela análise integrada a 

nível global focada na análise de fatores fundamentais, quantitativos e 

técnicos sobre países, setores e emitentes. 

▪ Foca-se na seleção de títulos de tipo "bottom-up" através de uma 

abordagem orientada para o valor que procura identificar títulos com 

preços ineficientes para gerar retornos. 

▪ Investe em todos os setores da dívida com grau de investimento de 

curto prazo denominados em USD, incluindo dívida pública, dívida 

relativa a dívida pública, dívida de empresas e títulos de dívida. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência Bloomberg US Government/Credit 1-3 Year Index 

(Total Return Gross). Para as Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial, o padrão de referência está coberto face à moeda da Classe de 

Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa. A maioria dos emitentes do Subfundo 

estará provavelmente representada no padrão de referência, uma vez que 

o Gestor de Investimentos o utiliza como base para a constituição da 

carteira, mantendo algum poder discricionário para se desviar da sua 

composição e características de risco dentro dos parâmetros de risco 

indicativos.   

Consequentemente, o Subfundo assemelhar-se-á à composição e 

características de risco do seu padrão de referência; no entanto, o poder 

discricionário do Gestor de Investimentos poderá resultar num 

desempenho diferente do padrão de referência. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Um mínimo de 75% de ativos 

investidos em títulos de dívida de curto prazo com grau de investimento 

por emitentes norte-americanos. O Subfundo pode também investir em 

títulos de dívida com grau de investimento denominados em USD de 

empresas fora dos Estados Unidos. Os títulos de dívida podem ser 

emitidos ou garantidos por governos e respetivas agências ou emitidos 

por empresas. 

Espera-se que o Subfundo invista entre 25% e 50% dos seus ativos em 

títulos garantidos por hipotecas (MBS) e/ou em títulos garantidos por 

ativos (ABS). Os MBS que podem ser governamentais (emitidos por 

organismos paragovernamentais dos EUA) e não governamentais 

(emitidos por instituições privadas) referem-se a títulos de dívida 

garantidos por hipotecas, incluindo hipotecas residenciais e comerciais, e 

os ABS referem-se aos títulos garantidos por outros tipos de ativos, tais 

como dívidas de cartões de crédito, empréstimos à compra de 

automóveis, empréstimos ao consumo e locações financeiras de 

equipamento. 
Os títulos de dívida, incluindo MBS/ABS, deverão ter a classificação de 

"grau de investimento" na data da compra. No entanto, o Subfundo pode, 

até determinado limite, deter títulos de nível inferior ao grau de 

investimento ou títulos sem notação em consequência das revisões em 

baixa ou da remoção da notação de crédito ou do incumprimento. 
Na data da compra, a duração média ponderada da carteira não excederá, 

em geral, três anos, e a maturidade residual de cada investimento não 

excederá, em geral, cinco anos. A maturidade dos títulos pode ser 

significativamente mais longa do que os períodos indicados 

anteriormente. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório e até 20% dos ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário para gestão de subscrições e resgates em numerário, 

bem como pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos ativos 

líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 
Derivados Utilizados para: gestão eficaz da carteira; cobertura. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A.  Método de cálculo da exposição global:  compromisso. 

Técnicas e instrumentos Empréstimo de títulos: 0% a 20% previsto; 20% 

máximo. 

Moedas Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: geralmente USD. Estratégia de cobertura: não 

aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Cobertura  Títulos de dívida 

- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento  

- Dívida sem notação  
MBS/ABS  

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Taxa de juro 

Divisa 
Mercado 

Liquidez 
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Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

totalidade do seu  
dinheiro. 

em valor. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram obter retorno do investimento 

através da exposição a mercados de 

obrigações norte-americanos, a nível 

global, com sensibilidade mais reduzida 

às taxas de juro;  

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo.  

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco cambial 

Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  15 de 

dezembro de 2010. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  3,00% 1,00% 0,50% 0,60% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,30% - 0,15% 
D  3,00% 1,00% 0,50% 0,60% 0,30% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,30% - 0,11% 

I2  - 1,00% - 0,18% - 0,11% 
X  - 1,00% - - - 0,10% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

EUR Money Market VNAV Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos  

OBJETIVO 

O Subfundo visa conseguir um retorno na Moeda de Referência do Subfundo 

que acompanhe as taxas do mercado monetário em vigor e, ao mesmo tempo, 

preservar o capital em consonância com essas taxas e manter um elevado nível 

de liquidez, através do investimento em instrumentos do mercado monetário 

de curto prazo denominados em EUR, titularizações elegíveis, Papel Comercial 

Garantido por Ativos, Depósitos em Instituições de Crédito e operações de 

compra com acordo de revenda.  

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Procura oportunidades em todos os segmentos de caixa. 

▪ Classifica-se como um FMM com VPV de Curto Prazo. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência a um padrão de referência 

ou comparação do desempenho com um padrão de referência.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos Todos os ativos investidos em 

instrumentos do mercado monetário de curto prazo denominados em EUR, 

titularizações elegíveis, Papel Comercial Garantido por Ativos, Depósitos em 

Instituições de Crédito e operações de compra com acordo de revenda.  

Além de receberem uma avaliação da qualidade do crédito favorável de acordo 

com os Procedimentos de Crédito Internos da Sociedade Gestora, os 

instrumentos do mercado monetário, titularizações elegíveis e o Papel 

Comercial Garantido por Ativos terão a notação de mínima de A ou A-1 pela 

S&P (ou notações equivalentes) para notações de longo prazo e de curto prazo, 

respetivamente. O Subfundo pode investir em instrumentos do mercado 

monetário sem notação, titularizações elegíveis e Papel Comercial Garantido 

por Ativos, com uma qualidade de crédito equivalente. 

A maturidade média ponderada da carteira não excederá sessenta dias e a 

maturidade inicial ou residual de cada instrumento do mercado monetário, 

titularização elegível ou Papel Comercial Garantido por Ativos  não excederá 

397 dias na data de compra. 

O Subfundo poderá ter exposição a investimentos com taxas de rendibilidade 

nulas ou negativas em condições adversas de mercado. Todos os ativos são 

investidos em conformidade com as Restrições e competências em matéria de 

investimento aplicáveis a Subfundos FMM. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório para gestão de subscrições e resgates em 

numerário, bem como para pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos 

ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 

numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 

desfavoráveis o justificarem. 

Técnicas e instrumentos  Operações de compra com acordo de revenda: 0% a 

30% previsto; 100% máximo. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR. Moedas de denominação 

dos ativos: EUR. Estratégia de cobertura: não aplicável.  

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 

das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 

para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Operações de compra com 
acordo de revenda  

Títulos de dívida  
- Dívida pública  
- Dívida com grau de investimento  

- Dívida sem notação 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Taxa de juro 

Mercado Liquidez  

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade do 
seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 

Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo e; 

▪ procuram um investimento de curto prazo 

com um elevado nível de liquidez; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação  Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia.1  

Data de lançamento do Subfundo 22 de maio 

de 2006. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  

do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 
Comissão de 

Subscrição 
Comissão 

de Troca 
Comissão de 

Resgate 
Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 
Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 
       A  - 1,00% - 0,25% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,16% - 0,10% 
D  - 1,00% - 0,40% 0,10% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,16% - 0,06% 
X  - 1,00% - - - 0,05% 

 
Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. 

1 Dia de Ano Novo, Segunda-Feira de Páscoa, Dia de Natal, o dia anterior e o dia posterior ao Dia de Natal e os feriados nacionais do Reino Unido do Dia de Natal e/ou 

do "Boxing Day" quando o dia 25 e/ou 26 de dezembro for num sábado ou num domingo, não são Dias de Avaliação.
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JPMorgan Funds -  

USD Money Market VNAV Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos  

OBJETIVO 

O Subfundo visa conseguir um retorno na Moeda de Referência do 

Subfundo que acompanhe as taxas do mercado monetário em vigor e, ao 

mesmo tempo, preservar o capital em consonância com essas taxas e 

manter um elevado nível de liquidez, através do investimento 

Instrumentos do Mercado Monetário de curto prazo denominados em 

USD, titularizações elegíveis, Papel Comercial Garantido por Ativos, 

Depósitos em Instituições de Crédito e operações de compra com acordo 

de revenda. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Procura oportunidades em todos os segmentos de caixa. 

▪ Classifica-se como um FMM com VPL Variável de Curto Prazo. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência a um padrão de 

referência ou comparação do desempenho com um padrão de referência.  

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Todos os ativos investidos em 

instrumentos do mercado monetário de curto prazo denominados em 

USD, titularizações elegíveis, Papel Comercial Garantido por Ativos, 

Depósitos em Instituições de Crédito e operações de compra com acordo 

de revenda.  

Além de receberem uma avaliação da qualidade do crédito favorável de 

acordo com os Procedimentos de Crédito Internos da Sociedade Gestora, 

os Instrumentos do Mercado Monetário, titularizações elegíveis e o Papel 

Comercial Garantido por Ativos terão a notação de mínima de A ou A-1 

pela S&P (ou notações equivalentes) para notações de longo prazo e de 

curto prazo, respetivamente. O Subfundo pode investir em instrumentos 

do mercado monetário, titularizações elegíveis e Papel Comercial 

Garantido por Ativos sem notação com uma qualidade de crédito 

equivalente.  

A maturidade média ponderada da carteira não excederá sessenta dias e a 

maturidade inicial ou residual de cada instrumento do mercado 

monetário, titularização elegível ou Papel Comercial Garantido por Ativos 

não excederá 397 dias na data de compra. O Subfundo poderá ter 

exposição a investimentos com taxas de rendibilidade nulas ou negativas 

em condições adversas de mercado.  

Todos os ativos são investidos em conformidade com as Restrições e 
competências em matéria de investimento aplicáveis a Subfundos FMM.    

 

Restrições específicas ao investimento 

O valor agregado dos instrumentos e depósitos detidos pelo Subfundo 

emitidos por um único emitente não poderá exceder 10% dos ativos 

exceto i) se o emitente for uma instituição financeira relevante (segundo a 

definição dada pelas leis e regulamentos aplicáveis em Hong Kong) e o 

valor total não exceder 10% do capital emitido e das reservas publicadas 

do emitente, caso em que o limite poderá subir para 15%; ou ii) no caso 

de títulos governamentais e outros títulos públicos, em que poderão ser 

investidos até 30% no mesmo emitente; ou iii) no caso de depósitos 

inferiores a 1.000.000 USD, em que o Subfundo não poderá diversificar 

devido à sua dimensão. 

Outras exposições a investimentos  Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório para gestão de subscrições e resgates em 

numerário, bem como para pagamentos correntes e excecionais. Até 

100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para 

efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 

excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Técnicas e instrumentos  Operações de compra com acordo de revenda: 

0% a 30% previsto; 100% máximo.  

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: USD. Estratégia de cobertura: não aplicável. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Operações de compra com 
acordo de revenda 

Títulos de dívida  
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 

- Dívida sem notação 

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Mercado 

Taxa de juro Liquidez 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem  
perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor  Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo e:  

▪ procuram um investimento de curto 

prazo com um elevado nível de liquidez; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação  Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 06 de 

junho de 2014. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca 

Comissão de 
Resgate 

Comissão Anual de 
Gestão e 

Consultoria 
Comissão de 
Distribuição 

Despesas Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
       A  - 1,00% - 0,25% - 0,20% 

C  - 1,00% - 0,16% - 0,10% 
D  - 1,00% - 0,40% 0,10% 0,20% 
I  - 1,00% - 0,16% - 0,06% 
X  - 1,00% - - - 0,05% 

 
Consulte  Classes de Ações e custos para informações mais completas.
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JPMorgan Funds -  

Global Multi-Strategy Income Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar rendimento investindo essencialmente numa carteira de 

OICVM e outros OIC que investe numa série de classes de ativos a nível 

global. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Abordagem de múltiplos ativos com base na alavancagem de 

especialistas da plataforma de investimento global da JPMorgan Asset 

Management, com foco em rendimento ajustado ao risco de um 

investimento. 

▪ Estrutura fundo de fundos, investir em estratégias de rendimento gerida 

ou distribuída pelas empresas no grupo JPMorgan Chase & Co.  

▪ Implementação flexível das perspetivas de alocação dos gestores a nível 

de classe de ativos e regional. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index 

(Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return 

Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return 

Gross) Hedged to EUR. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos. 

O Subfundo é gerido de forma ativa e o Gestor de Investimentos dispõe de 

um amplo poder discricionário para se desviar da composição e das 

características de risco do padrão de referência.   

O nível de semelhança do Subfundo com a composição e as características 

de risco do padrão de referência variará ao longo do tempo e o seu 

desempenho poderá ser significativamente diferente. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos   Investe principalmente em OICVM e 

OIC geridos ou distribuídos por empresas do grupo JPMorgan Chase & Co., 

incluindo noutros Subfundos do Fundo. Estes OICVM e OIC terão 

exposição a uma diversidade de classes de ativos, tais como ações, títulos 

de dívida de qualquer qualidade de crédito (incluindo MBS/ABS), títulos 

convertíveis, moedas, commodities, imóveis e instrumentos do mercado 

monetário. Espera-se que a exposição do Subfundo a MBS/ABS se situe 

entre 5% e 25%. 

Os emitentes dos investimentos subjacentes poderão estar localizados em 

qualquer país, incluindo mercados emergentes. 

O Subfundo pode investir até 100% dos seus ativos em unidades de 

OICVM e de outros OIC. 

Alguns dos OICVM e OIC investirão em derivados para alcançar o seu 

objetivo de investimento. 

Os dividendos não são garantidos, dado que os retornos dos investidores 

variarão de ano para ano, dependendo da distribuição de dividendos e 

rendimentos do capital, que podem ser negativos. 

 

Outras exposições a investimentos Investimento direto em ações e títulos 

de dívida, até determinado limite.  

Até 20% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório e até 

20% dos ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário e fundos do mercado monetário para gestão de 

subscrições e resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 

excecionais. Até 100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título 

Acessório, para efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições 

de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: cobertura; gestão eficaz da carteira. Tipos: 

consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em Como os 

Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo CFD: 

N.A. Método de cálculo da exposição global: compromisso.  

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: EUR.  Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: flexível. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco.  

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados 
Cobertura  

Títulos convertíveis  
Mercadorias 
Ações 
Títulos de dívida 
- Dívida pública 
- Dívida com grau de 
investimento 
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento 

Mercados emergentes 
REIT 
OICVM, OIC e ETF 
MBS/ABS 

 
Outros riscos associados  Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito 
Mercado 

Taxa de juro 
Liquidez 

Divisa 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas 
podem perder parte ou a 
totalidade do seu  
dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 



 

JPMORGAN FUNDS  222 
 

Considerações do Investidor

Perfil do investidor   Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram uma fonte de rendimento 

através da exposição a uma série de 

classes de ativos, através de uma 

estrutura de “fundo de fundos”; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Negociação  Os pedidos recebidos antes 

das 14h30 CET em qualquer Dia de 

Avaliação serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo  17 de 

novembro de 2011. 

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,75% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,50% 0,85% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,75% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,50% 0,85% 0,30% 

 

Consulte Classes de Ações e custos para informações mais completas. *Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.  

Uma vez que o Subfundo investe principalmente em OICVM e OIC geridos por empresas do JPMorgan Chase and Co, Group, não haverá lugar 

a uma cobrança dupla de Despesas Operacionais e Administrativas.
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JPMorgan Funds -  

Multi-Manager Alternatives Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Proporcionar valorização de capital de longo prazo através do 

investimento em múltiplas classes de ativos elegíveis a nível global, com 

base em várias estratégias e técnicas não tradicionais ou alternativas, 

através da utilização de derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento  

▪ Alocações diversificadas de ativos de Gestores de Investimentos 

Delegados que não sejam filiais da JPMorgan Chase & Co, que 

implementam uma série de estratégias e técnicas de investimento não 

tradicionais ou alternativas, tais como arbitragem de fusões/event-

driven, ações longas/curtas, valor relativo, crédito, oportunista/macro e 

cobertura da carteira.  

▪ Procura fornecer retornos com baixa volatilidade e baixa sensibilidade 

aos mercados tradicionais de ações e de rendimento fixo. 

▪ O Gestor de Investimentos irá rever periodicamente as alocações das 

estratégias de investimento, e pode adicionar, remover ou modificá-las 

com base nas razões do mercado e nas oportunidades, pelo que todas 

as estratégias referidas anteriormente podem não estar sempre 

representadas. 

Abordagem ESG Promove os fatores ESG 

Padrão de referência ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in 

USD. Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão 

de referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de 

referência ou quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos  Investe numa gama diversificada de 

classes de ativos, diretamente ou através de derivados, incluindo, entre 

outros, ações, títulos de dívida pública e de empresas (incluindo 

garantidos e de elevado rendimento), títulos convertíveis, instrumentos 

sobre índices de mercadorias, OICVM, OIC, Fundos de Índices Cotados 

(ETF) e REIT. Os emitentes poderão estar localizados em qualquer país, 

incluindo mercados emergentes. 

O Subfundo pode investir até 10% dos seus ativos no seu conjunto em 

dívida desvalorizada e obrigações catastróficas.   

O Subfundo pode investir até 15% em MBS/ABS e até 10% em obrigações 

convertíveis contingentes. 

O Subfundo pode investir até 10% em SPAC. 

O Subfundo pode investir até 10% dos seus ativos em Ações China A 

através dos programas China-Hong Kong Stock Connect. 

Não existem restrições de qualidade de crédito aplicáveis aos 

investimentos. O Subfundo pode concentrar-se em certos setores 

industriais, mercados ou moedas. 

O Gestor de Investimentos pode gerir uma parte dos ativos diretamente, 

incluindo, entre outros, para fins de cobertura da carteira e para ajustar 

temporariamente a exposição ao mercado global. 

O Subfundo pode deter até 100% dos seus ativos em Depósitos em 

Instituições de Crédito, instrumentos do mercado monetário e fundos do 

mercado monetário como garantia para derivados ou até que sejam 

encontradas oportunidades de investimento adequadas. Todas as 

posições curtas serão detidas através de derivados. 

Um mínimo de 51% das posições longas é investido em empresas com 

características ambientais e/ou sociais positivas que seguem práticas de 

boa governação, medidas através da metodologia de classificação ESG 

própria do Gestor de Investimentos e/ou de dados de terceiros. 

O Subfundo investe pelo menos 10% dos ativos, excluindo Ativos Líquidos 

a Título Acessório, Depósitos em Instituições de Crédito, instrumentos do 

mercado monetário, fundos do mercado monetário e derivados para a 

GEC, em Investimentos Sustentáveis, tal como definidos no SFDR, 

contribuindo para objetivos ambientais ou sociais. 

O Gestor de Investimentos avalia e aplica análises baseadas em valores e 

normas para implementar exclusões. Para apoiar esta análise, recorre a 

fornecedor(es) externo(s) que identifica(m) a participação de um emitente 

em atividades inconsistentes com as análises baseadas em valores e 

normas ou as receitas que este emitente obtém das mesmas atividades. A 

lista de análises aplicadas que podem resultar em exclusões encontra-se 

no site da Sociedade Gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

Outras exposições a investimentos Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 
Líquidos a Título Acessório para gestão de subscrições e resgates em 
numerário, bem como para pagamentos correntes e excecionais. Até 
100% dos ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para 
efeitos defensivos, numa base temporária, se as condições de mercado 
excecionalmente desfavoráveis o justificarem. 

Derivados Utilizados para: fins de investimento; cobertura; gestão eficaz 

da carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos 

Subfundos em Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e 

técnicas. SRT incluindo CFD: 100% a 200% previsto, 450% máximo. 

Método de cálculo da exposição global: VaR absoluto. Nível de 

alavancagem previsto dos derivados: 450% Meramente indicativo. A 

alavancagem pode, ocasionalmente, exceder este nível de forma 

significativa. 

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de 

denominação dos ativos: quaisquer. Estratégia de cobertura: flexível. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos 

associados das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu 

objetivo.  

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os 

Resultados para o Acionista que podem afetar um investimento no 

Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 

descrição completa de cada risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Concentração  
Derivados  
Cobertura  
Posições curtas  
Subfundo Multi-Gestor  

Obrigações catastróficas  
China 
Mercadorias  
Títulos convertíveis  
Obrigações convertíveis 
contingentes  
Títulos de dívida  
- Dívida de nível inferior ao 
grau de investimento  
- Dívida com grau de 
investimento  
- Dívida pública  
- Dívida sem notação 

- Dívida desvalorizada  
Mercados emergentes  
Ações  
MBS/ABS 
REIT 
SPAC 
OICVM, OIC e ETF  

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através 

da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados 
Divisa  
Crédito 

Taxa de juro  
Liquidez 

Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do Investidor

Perfil do investidor   Investidores que 

compreendem os riscos do Subfundo, 

incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram crescimento de capital com 

baixa volatilidade e uma reduzida 

sensibilidade ao desempenho dos 

mercados tradicionais de ações e de 

rendimento fixo; 

▪ procuram exposição alargada a 

estratégias e técnicas de investimento 

não tradicionais ou alternativas; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo. 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. Em cada dia 

de Avaliação, no momento de avaliação 

dos ativos do subfundo, os valores de todas 

as ações do Subfundo que não sejam da 

América do Norte, da América Central, da 

América do Sul ou das Caraíbas, serão 

ajustados (ao justo valor) do preço de 

mercado cotado para uma avaliação 

determinada pela aplicação de um fator de 

justo valor facultado por um agente sob a 

responsabilidade da Sociedade Gestora.  

Data de lançamento do Subfundo  11 de 

janeiro de 2016. 

 

 Comissões únicas antes ou depois de investir 
(máximo) 

Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  
de Base 

Comissão 
de 

Subscrição 
Comissão 
de Troca CDSC 

Comissão de 
Resgate 

Comissão 
Anual de 
Gestão e 

Consultoria 

Comissão do 
Gestor de 

Investimento
s Delegado 

(Máx) 

Comissão 
de 

Distribuiçã
o 

Despesas 
Operacionais e 
Administrativas 

(Máx) 
         

A  5,00% 1,00% 
 

- 
0,50% 1,25% 1,05% - 0,30% 

C  - 1,00% 
 

- 
- 0,60% 1,05% - 0,20% 

D  5,00% 1,00% 
 

- 
0,50% 1,25% 1,05% 0,35% 0,30% 

I  - 1,00% 
 

- 
- 0,60% 1,05% - 0,16% 

I2  - 1,00% 
 

- 
- 0,50% 1,05% - 0,16% 

S1  - 1,00% 
 

- 
- 0,38% 1,05% - 0,16% 

S2  - 1,00% 
 

- 
- 0,38% 1,05% - 0,16% 

T - 1,00% 3,00% - 1,25% 1,05% 0,35% 0,30% 

X  - 1,00% 
 

- 
- - 1,05% - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. Comissão do Gestor de Investimentos Delegado (máx) - O valor 

indicado corresponde à comissão máxima que um Gestor de Investimentos Delegado receberá dos ativos afetos a cada Gestor de 

Investimentos Delegado. 
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JPMorgan Funds -  

Diversified Risk Fund

Objetivo, Processo, Políticas e Riscos 

OBJETIVO 

Procuram proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do 

investimento em múltiplas classes de ativos a nível global, com base numa 

estratégia de alocação de ativos ponderada em função do risco, através da 

utilização de derivados, sempre que considerado oportuno. 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

Abordagem de investimento 

▪ Abordagem sistemática que fornece exposição longa/curta a uma série 

diversificada de prémios de risco entre classes de ativos. 

▪ A carteira tem por alvo exposições de risco de longo prazo, igualmente 

ponderadas, a vários prémios de risco, agrupadas em quatro estilos: 

qualidade, carry, momentum e valor. 

▪ A carteira global é construída para manter uma baixa correlação com os 

mercados tradicionais. 

Abordagem ESG Com Integração dos Fatores ESG 

Padrão de referência ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD. 

Para as Classes de Ações com cobertura do risco cambial, o padrão de 

referência está coberto face à moeda da Classe de Ações. 

Utilizações do padrão de referência e semelhança com o mesmo 

▪ Comparação de desempenhos.  

O Subfundo é gerido de forma ativa sem referência ao padrão de referência ou 

quaisquer restrições relativamente ao mesmo. 

POLÍTICAS 

Principal exposição a investimentos A maioria dos ativos é investida, 

diretamente ou através de derivados, em ações (incluindo pequenas 

empresas), títulos convertíveis, títulos de dívida e moedas. O Subfundo pode 

também obter exposição a mercadorias através de ações, OICVM, OIC, Fundos 

de Índices Cotados (ETF) ou derivados sobre índices de mercadorias. Os 

emitentes podem ser de qualquer parte do mundo, incluindo mercados 

emergentes.  O Subfundo pode investir em títulos de dívida de nível inferior ao 

grau de investimento e em títulos sem notação. 

O Subfundo pode ter uma exposição líquida longa ou líquida curta (através de 

derivados) a vários setores, mercados e moedas; no entanto, irá manter 

sempre uma exposição total longa líquida ao mercado. O Subfundo pode deter 

até 100% dos seus ativos em Depósitos em Instituições de Crédito, 

instrumentos do mercado monetário e fundos do mercado monetário como 

garantia para derivados ou até que sejam encontradas oportunidades de 

investimento adequadas. 

O Subfundo aloca os seus ativos para ganhar exposição a uma série de prémios 

de risco através da utilização de uma abordagem sistemática de investimento 

longa/curta. A série de prémios de risco pode incluir o valor das ações (ações 

longas que são relativamente menos caras, ações curtas que são relativamente 

mais caras); qualidade das ações (ações longas de empresas de elevada 

qualidade, com base em indicadores tais como a rentabilidade, contra 

exposições curtas àquelas com uma qualidade relativamente inferior); carry 

cambial (exposição longa a moedas com rendibilidades superiores e exposições 

curtas a moedas com rendibilidades inferiores); momentum do rendimento 

fixo (exposição longa a obrigações com movimentos de preços positivos, 

exposições curtas àquelas com rendimentos dos preços negativos). A alocação 

a prémios de risco pode variar dependendo das oportunidades de mercado. A 

exposição a cada estilo de prémios de risco contribuirá para o nível de 

alavancagem em diferentes graus, em função da sua alocação na carteira num 

dado momento, e os níveis efetivos de alavancagem podem flutuar 

significativamente.   

O nível esperado de alavancagem de 600% é representativo do nível típico de 

alavancagem e é principalmente atribuído à utilização de futuros e swaps de 

rendimento fixo (incluindo swaps de taxa de juro e swaps de retorno total) e 

de contratos cambiais a prazo. Estes instrumentos podem ter elevados valores 

nocionais, o que aumenta o nível de alavancagem previsto. 

A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder o nível esperado de forma 

significativa quando o Subfundo tem uma maior alocação a um estilo de 

prémios de risco que utilize técnicas (tais como o momentum do rendimento 

fixo e o valor relativo) que são implementadas através de derivados com 

valores nocionais elevados ou numa base temporária, antes do termo dos 

contratos cambiais a prazo.  

A alavancagem esperada é calculada como a "soma dos nocionais" sem 

qualquer compensação de posições opostas. Uma vez que o cálculo de 

alavancagem não considera a sensibilidade aos movimentos do mercado nem 

se aumenta ou diminui o risco global do Subfundo, pode não ser 

representativo do nível de risco de investimento efetivo no Subfundo. 

Outras exposições a investimentos Até 20% dos ativos líquidos em Ativos 
Líquidos a Título Acessório para gestão de subscrições e resgates em 
numerário, bem como para pagamentos correntes e excecionais. Até 100% dos 
ativos líquidos em Ativos Líquidos a Título Acessório, para efeitos defensivos, 
numa base temporária, se as condições de mercado excecionalmente 
desfavoráveis o justificarem. 

Derivados   Utilizados para: fins de investimento; cobertura; gestão eficaz da 
carteira. Tipos: consulte a tabela Utilização de derivados pelos Subfundos em 
Como os Subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. SRT incluindo 
CFD: 90% previsto; 150% máximo. Método de cálculo da exposição global: VaR 
absoluto. Nível de alavancagem previsto dos derivados: 600% meramente 
indicativo. A alavancagem pode, ocasionalmente, exceder este nível de forma 
significativa.  

Moedas  Moeda de Referência do Subfundo: USD. Moedas de denominação 
dos ativos:  quaisquer. Estratégia de cobertura: principalmente coberta face à 
Moeda de Referência. 

PRINCIPAIS RISCOS 

O Subfundo está sujeito a Riscos de investimento e Outros riscos associados 
das técnicas e títulos que utiliza para procurar realizar o seu objetivo. 

O quadro abaixo explica como estes riscos se interrelacionam e os Resultados 
para o Acionista que podem afetar um investimento no Subfundo. 

Os investidores devem igualmente ler as Descrições dos riscos para uma 
descrição completa de cada risco. 

Riscos de investimento  Riscos das técnicas e títulos do Subfundo 

Técnicas Títulos  
Derivados  
Cobertura  
Posições curtas  

Mercadorias 
Títulos convertíveis  
Títulos de dívida  
- Dívida de nível inferior ao grau de 
investimento  
- Dívida com grau de investimento  
- Dívida sem notação  

Mercados emergentes  
Ações  
Pequenas empresas  
OICVM, OIC e ETF  

 
Outros riscos associados Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização 

das técnicas e dos títulos supramencionados 
Crédito  
Divisa 

Taxa de juro  
Liquidez 

Mercado 

 
Resultados para o Acionista  Potencial impacto dos riscos supramencionados 
Perda Os Acionistas podem  
perder parte ou a totalidade 
do seu dinheiro. 

Volatilidade As ações  
do Subfundo flutuarão  
em valor. 

Incumprimento do objetivo  
do Subfundo. 
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Considerações do 
Investidor 

Perfil do investidor  Investidores que 
compreendem os riscos do Subfundo, 
incluindo o risco de perda de capital, e: 

▪ procuram proporcionar mais-valias em 

capital a longo prazo;  

▪ diversificação com volatilidade 

potencialmente menor do que as classes 

de ativos tradicionais; 

▪ procuram utilizá-lo como parte de uma 

carteira de investimento e não como um 

plano de investimento completo 

Método de cobertura para as Classes de 

Ações com cobertura do risco 

cambial  Cobertura do VPL. 

Negociação Os pedidos recebidos antes das 

14h30 CET em qualquer Dia de Avaliação 

serão processados nesse dia. 

Data de lançamento do Subfundo 08 de 

fevereiro de 2013.  

 

Comissões únicas antes ou depois de investir (máximo) Comissões e despesas deduzidas  
do Subfundo ao longo de um ano 

Classe  

de Base 

Comissão 

de 

Subscrição 

Comissão de 

Troca 

 

 

CDSC* 

Comissão de 

Resgate 

Comissão Anual de 

Gestão e Consultoria 

Comissão de 

Distribuição 

Despesas Operacionais e 

Administrativas 

(Máx) 

        A  5,00% 1,00% - 0,50% 1,25% - 0,30% 
C  - 1,00% - - 0,60% - 0,20% 
D  5,00% 1,00% - 0,50% 1,25% 0,65% 0,30% 
I  - 1,00% - - 0,60% - 0,16% 

I2  - 1,00% - - 0,50% - 0,16% 
S1  - 1,00% - - 0,30% - 0,16% 
T  - 1,00% 3,00% - 1,25% 0,65% 0,30% 
X  - 1,00% - - - - 0,15% 

 

Consulte Classes de Ações e Custos para informações mais completas. * Diminui 1,00% por ano e é zero após 3 anos.
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Descrições dos riscos
Embora este Prospeto identifique, na opinião do Conselho de 

Administração, os principais riscos dos Subfundos um Subfundo poderá 

ser afetado por outros riscos. As Descrições dos riscos formam uma parte 

integrante do Prospeto e deverão ser lidas em conjunto com o presente 

Prospeto como um todo. Os investidores deverão ter em conta que 

quaisquer riscos pertinentes para a Classes de Ações individuais podem 

ser encontrados em Classes de Ações e custos. 

Para um investidor num Subfundo, todos os riscos descritos abaixo 

poderão dar origem a um ou mais de três resultados básicos descritos nas 

descrições de cada Subfundo: perda, volatilidade e não realização do seu 

objetivo. Outras repercussões diretas nos investidores poderão incluir um 

Subfundo com um desempenho muito inferior ao dos seus pares ou do(s) 

mercado(s) geral(is) em que investe. 

RISCOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO 

Investir em qualquer Subfundo do Fundo envolve certos riscos: 

Riscos da estrutura do Fundo 

▪ O Conselho de Administração pode decidir liquidar um Subfundo em 

determinadas circunstâncias (consulte Liquidação ou fusão em 

Considerações para investidores). É possível que o produto líquido de 

qualquer liquidação para um Acionista possa ser menor que o montante 

inicialmente investido. 

▪ Se o Conselho de Administração decidir suspender o cálculo do VPL por 

Ação ou diferir o reembolso e pedidos de troca para um Subfundo, os 

Acionistas poderão não receber o produto do seu investimento no 

momento ou ao preço desejados. 

▪ Se uma grande proporção das Ações de um Subfundo for detida por um 

pequeno número de Acionistas, ou por um único Acionista, incluindo 

fundos ou mandatos relativamente aos quais os Gestores de 

Investimentos ou as suas filiais têm poder discricionário de 

investimento, o Subfundo estará sujeito ao risco de este(s) Acionista(s) 

resgatarem as suas Ações em grandes quantidades. Estas transações 

podem afetar negativamente a capacidade de o Subfundo prosseguir 

com as suas políticas de investimento e/ou o Subfundo pode tornar-se 

demasiado pequeno para operar de maneira eficaz, sendo necessário 

proceder à sua liquidação ou fusão. 

Riscos regulamentares 

▪ O Fundo está domiciliado em Luxemburgo. Por conseguinte, qualquer 

proteção disponibilizada pelo respetivo enquadramento regulamentar 

de outras jurisdições poderá ser diferente ou não se aplicar.  

▪ O Fundo qualifica-se como um OICVM e está sujeito às leis, 

regulamentos e orientações de investimento estabelecidos pela União 

Europeia, pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados e pela CSSF. Como resultado da gestão dos Subfundos por 

uma filial da JPMorgan Chase & Co., ou do respetivo registo noutras 

jurisdições, os mesmos podem estar sujeitos a restrições ao 

investimento mais restritas que poderão limitar as suas oportunidades 

de investimento. 

▪ A Sociedade Gestora é um membro da JPMorgan Chase & Co., sendo 

desse modo sujeita a regras e regulamentos bancários adicionais nos 

Estados Unidos que também poderão afetar o Fundo e os respetivos 

investidores. Por exemplo, ao abrigo da Regra de Volcker, um 

regulamento dos EUA, a JPMorgan Chase & Co., juntamente com os 

seus funcionários e administradores, não pode deter mais de 25% da 

participação num Subfundo além do período permitido para o seu 

lançamento (geralmente três anos a partir da data lançamento de um 

Subfundo); como resultado, nos casos em que a JPMorgan Chase & Co. 

continuar a deter uma posição de lançamento que represente uma 

parte significativa dos ativos de um Subfundo no final do período de 

lançamento permitido, poderá ser obrigada a reduzir a sua posição de 

lançamento e o resgate antecipado ou corrente das Ações detidas pela 

JPMorgan Chase & Co. poderá afetar negativamente o Subfundo. Isto 

poderá exigir a venda de títulos da carteira mais cedo do que seria 

desejável, resultando em perdas para outros Acionistas ou na liquidação 

do Subfundo. 

▪ Risco de descontinuidade ou indisponibilidade da LIBOR A taxa LIBOR 

destina-se a representar a taxa à qual os bancos participantes podem 

obter empréstimos de curto prazo uns dos outros no mercado 

interbancário de Londres. A Financial Conduct Authority do Reino Unido 

anunciou que certos prazos de vencimento e divisas da LIBOR deixarão 

de ser publicados ou representativos do mercado subjacente e da 

realidade económica que pretendem medir em determinadas datas 

futuras; as informações atuais sobre estas datas estão disponíveis em 

https://www.jpmorgan.com/disclosures/interbank_offered_rates. Não 

existe qualquer garantia de que as datas anunciadas pela FCA não sejam 

alteradas ou que o administrador da LIBOR e/ou reguladores não 

tomem outras medidas que possam ter impacto na disponibilidade, 

composição ou características da LIBOR ou das divisas e/ou prazos de 

vencimento nos quais a LIBOR é publicada, e recomenda-se que os 

Acionistas consultem os seus consultores para se manterem informados 

de tais desenvolvimentos. Estão atualmente em curso iniciativas dos 

setores público e privado para implementar taxas de referência novas 

ou alternativas a utilizar em substituição da LIBOR. Não há garantias de 

que qualquer taxa de referência alternativa seja semelhante ou produza 

o mesmo valor ou equivalência económica que a LIBOR ou que tenha o 

mesmo volume ou liquidez que a LIBOR antes da sua descontinuidade 

ou indisponibilidade, o que poderá afetar o valor ou liquidez ou a 

rendibilidade de determinados derivados de um Subfundo e de outros 

instrumentos ou investimentos que compõem uma parte ou a 

totalidade da carteira de um Subfundo e resultar em custos incorridos 

relacionados com o encerramento de posições e a celebração de novas 

transações.  Estes riscos podem também aplicar-se relativamente a 

alterações relacionadas com outras taxas interbancárias de oferta (por 

exemplo, a Euribor) e uma vasta gama de outros níveis de índices, taxas 

e valores que são tratados como padrões de referência e que são objeto 

de uma recente reforma regulamentar. 

Riscos políticos 

▪ O valor dos investimentos de um Subfundo pode ser afetado pela 

incerteza, designadamente, por acontecimentos políticos internacionais, 

conflitos civis e guerra, alterações das políticas governamentais e fiscais, 

restrições ao investimento estrangeiro e ao repatriamento de divisas e 

por flutuações cambiais e outros desenvolvimentos de natureza legal e 

regulamentar nos países onde é feito o investimento. Por exemplo, os 

ativos podem ser compulsoriamente readquiridos sem compensação 

adequada. Os acontecimentos e a evolução das condições em 

determinadas economias ou mercados podem alterar os riscos 

associados aos investimentos em países ou regiões tradicionalmente 

considerados estáveis, em termos comparativos, tornando-os de maior 

risco e mais instáveis. Estes riscos aumentam em países identificados 

como mercados emergentes.  
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Riscos jurídicos 

▪ Existe o risco de que os acordos jurídicos relativos a determinados 

derivados, instrumentos e técnicas serem denunciados devido, por 

exemplo, a falência, ilicitude superveniente ou alterações nas leis fiscais 

ou contabilísticas. Nestas circunstâncias, pode ser exigido ao Subfundo 

que cubra quaisquer perdas incorridas. Além disso, são iniciadas 

determinadas negociações com base em documentos jurídicos 

complexos. Poderá ser difícil fazer valer tais documentos, ou estes 

poderão ser objeto de um litígio quanto à interpretação em 

determinadas circunstâncias. Embora os direitos e as obrigações das 

partes de um documento jurídico possam ser regidos pela legislação 

inglesa, em determinadas circunstâncias (por exemplo, procedimentos 

de insolvência) poderão ser prioritários outros sistemas legais 

suscetíveis de afetar a aplicabilidade das negociações existentes. 

▪ O Fundo pode estar sujeito a determinadas obrigações de indemnização 

contratuais, cujo risco pode ser aumentado relativamente a 

determinados Subfundos, tais como os Subfundos Multi-Gestor. O 

Fundo não comporta, e potencialmente também nenhum dos 

fornecedores de serviços, qualquer seguro para cobrir perdas, pelo que 

o Fundo poderá, em última circunstância, ser sujeito a uma obrigação 

de indemnização. Qualquer pagamento de indemnização relativo a um 

Subfundo seria suportado por esse Subfundo e resultaria na 

correspondente redução no preço das Ações. 

Risco de gestão 

▪ Dado que os Subfundos são geridos de forma ativa, estes assentam na 

competência, conhecimento e discernimento do respetivo Gestor de 

Investimentos. Não há garantia de que as decisões de investimento 

tomadas pelo Gestor de Investimentos ou quaisquer processos, técnicas 

ou modelos de investimento utilizados produzirem os resultados 

desejados. 

▪ Por motivos de liquidez e a fim de responder a condições de mercado 

pouco habituais, um Subfundo poderá, nos termos da sua política de 

investimento, a totalidade ou a maioria dos seus ativos em Ativos 

Líquidos a Título Acessório por motivos defensivos temporários. Os 

investimentos em Ativos Líquidos a Título Acessório poderão resultar 

numa rendibilidade inferior à de outros investimentos, sendo usados 

por motivos defensivos temporários e não por uma estratégia de 

investimento, impedindo um Subfundo de atingir o seu objetivo de 

investimento.  

RISCOS DE INVESTIMENTO 

Técnicas 

Risco de concentração Na medida em que o Subfundo investe uma grande 

parte dos seus ativos num número limitado de títulos, emitentes, 

indústrias, setores ou numa área geográfica limitada, é provável que o 

mesmo seja mais volátil e envolva um maior risco de perda do que um 

Subfundo que investe de forma mais ampla. 

Quando um Subfundo está mais focado num determinado país, região ou 

setor, o seu desempenho será mais fortemente afetado por quaisquer 

condições políticas, económicas, ambientais ou de mercado nessa área ou 

que afetem esse setor económico. 

Risco de derivados O valor dos derivados pode ser volátil. Isso resulta do 

facto de um pequeno movimento no valor do ativo subjacente poder 

provocar um grande movimento no valor dos derivados, pelo que o 

investimento nesses instrumentos poderá provocar perdas superiores ao 

montante investido pelo Subfundo. 

A avaliação e a volatilidade de muitos derivados divergem, por vezes, da 

reflexão estrita da avaliação ou volatilidade do(s) seu(s) ativo(s) de 

referência(s) subjacente(s). Em condições de mercado difíceis, poderá ser 

impossível ou impraticável colocar ordens que iriam limitar ou compensar 

a exposição ao mercado ou as perdas financeiras causadas por 

determinados derivados. 

As alterações à legislação fiscal, contabilística ou relativa aos valores 

mobiliários poderão causar a desvalorização de um derivado ou forçar o 

Subfundo a fechar a posição de um derivado em circunstâncias pouco 

vantajosas. 

Derivados OTC 

Visto que os derivados OTC são contratos privados celebrados entre o 

Fundo em nome de um Subfundo específico e uma ou mais contrapartes, 

são menos regulamentados do que os derivados negociados no mercado. 

Os derivados OTC envolvem um maior risco de contraparte e de liquidez, e 

poderá ser mais difícil pressionar uma contraparte a cumprir as suas 

obrigações em relação ao Fundo. Se uma contraparte deixar de oferecer 

um derivado que um Subfundo esteja a utilizar ou a planear utilizar, o 

Subfundo poderá não conseguir encontrar um derivado comparável 

noutro sítio. Isto, por sua vez, poderá fazer com que o Subfundo perca 

uma oportunidade de ganho ou se encontre inesperadamente exposto a 

riscos e perdas, incluindo perdas decorrentes de uma posição num 

derivado para o qual foi incapaz de comprar um derivado de 

compensação. 

Poderá nem sempre ser possível ao Fundo dividir as suas operações com 

derivados OTC entre uma grande variedade de contrapartes e a 

incapacidade de negociar com qualquer uma das contrapartes poderá 

causar perdas significativas. 

Inversamente, se qualquer Subfundo sofrer alguma fragilidade financeira 

ou não conseguir cumprir uma obrigação, as contrapartes poderão tornar-

se relutantes em negociar com o Fundo, o que poderá tornar o Fundo 

incapaz de operar de maneira eficaz e competitiva. 

Riscos relacionados com instrumentos derivados OTC específicos 

Swaps de retorno total  Os swaps de retorno total expõem o Subfundo ao 

risco de contraparte. Além disso, a utilização de swap de retorno total 

expõe o Subfundo ao risco de mercado. Por exemplo, se o ativo de 

referência subjacente for uma ação, o seu preço pode subir ou descer. Tal 

poderá ter um impacto positivo ou negativo nos retornos, sujeito ao facto 

de o Subfundo ter obtido uma exposição longa ou curta ao ativo de 

referência através do SRT.  

Derivados negociados em bolsa 

Embora os derivados negociados em bolsa sejam geralmente 

considerados de mais baixo risco do que os derivados OTC, existe ainda o 

risco de uma suspensão da negociação de derivados ou dos seus ativos 

subjacentes impossibilitar que um Subfundo realize ganhos ou evite 

perdas o que, por sua vez, poderá causar um atraso na gestão de resgates 

de Ações. Existe também o risco de que a liquidação de derivados 

negociados em bolsa por meio de um sistema de transmissão possa não 

ocorrer quando ou como esperado.  

Riscos relacionados com instrumentos derivados específicos 

▪ Warrants   O valor dos warrants poderá sofrer flutuações superiores às 

dos preços dos títulos subjacentes. Isto deve-se ao efeito de 

alavancagem dentro da sua estrutura, de modo que um movimento 

relativamente pequeno no preço do título subjacente resulta 

normalmente num movimento maior no preço do warrant. 

▪ Futuros e opções  O valor da margem inicial em relação ao valor de um 

contrato de futuros é pequeno, de modo que as transações podem ser 

"alavancadas" em termos de exposição ao mercado. Por conseguinte, 

um movimento de mercado relativamente reduzido terá, 

proporcionalmente, um impacto maior, o que poderá afetar o investidor 

positiva ou negativamente.  A venda (por lançamento "writing" ou 

outorga "granting") de uma opção pelo Fundo em nome de um 
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Subfundo implica geralmente um risco consideravelmente maior do que 

a compra de opções. Embora o prémio recebido pelo vendedor seja fixo, 

o vendedor pode ter de suportar uma perda bastante superior àquele 

montante. O vendedor estará exposto ao risco de o comprador vir a 

exercer a sua opção e, desse modo, ser obrigado a pagar a opção em 

dinheiro, a adquirir ou a entregar o investimento subjacente. O risco 

poderá ser reduzido se a opção tiver sido "coberta" pelo vendedor que 

detenha uma posição correspondente no investimento subjacente ou 

um futuro noutra opção. 

▪ CDS O preço ao qual um CDS é negociado pode ser diferente do preço 

do título de referência do CDS. Em condições adversas do mercado, a 

base (diferença entre o spread das obrigações e o spread dos CDS) pode 

ser substancialmente mais volátil do que os títulos de referência do CDS 

▪ CDX / iTraxx  Se o Subfundo for um vendedor de proteção de CDX ou 

iTraxx e existir um incumprimento num constituinte subjacente, será 

exigido ao Subfundo que pague a sua parte proporcional do pagamento 

de incumprimento. 

Risco de distribuição de capital   O Gestor de Investimentos poderá gerir o 

rendimento do Subfundo para minimizar flutuações nos pagamentos de 

distribuições periódicas. Isto poderá incluir a distribuição do seu capital 

investido. Essa erosão do capital irá reduzir o potencial de mais-valias em 

capital a longo prazo e poderá ser ineficiente em termos fiscais sem certos 

países. 

Risco de cobertura  Quaisquer medidas que o Subfundo tome e que sejam 

concebidas para compensar riscos específicos poderão funcionar de forma 

imperfeita, poderão ocasionalmente ser inviáveis ou falhar 

completamente. O Subfundo pode utilizar a cobertura dentro da sua 

carteira para mitigar o risco cambial, de duração, de mercado ou de 

crédito e, no que diz respeito a quaisquer Classes de Ações designadas, 

para cobrir a exposição cambial ou a duração efetiva da Classe de Ações. A 

cobertura envolve custos, o que reduz os resultados do investimento. 

Risco de Subfundo Multi-Gestor  O desempenho do Subfundo depende 

das competências e capacidades do Gestor de Investimentos em 

selecionar, supervisionar e alocar os ativos do Subfundo a determinados 

Gestores de Investimentos Delegados, cujos estilos poderão nem sempre 

ser complementares e ser até mesmo divergentes. O Gestor de 

Investimentos ou o(s) Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) do 

Subfundo poderá(ão) não ser capaz(es) de identificar oportunidades de 

investimento adequadas nas quais aplicar todos os ativos do Subfundo. 

O Subfundo recorre a várias estratégias de investimento alternativas que 

envolvem a utilização de técnicas de investimento complexas. Não existe 

qualquer garantia de que estas estratégias serão bem-sucedidas. 

O desempenho dos ativos alocados a um Gestor de Investimentos 

Delegado poderá depender de pessoal-chave na área de investimentos, 

cuja perda poderá ter um efeito negativo no desempenho do Subfundo. Se 

um Gestor de Investimentos Delegado rescindir o seu contrato de 

consultoria com o Gestor de Investimentos, o Gestor de Investimentos 

poderá não conseguir recrutar um substituto adequado durante um 

período de tempo extenso. 

O Gestor de Investimentos poderá gerir outros produtos recorrendo a 

uma estratégia substancialmente similar à seguida pelo Subfundo. A 

combinação de Gestores de Investimentos Delegados mantidos para gerir 

os ativos do Subfundo pode diferir, no todo ou em parte, pelo que o 

desempenho do Subfundo poderá ser diferente do desempenho destes 

outros produtos e registar um desempenho inferior ao dos mesmos. 

Os Gestores de Investimentos Delegados poderão gerir fundos de 

investimento alternativos fechados ou contas que sigam uma estratégia 

de investimento similar. O desempenho destas versões não OICVM da 

mesma estratégia poderá diferir substancialmente do desempenho do 

Subfundo devido aos seus diferentes poderes de investimento e 

disposições em matéria de liquidez.  

A lista de Gestores de Investimentos Delegados para cada Subfundo Multi-

Gestor encontra-se no site: (www.jpmorganassetmanagement.lu). 

Risco de operações de compra com acordo de revenda   A contraparte das 

operações de compra com acordo de revenda pode não conseguir cumprir 

as suas obrigações, o que poderá provocar perdas para o Subfundo. O 

incumprimento de uma contraparte, na qual o dinheiro foi investido em 

conjunto com qualquer diminuição do valor da garantia recebida abaixo 

do valor do dinheiro emprestado, pode resultar numa perda para o 

Subfundo e pode restringir a capacidade do Subfundo para financiar as 

compras de títulos ou pedidos de resgate. 

Risco de exclusão de títulos   A exclusão de empresas da carteira de um 

Subfundo que não obedeçam a determinados critérios ESG ou que não 

sejam consideradas socialmente responsáveis pode fazer com que o 

Subfundo tenha um desempenho diferente comparativamente a 

Subfundos similares que não têm essa política. 

Risco de empréstimo de títulos  O empréstimo de títulos sujeita o 

Subfundo ao risco de contraparte e ao risco de liquidez. O incumprimento 

de uma contraparte, juntamente com qualquer diminuição do valor da 

garantia (incluindo o valor de qualquer garantia em numerário 

reinvestida) inferior à do valor dos títulos emprestados, pode resultar 

numa perda para o Subfundo e pode restringir a capacidade do Subfundo 

para cumprir as obrigações de entrega ao abrigo da venda de títulos ou de 

pedidos de resgate.   

Risco de posições curtas  Assumir uma posição curta (uma posição cujo 

valor se move na direção oposta ao valor do próprio título) através de 

derivados causa perdas para o Subfundo quando o valor do título 

subjacente aumenta. Essas perdas são teoricamente ilimitadas uma vez 

que não há restrições quanto ao preço até ao qual um título pode subir, 

enquanto a perda decorrente de um investimento de curto prazo no título 

não pode exceder o valor investido.  

A utilização de posições curtas para obter uma exposição líquida curta a 

um determinado mercado, setor ou moeda pode aumentar a volatilidade 

do Subfundo. 

A venda a descoberto de investimentos poderá estar sujeita a alterações 

da regulamentação, o que poderá causar perdas ou a incapacidade para 

continuar a usar de todo posições curtas ou conforme pretendido.  

Risco de classificação de estilo Os Subfundos concentrados numa 

classificação de valor ou de crescimento poderão ser sujeitos a períodos 

de desempenho inferior uma vez que as ações de valor e as ações de 

crescimento tendem a apresentar um desempenho superior em diferentes 

momentos. 

Risco temático   Na medida em que um Subfundo investe uma grande 

parte dos seus ativos num único tema, é provável que o mesmo seja mais 

volátil e envolva um maior risco de perda do que um Subfundo que 

investe de forma mais ampla. Os Subfundos concentrados em 

investimentos expostos a um único tema poderão ser sujeitos a períodos 

de desempenho inferior e poderão ser desproporcionadamente afetados 

por políticas de caráter político, fiscal, regulamentar ou governamental 

prejudiciais ao tema, podendo resultar numa menor liquidez e maior 

volatilidade no valor dos títulos pertinentes. 

Títulos 

Risco de obrigações catastróficas  Perante a ocorrência de um evento 

impulsionador (tal como uma calamidade natural ou o fracasso financeiro 

ou económico), as obrigações poderão perder uma parte ou a totalidade 

do seu valor. O montante da perda é definido nos termos da obrigação e 

pode basear-se em perdas para uma empresa ou setor, perdas modeladas 

para uma carteira nocional, índices setoriais, leituras de instrumentos 

científicos ou outros parâmetros associados a uma catástrofe em vez de 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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perdas reais. Os modelos utilizados para calcular a probabilidade de um 

evento impulsionador poderão ser incorretos ou subestimar a 

probabilidade de o evento impulsionador ocorrer, o que poderá aumentar 

o risco de perda. 

As obrigações catastróficas podem prever prorrogações da maturidade, as 

quais poderão aumentar a volatilidade. 

As obrigações catastróficas podem ser classificadas por agências de 

notação de crédito com base na probabilidade de ocorrência do evento 

impulsionador, sendo normalmente classificadas como sendo de nível 

inferior ao grau de investimento (ou consideradas equivalentes se não 

tiverem notação). 

Risco da China  O investimento no mercado interno (onshore) da 

República Popular da China (RPC) está sujeito aos riscos de investir em 

mercados emergentes (consulte Risco dos mercados emergentes) e riscos 

adicionais específicos ao mercado da RPC. 

Os investimentos em títulos nacionais da RPC denominados em CNY são 

feitos através da licença QFII/RQFII ou através dos Programas China-Hong 

Kong Stock Connect que estão sujeitos a quotas diárias e agregadas. 

Risco de investimentos QFII/RQFII O estatuto de QFII pode ser suspenso, 

reduzido ou revogado, o que pode afetar a capacidade do Subfundo de 

investir em títulos elegíveis ou exigir que o Subfundo disponha desses 

títulos, o que poderá ter um efeito negativo no desempenho do 

Subfundo.  O estatuto de RQFII pode ser suspenso, reduzido ou revogado, 

o que pode ter um efeito negativo no desempenho do Subfundo. 

Os atuais regulamentos sobre QFII/RQFII impõem restrições muito 

rigorosas aos investimentos (incluindo regras sobre restrições ao 

investimento, períodos mínimos de detenção e repatriamento do capital 

ou dos lucros) que são aplicáveis ao Gestor de Investimentos bem como 

aos investimentos realizados pelo Subfundo. É incerto se um tribunal 

protegeria o direito do Subfundo a títulos detidos em seu nome por um 

QFII licenciado se o QFII sofresse pressão jurídica, financeira ou política. 

Um Subfundo pode sofrer perdas substanciais se qualquer um dos 

principais operadores ou partes (incluindo o depositário e Corretor da 

RPC) estiver falido ou em falta e/ou for desqualificado de cumprir as suas 

obrigações (incluindo a execução ou liquidação de qualquer transação ou 

transmissão de fundos ou títulos). 

Risco de investir através dos Programas China-Hong Kong Stock Connect 

Os investimentos em Ações China A através dos Programas China-Hong 

Kong Stock Connect estão sujeitos a alterações regulamentares, limitações 

de quotas e também a constrangimentos operacionais que podem resultar 

no aumento do risco de contraparte.  

Os programas China-Hong Kong Stock Connect estabelecem ligações 

comerciais mútuas entre os mercados da China continental e Hong Kong. 

Estes programas permitem aos investidores estrangeiros transacionar 

determinadas Ações China A através dos seus corretores baseados em 

Hong Kong. Na medida em que um Subfundo investe em Ações China A 

através dos Programas China-Hong Kong Stock Connect, estará sujeito aos 

seguintes riscos adicionais: 

▪ Risco regulamentar   As regras e regulamentos atuais poderão mudar e 

ter o efeito retroativo potencial de afetar negativamente o Subfundo. 

▪ Titularidade legal/efetiva  Ações China A compradas através dos 

programas China-Hong Kong Stock Connect são mantidas numa conta 

coletiva pela Hong Kong Securities Clearing Company Limited ("HKSCC"). 

A HKSCC, na qualidade de titular mandatária, não garante a titularidade 

de títulos detidos através da mesma e não tem qualquer obrigação de 

fazer valer a titularidade ou outros direitos associados à propriedade em 

nome dos beneficiários efetivos. Os direitos dos beneficiários efetivos 

não são claros ao abrigo da lei da RPC e não foram testados nos 

tribunais da RPC. 

▪ Limitações de quotas Os programas estão sujeitos a limitações de 

quotas que podem restringir a capacidade do Subfundo de investir 

atempadamente em Ações China A através dos programas. 

▪ Compensação dos investidores  O Subfundo não irá beneficiar de 

sistemas de compensação dos investidores tanto na China continental 

como Hong Kong. 

▪ Horário de negociação A negociação através dos Programas China-Hong 

Kong Stock Connect apenas poderá realizar-se nos dias em que ambos 

os mercados da RPC e Hong Kong estiverem abertos e quando os bancos 

de ambos os mercados estiverem abertos nos dias de liquidação 

correspondentes. Assim, o Subfundo poderá não conseguir comprar ou 

vender no momento ou ao preço desejados.  

▪ Risco de suspensão  Cada uma das bolsas de valores envolvidas nos 

Programas China-Hong Kong Stock Connect poderão suspender a 

negociação, o que poderá afetar negativamente a capacidade do 

Subfundo para aceder ao mercado pertinente. 

Risco do Mercado Interbancário de Obrigações da China  O Mercado 

Interbancário de Obrigações da China, onde é transacionada a maioria das 

obrigações em CNY, é um mercado OTC. A volatilidade do mercado e a 

eventual falta de liquidez que resultam dos baixos volumes transacionados 

podem provocar uma flutuação significativa dos preços das obrigações.  

Risco de investir através do China-Hong Kong Bond Connect  

Os investimentos em títulos de dívida onshore emitidos na RPC através do 

China-Hong Kong Bond Connect estão sujeitos a alterações 

regulamentares e a constrangimentos operacionais que podem resultar no 

aumento do risco de contraparte.  

O China-Hong Kong Bond Connect estabelece ligações comerciais mútuas 

entre os mercados de obrigações da China continental e Hong Kong. Este 

programa permite aos investidores estrangeiros negociar no Mercado 

Interbancário de Obrigações da China através dos seus corretores 

baseados em Hong Kong. Na medida em que um Subfundo investe através 

do China-Hong Kong Bond Connect, estará sujeito aos seguintes riscos 

adicionais: 

▪ Risco regulamentar   As regras e regulamentos atuais poderão mudar e 

ter o efeito retroativo potencial de afetar negativamente o Subfundo. 

▪ Compensação dos investidores  O Subfundo não irá beneficiar de 

sistemas de compensação dos investidores tanto na China continental 

como Hong Kong. 

▪ Horário de negociação A negociação através do China-Hong Kong Bond 

Connect apenas poderá realizar-se nos dias em que ambos os mercados 

da RPC e Hong Kong estiverem abertos e quando os bancos de ambos os 

mercados estiverem abertos nos dias de liquidação correspondentes. 

Assim, o Subfundo poderá não conseguir comprar ou vender no 

momento ou ao preço desejados. 

Risco de provisões de impostos na RPC  A Sociedade Gestora reserva-se o 

direito de constituir provisões para o imposto sobre as mais-valias de 

qualquer Subfundo que invista em títulos da RPC, tendo assim impacto 

sobre a avaliação do Subfundo.  

Dada a incerteza quanto à possibilidade e à forma como irão ser 

tributadas certas mais-valias de títulos na RPC, associada à possibilidade 

de alteração das leis, regulamentos e práticas da RPC e também da 

aplicação retroativa da tributação, qualquer provisão para impostos 

constituída pela Sociedade Gestora para satisfazer as dívidas tributárias 

efetivas na RPC sobre mais-valias resultantes da alienação de títulos na 

RPC pode ser excessiva ou insuficiente. Consequentemente, os 

investidores podem ser beneficiados ou prejudicados, dependendo do 

resultado final da tributação dessas mais-valias, do nível da provisão e da 

data de subscrição e/ou resgate das suas Ações dos/nos Subfundos.  



 

JPMORGAN FUNDS  232 
 

Investimentos em CNY  O CNY não é, atualmente, uma moeda livremente 

convertível, estando sujeito a políticas de controlo cambial e a restrições 

em termos de repatriamento impostas pela RPC. Se essas políticas se 

alterarem, a posição do Subfundo pode ser afetada negativamente. Não 

existe garantia de que o CNY não venha a sofrer desvalorização, caso em 

que o valor dos investimentos poderá ser afetado negativamente. Em 

circunstâncias excecionais, o pagamento de resgate e/ou dividendos em 

CNH poderá ser adiado devido a controlos cambiais e restrições em 

termos de repatriamento. 

Entidade de Juro Variável Chinesa (Variable Interest Entity - VIE) As 

estruturas de juro variável são utilizadas devido às restrições do governo 

chinês à propriedade estrangeira direta em determinadas indústrias e não 

é claro que os contratos serão aplicáveis ou que as estruturas funcionarão 

de outra forma como se pretende.  

Se ocorrer alguma das seguintes situações, o valor de mercado das 

participações da carteira associadas ao Fundo provavelmente diminuiria, 

provocando perdas substanciais de investimento para o Subfundo: 

▪ A empresa chinesa desenvolve uma atividade que tem um impacto 

negativo no valor do investimento. A capacidade da entidade 

offshore para controlar as atividades da empresa chinesa é limitada  

▪ A intervenção do governo chinês prejudica o desempenho da 

empresa operacional chinesa, a aplicabilidade dos acordos 

contratuais da entidade offshore com a empresa chinesa e o valor 

das ações da entidade offshore. 

▪ O governo chinês determina que os acordos que estabelecem a 

estrutura de juro variável (VIE) não cumprem as leis e os 

regulamentos da China, incluindo os relacionados com as proibições 

de propriedade estrangeira. O governo chinês poderá punir a 

empresa chinesa com sanções, revogação de licenças comerciais e de 

exploração ou confisco de participações de propriedade. 

▪ Se não forem cumpridas as formalidades legais relacionadas com os 

acordos, se os acordos forem quebrados ou se for determinado que 

os acordos não são vinculativos, poderá comprometer o controlo da 

entidade offshore sobre a empresa chinesa. 

Risco de mercadorias  O valor dos títulos em que o Subfundo investe pode 

ser influenciado por movimentos nos preços das mercadorias, que podem 

apresentar uma grande volatilidade. 

As mercadorias e outros materiais são muitas vezes 

desproporcionadamente afetados por eventos políticos, económicos, 

ambientais ou relacionados com o terrorismo, bem como por mudanças 

no custo da energia e dos transportes. Na medida em que a solidez 

financeira de qualquer empresa, indústria, país ou região está ligada aos 

preços das mercadorias ou dos materiais, o valor dos seus títulos pode ser 

afetado por tendências nesses preços. 

Risco de obrigações convertíveis contingentes  É provável que as 

obrigações convertíveis contingentes sofram impactos negativos se 

ocorrerem eventos impulsionadores específicos (conforme especificado 

nos termos contratuais do emitente). Isto poderá resultar na conversão da 

obrigação em ações a um preço descontado, bem como na redução 

significativa, temporária ou permanente do valor da obrigação, e/ou na 

interrupção ou adiamento do pagamento de cupões.  

As obrigações convertíveis contingentes podem observar um fraco 

desempenho mesmo quando o emitente e/ou as respetivas ações 

observam um bom desempenho. As obrigações convertíveis contingentes 

estão estruturadas de forma que a ocorrência de um evento 

impulsionador (tal como o rácio de capital do emitente ou o preço das 

ações descerem para um certo nível durante um determinado período de 

tempo) poderá diminuir o valor da obrigação para zero ou desencadear 

uma conversão em ações que provavelmente será desvantajosa para o 

obrigacionista. No caso de obrigações convertíveis contingentes, a data e 

montante de qualquer reembolso de capital é incerto, dado que a sua 

maturidade e reembolso requerem a aprovação regulamentar que poderá 

não ser concedida em certas circunstâncias. 

Risco de títulos convertíveis  Os títulos convertíveis têm características de 

títulos de dívida e de capital e comportam riscos de crédito, 

incumprimento, capital, taxa de juro, liquidez e mercado.  

Um título convertível atua como um título de dívida e geralmente confere 

ao titular o direito de receber juros pagos ou acumulados até que o título 

convertível vença ou seja resgatado, convertido ou trocado. Antes da 

conversão, os títulos convertíveis têm, de uma forma geral, características 

similares aos títulos de dívida e de capital. O valor dos títulos convertíveis 

tem tendência a diminuir à medida que as taxas de juro sobem e, devido à 

característica da conversão, tende a variar com as flutuações no valor do 

mercado dos títulos subjacentes. Os títulos convertíveis são normalmente 

subordinados a títulos não convertíveis comparáveis. Os títulos 

convertíveis não participam diretamente, de uma forma geral, em 

quaisquer aumentos ou reduções nos dividendos dos títulos subjacentes, 

embora os preços de mercado dos títulos convertíveis possam ser 

afetados por quaisquer alterações nos dividendos ou outras alterações 

nos títulos subjacentes. 

Risco das obrigações condicionadas por eventos de crédito  As obrigações 

condicionadas por eventos de crédito (CLN) estão expostas ao risco de o 

ativo de referência subjacente (tal como uma obrigação) sofrer uma 

redução da notação ou entrar em incumprimento, bem como ao risco de 

incumprimento ou insolvência da contraparte, os quais poderão resultar 

na perda do valor total de mercado do título. 

Risco de títulos de dívida Todos os títulos de dívida (obrigações) incluindo 

as emitidas ou garantidas por governos ou respetivas agências 

governamentais envolvem risco de crédito e risco de taxa de juro.  

- Dívida pública  Os títulos de dívida pública, incluindo os emitidos por 

governos locais e agências governamentais, estão sujeitos a risco de 

mercado, a risco de taxa de juro e a risco de crédito. Em caso de 

incumprimento da dívida soberana por parte dos governos, pode ser 

pedido aos titulares de dívida soberana, (incluindo o Subfundo) para 

participarem no reescalonamento dessa dívida e alargar novos 

empréstimos a entidades governamentais. Não existe qualquer processo 

de falência através do qual a dívida soberana de um governo que tenha 

entrado em incumprimento possa ser total ou parcialmente recebida. As 

economias globais são extremamente dependentes umas das outras e as 

consequências do incumprimento de um estado soberano podem ser 

graves e de longo alcance, podendo traduzir-se em perdas substanciais 

para um Subfundo. O investimento em dívida pública local pode incluir 

títulos de dívida emitidos por municípios dos EUA (títulos municipais). O 

risco de um título municipal depende geralmente da situação financeira e 

de crédito do emitente. As alterações na solidez financeira de um 

município dos EUA podem dificultar os pagamentos de juros ou de capital 

quando devidos. Em certas circunstâncias, os títulos municipais podem 

não pagar juros, salvo se a legislatura do estado ou município autorizar 

pagamentos para esse fim. Os títulos municipais podem ser mais 

suscetíveis a revisões em baixa ou incumprimentos durante recessões ou 

períodos semelhantes de pressão económica. Tal revisão em baixa ou o 

risco de sofrer uma revisão em baixa poderá ter um efeito adverso sobre 

os preços de mercado dos títulos municipais e, desta forma, sobre o valor 

dos investimentos do Subfundo. Estes riscos podem diminuir o 

rendimento do Subfundo ou prejudicar a capacidade de preservar o 

capital e a liquidez. Além de sofrer uma revisão em baixa, um município 

insolvente pode declarar a falência. A reorganização das dívidas de um 

município pode afetar significativamente os direitos dos credores e o valor 

dos títulos emitidos pelo município, bem como o valor dos investimentos 

do Subfundo. 
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- Dívida com grau de investimento  Com títulos de dívida de grau de 

investimento a forma mais provável de risco de crédito é uma revisão em 

baixa da notação do crédito, que normalmente faz descer o valor de um 

título. É improvável, mas não inédito, que uma obrigação com grau de 

investimento entre em incumprimento. A descida da notação dos títulos 

de dívida poderá afetar a liquidez dos investimentos em obrigações. 

Outros participantes no mercado poderão ficar tentados a vender títulos 

de dívida ao mesmo tempo que um Subfundo, causando pressão para uma 

redução de preços e contribuindo para a sua falta de liquidez. A 

capacidade e boa vontade dos operadores de obrigações em "fazer um 

mercado" em títulos de dívida poderão ser afetadas tanto pelas alterações 

regulamentares como pelo crescimento dos mercados obrigacionistas. Isto 

pode potencialmente conduzir a uma menor liquidez e maior volatilidade 

nos mercados de dívida. 

As obrigações são particularmente sensíveis às alterações das taxas de 

juro e podem observar uma volatilidade significativa nos preços. Regra 

geral, quando as taxas de juro sobem, o valor dos investimentos do 

Subfundo desce. Num contexto de taxas de juro historicamente baixas, 

aumentam os riscos associados à subida das taxas de juro. Por outro lado, 

quando as taxas de juro descem, o valor dos investimentos geralmente 

sobe. Os títulos com maior sensibilidade às taxas de juro e datas de 

vencimento mais longas, habitualmente, geram rendimentos mais 

elevados, mas estão sujeitos a maiores flutuações de valor. 

- Dívida de nível inferior ao grau de investimento  Os títulos de dívida de 

nível inferior ao grau de investimento são habitualmente mais voláteis e 

menos líquidos do que os títulos de dívida com grau de investimento e 

comportam um risco de incumprimento significativamente superior. 

Normalmente têm uma notação de risco de crédito mais baixa e oferecem 

rendimentos mais elevados para compensar a credibilidade creditícia 

reduzida do emitente.  
Relativamente às obrigações de nível inferior ao grau de investimento, as 

revisões em baixa da notação do crédito são mais prováveis do que no 

caso de obrigações com grau de investimento e podem ocasionar 

mudanças significativas no valor. As obrigações de nível inferior ao grau de 

investimento são, por vezes, menos sensíveis ao risco de taxa de juro, mas 

mais sensíveis às informações económicas gerais, visto que os emitentes 

de obrigações de nível inferior ao grau de investimento tendem a ter uma 

solidez financeira mais fraca e, portanto, são considerados mais 

vulneráveis numa economia em deterioração. 

- Dívida subordinada Os títulos de dívida subordinados têm maior 

probabilidade de sofrer uma perda parcial ou total em caso de 

incumprimento ou falência do emitente, uma vez que todas as obrigações 

para com os titulares de dívida prioritária têm de ser satisfeitas primeiro. 

Determinadas obrigações subordinadas têm opção de resgate antecipado, 

o que significa que o emitente tem o direito de as comprar de volta numa 

data e a um preço indicados. Se a obrigação não for resgatada 

antecipadamente, o emitente pode alargar a data de vencimento ou adiar 

ou reduzir o pagamento do cupão. 

- Dívida sem notação A qualidade de crédito de obrigações que não 

tenham sido classificadas por uma agência de notação independente será 

determinada pelo Gestor de Investimentos no momento do investimento. 

Os investimentos em obrigações sem notação estão sujeitos aos riscos do 

investimento num título com notação de qualidade equiparável.  

- Dívida desvalorizada  A dívida desvalorizada e os títulos em 

incumprimento comportam um risco elevado de perda visto que as 

empresas emitentes ou estão com dificuldades financeira severas ou estão 

em processo de falência. 

Risco dos mercados emergentes  Os investimentos em mercados 

emergentes envolvem riscos mais elevados do que os investimentos em 

mercados desenvolvidos e podem estar sujeitos a maior volatilidade e a 

menor liquidez. 

▪ Os países dos mercados emergentes poderão experienciar instabilidade 

política, económica e social que poderá causar alterações de natureza 

legal, fiscal e regulamentar que afetam os retornos dos investidores. 

Estas podem incluir políticas de expropriação e nacionalização, sanções 

ou outras medidas por parte dos governos e organismos internacionais. 

▪ O enquadramento legal em determinados países é incerto. As leis 

podem ser impostas com caráter retroativo ou podem ser emitidas sob 

a forma de regulamentos não públicos. A independência do poder 

judicial e a neutralidade do poder político não podem ser garantidas e 

os órgãos e juízes estatais podem não respeitar os requisitos legais. 

▪ A legislação existente poderá não estar ainda suficientemente 

desenvolvida de modo a proteger os interesses dos acionistas e poderá 

não haver o dever de fidúcia para com os Acionistas por parte dos 

responsáveis pela gestão. 

▪ Taxas de juro e de inflação elevadas poderão implicar uma dificuldade 

na obtenção de fundo de maneio pelas empresas e os gestores locais 

podem não ter experiência de gestão de empresas numa situação de 

mercado livre. 

▪ Os serviços de custódia e de liquidação poderão ser menos 

desenvolvidos e poderá ser difícil provar a titularidade efetiva ou 

proteger os direitos de titularidade. O investimento pode implicar riscos 

associados ao atraso no registo de títulos e à falta ou ao atraso de 

pagamento. Poderá não existir um método seguro de entrega contra 

pagamento (o que significa que o pagamento poderá ter de ser 

realizado antes da receção do título).  

▪ Nos mercados de títulos de alguns países não existe a liquidez, a 

eficiência e os controlos regulamentares ou de supervisão que existem 

nos mercados mais desenvolvidos.  

▪ A ausência de informação fiável relativamente à avaliação pode tornar 

difícil a determinação, com segurança, do valor de mercado dos títulos. 

▪ As moedas dos mercados emergentes podem ser extremamente 

voláteis e podem ficar sujeitas a regulamentos de controlo cambial. 

Pode nem sempre ser prático ou rentável cobrir a exposição cambial a 

determinadas moedas.  

▪ Muitas economias dos mercados emergentes dependem fortemente 

das mercadorias ou recursos naturais e são, por conseguinte, 

vulneráveis à procura do mercado e aos preços mundiais desses 

produtos. 

▪ Em determinados países, a legislação fiscal não está claramente 

implantada. Os impostos poderão ser cobrados subitamente e mudar 

com efeitos retroativos, o que sujeita o Subfundo a comissões 

adicionais. 

▪ As normas de contabilidade, auditoria e relato financeiro poderão ser 

inconsistentes ou inadequadas. 

Para efeitos de risco, a categoria de mercados emergentes inclui mercados 

menos desenvolvidos, como a maioria dos países na Ásia, América Latina, 

Europa do Leste, o Médio Oriente e África, bem como países com 

economias bem-sucedidas, mas nas quais as proteções dos investidores 

são questionáveis, como a Rússia, Ucrânia e China. Os mercados 

amplamente desenvolvidos são os da Europa Ocidental, dos EUA, do 

Canadá, do Japão, da Austrália e da Nova Zelândia. 

Risco das ações   O valor das ações tanto pode diminuir como aumentar, 

dependendo do desempenho das empresas individuais e das condições 

gerais do mercado, por vezes de forma rápida e inesperada. 

Se uma empresa se encontrar em processo de falência ou numa 

reestruturação financeira similar, as suas ações emitidas perdem, 

normalmente, a maioria ou a totalidade do seu valor. 
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A exposição a ações também pode ser obtida através de títulos 

relacionados com ações, tais como warrants, certificados de depósito, 

títulos convertíveis, títulos de índices e de participação e títulos com uma 

componente de retorno indexada ao desempenho de ações, que poderão 

estar sujeitos a uma maior volatilidade do que o ativo de referência 

subjacente e são também expostos ao risco de incumprimento pela 

contraparte. 

Risco dos mercados pré-emergentes  O investimento nos mercados pré-

emergentes envolve os riscos de investir nos mercados emergentes 

(consulte Risco dos mercados emergentes) mas em maior grau, uma vez 

que os mercados pré-emergentes tendem a ser mais pequenos, mais 

voláteis e menos líquidos do que outros mercados emergentes. Os 

mercados pré-emergentes poderão experienciar maior instabilidade 

política, social e económica, restrições ao investimento estrangeiro e ao 

repatriamento de divisas, práticas de custódia e de liquidação menos 

desenvolvidas e ainda ter proteções aos investidores e normas de 

governação das sociedades mais fracas comparativamente aos mercados 

emergentes. 

Risco dos títulos indexados à inflação   Os títulos de dívida indexados à 

inflação estão sujeitos aos efeitos das alterações das taxas de juro de 

mercado causadas por outros fatores que não a inflação (taxas de juro 

reais). Em geral, o preço de um título indexado à inflação tende a diminuir 

quando as taxas de juro reais aumentam e pode aumentar quando as 

taxas de juro reais diminuem. Os pagamentos de juros sobre os títulos 

indexados à inflação são imprevisíveis e flutuarão à medida que o capital e 

os juros são ajustados pela inflação. No caso de obrigações indexadas à 

inflação, o seu valor do capital é periodicamente ajustado de acordo com a 

taxa de inflação. Se o índice que mede a inflação diminuir, o valor do 

capital das obrigações indexadas à inflação será ajustado para baixo e, por 

conseguinte, os juros a pagar sobre esses títulos (calculados em relação a 

um valor inferior do capital) serão reduzidos. Também não pode haver 

garantia de que o índice da inflação utilizado irá medir com precisão a taxa 

real de inflação nos preços de bens e serviços. Os investimentos de um 

Subfundo em títulos indexados à inflação podem sofrer uma 

desvalorização se a taxa de inflação corrente for diferente da taxa do 

índice de inflação.  

Risco MBS/ABS   Os títulos garantidos por hipotecas e por ativos (MBS e 

ABS) dependem dos fluxos de caixa decorrentes de um conjunto específico 

de ativos financeiros, estão sujeitos a um maior risco de crédito, de 

liquidez e de taxa de juro e poderão ser mais voláteis do que outras 

obrigações.  
Os preços e rendimentos dos MBS/ABS refletem normalmente o 

pressuposto de que serão pagos antes do vencimento. Quando as taxas de 

juro diminuem, estes títulos são pagos antecipadamente, à medida que os 

mutuários subjacentes refinanciam com taxas de juro mais baixas (risco de 

amortização antecipada). Subsequentemente, o Subfundo poderá ter de 

reinvestir em títulos de baixa rendibilidade. Quando as taxas de juro 

aumentam, a dívida subjacente tende a ser reembolsada mais tarde do 

que o esperado, podendo assim aumentar a duração e, 

consequentemente, a volatilidade destes títulos. Além disso, os 

investimentos em MBS/ABS poderão ser menos líquidos que outras 

obrigações.  
Os títulos to-be-announced (TBA), que são MBS ou ABS comprados às 

cegas 48 horas antes de serem emitidos, podem perder valor entre o 

momento em que o Subfundo se compromete à compra e o momento de 

entrega. 

Risco dos títulos de participação  Os títulos de participação estão expostos, 

não só às variações de valor da ação subjacente, como também ao risco de 

incumprimento da contraparte, os quais poderão resultar na perda do 

valor total de mercado dos títulos de participação. 

Risco de ações preferenciais   As ações preferenciais são suscetíveis a risco 

de taxa de juro e de crédito uma vez que têm algumas das características 

de obrigações. São frequentemente menos líquidas do que outros títulos 

do mesmo emitente, e o seu direito a receber dividendos antes de outros 

acionistas ainda assim não garante que os dividendos sejam pagos. Em 

determinadas circunstâncias, as ações preferenciais podem ser resgatadas 

pelo emitente antes de uma data específica, o que poderá afetar 

negativamente o rendimento do título detido pelo Subfundo. 

Risco dos REIT   Os REIT e os investimentos relacionados com o setor 

imobiliário estão sujeitos aos riscos associados com a posse de imóveis o 

que pode expor o Subfundo relevante a um maior risco de liquidez, 

volatilidade do preço e perdas devido a alterações nas condições 

económicas e nas taxas de juro. 

Risco de pequenas empresas   Ações de pequenas empresas que podem 

apresentar menor liquidez, maior volatilidade e envolver um maior risco 

financeiro do que os títulos de grandes empresas. 

Risco de SPAC (Special Purpose Acquisition Company) As SPAC são 

constituídas por ações e warrants, estando por isso sujeitas ao risco das 

Ações e ao risco dos Warrants, bem como aos riscos específicos às SPAC. 

Antes da aquisição de um alvo, uma SPAC é efetivamente um veículo de 

disponibilidades líquidas durante um período de tempo (com direitos de 

resgate definidos) pré-aquisição. Se for adquirido um alvo como 

oportunidade para proceder ao resgate da SPAC ao preço de compra 

devido a lapsos em tal aquisição, o perfil de risco da SPAC sofrerá 

alterações.  

Geralmente, na fase de pós-aquisição, existe uma maior volatilidade no 

preço uma vez que a SPAC negocia como uma ação cotada, estando 

sujeita ao risco das Ações. O potencial alvo da aquisição da SPAC poderá 

não ser adequado para o Subfundo relevante ou poderá ser rejeitado 

pelos acionistas da SPAC, renunciando a oportunidade de investimento 

apresentada na fase de pós-aquisição. À semelhança das pequenas 

empresas, após a aquisição SPAC, as empresas podem apresentar menor 

liquidez, maior volatilidade e envolver um maior risco financeiro do que os 

títulos de grandes empresas. 

Risco dos produtos estruturados   Os produtos estruturados estão 

expostos, não só às variações de valor dos ativos subjacentes, como 

também ao risco de incumprimento ou falência do emitente do produto 

estruturado. Certos produtos estruturados podem incorporar 

alavancagem, o que poderá causar maior volatilidade de preços e uma 

desvalorização para um valor inferior ao do ativo subjacente. 

OICVM, OIC e ETF   Investimentos em unidades de participação de fundos 

subjacentes (como OICVM, OIC e fundos de índices cotados) sujeitam o 

Subfundo aos riscos associados aos investimentos destes fundos 

subjacentes. As decisões de investimento a respeito dos fundos 

subjacentes são feitas independentemente do Subfundo, logo não existe 

qualquer garantia que a diversificação efetiva da exposição do Subfundo 

será sempre conseguida. 

Determinados fundos subjacentes transacionados em bolsa podem ter 

pouco movimento e um grande intervalo de espera entre o preço de 

compra cotado por um vendedor e o preço de venda oferecido por um 

comprador. 

O preço e o movimento de um fundo de índice cotado (ETF) e/ou de um 

fundo fechado concebido para replicar um índice poderá não acompanhar 

o índice subjacente e poderá resultar numa perda. Adicionalmente, os ETF 

e os fundos fechados transacionados em bolsa podem ser negociados a 

um preço inferior ao seu VPL (também conhecido como desconto). 

Risco da garantia As falhas/questões operacionais podem resultar na 

determinação ou monitorização incorretas do valor da garantia. Isto 

poderia resultar em atrasos na atribuição ou na retirada de garantias. 

Poderão existir intervalos de tempo entre o cálculo da exposição ao risco a 

uma prestação de garantias adicionais ou de substituições de garantias 
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por uma contraparte, ou a venda de garantias em caso de incumprimento 

por uma contraparte.    

As garantias (que não numerário) devem cumprir os requisitos das 

orientações da AEVMM 2014/937, incluindo as normas de liquidez, 

avaliação, emissão, qualidade de crédito, correlação e diversificação. Se 

qualquer garantia se tornar ilíquida, serão necessários períodos de tempo 

mais longos para a venda a preços mais incertos, com períodos de tempo 

e preços dependentes do tipo de garantia, da quantidade de garantia a 

vender e das condições do mercado em vigor. A falta de liquidez 

pode levar a que a garantia não seja avaliada diariamente ao preço de 

mercado e poderá haver a impossibilidade de ser plenamente executada 

pelo Fundo.  

 Os Subfundos podem celebrar acordos com contrapartes em que os 

ativos do Subfundo sejam utilizados como garantia ou margem. Quando a 

titularidade desses ativos é transferida para a contraparte, os ativos que 

constituem a garantia ou a margem fazem parte dos ativos da 

contraparte. Por conseguinte, esses ativos não estarão sob custódia do 

Depositário, embora as posições das garantias sejam supervisionadas e 

reconciliadas pelo Depositário.  Um risco legal adicional é que a 

contraparte possa violar as suas obrigações de fornecer garantias, o que 

poderia resultar na subgarantia do Subfundo.   

Quando um Subfundo reinveste a garantia em numerário que recebe, 

pode incorrer numa perda devido a uma diminuição do valor do 

investimento efetuado com a garantia em numerário. Quando isto 

ocorrer, o montante da garantia disponível a ser devolvida pelo Fundo à 

contraparte na conclusão de uma transação de derivados será reduzido no 

montante da perda. O Subfundo, a partir dos seus ativos, teria de cobrir a 

diferença de valor entre a garantia originalmente recebida e o montante 

disponível para ser devolvido à contraparte, o que resultaria numa perda 

para o Subfundo. 

OUTROS RISCOS ASSOCIADOS 

Risco de crédito   Uma obrigação irá, geralmente, perder valor se a solidez 

financeira do emitente se deteriorar ou isso for provável. Um emitente 

poderá entrar em incumprimento (tornar-se relutante ou incapaz de 

efetuar pagamentos das suas obrigações), o que frequentemente torna a 

obrigação ilíquida ou sem valor.  

Risco cambial   Os movimentos e as alterações nas taxas de câmbio 

podem afetar negativamente o valor dos títulos do Subfundo e o preço 

das Ações do Subfundo. 

As taxas de câmbio podem alterar de uma forma rápida e imprevista por 

várias razões, incluindo alterações nas taxas de juro ou nos regulamentos 

de controlo cambial. 

Risco de taxa de juro   Quando as taxas de juro sobem, os preços das 

obrigações tendem a descer. Este risco é maior quanto maior for o 

vencimento ou a duração da obrigação. Também pode afetar mais as 

obrigações com grau de investimento do que as obrigações com nível 

inferior ao grau de investimento. 

Risco de liquidez   Determinados títulos, especialmente aqueles que são 

transacionadas com pouca frequência ou em mercados comparativamente 

pequenos, poderão ser difíceis de comprar ou vender no momento ou ao 

preço desejados, particularmente em casos de volumes de transação 

maiores.   
Em situações extremas do mercado, poderá haver poucos compradores e 

os investimentos podem não ser prontamente vendidos no momento ou 

ao preço desejados. Estes Subfundos poderão ter de aceitar um preço 

inferior para vender os investimentos e poderão não conseguir vender 

nenhum dos investimentos. A transação de determinados títulos ou 

outros instrumentos, poderá ser suspensa ou restringida pela respetiva 

autoridade cambial ou pela autoridade governamental ou de supervisão e 

o Subfundo poderá, como resultado, registar perdas. A incapacidade de 

vender uma posição da carteira pode afetar negativamente o valor destes 

Subfundos ou impedir estes Subfundos de terem capacidade de tirar 

partido de outras oportunidades de investimento.  
O risco de liquidez também inclui o risco destes Subfundos não terem 

capacidade de pagar o produto dos resgates dentro do período de tempo 

permitido, devido a condições anormais do mercado, um volume de 

pedidos de resgate invulgarmente elevado ou outros fatores que não se 

podem controlar. Para cumprir os pedidos de resgate, estes Subfundos 

poderão ser forçados a vender investimentos num momento e/ou em 

condições desfavoráveis.  
O investimento em títulos de dívida, em ações de pequena e média 

capitalização e em emitentes dos mercados emergentes serão 

especialmente sujeitos ao risco de, durante determinados períodos, a 

liquidez de certos emitentes ou setores, ou todos os títulos de uma 

categoria de investimento em particular, diminuir ou desaparecer 

repentinamente e sem aviso em resultado de uma economia adversa, de 

um acontecimento de mercado ou político ou de perceções adversas do 

investidor, quer sejam certas ou não. 

A Sociedade Gestora implementou determinadas ferramentas para gerir o 

risco de liquidez incluindo, entre outras, as seguintes medidas:  

▪ Suspender ou diferir temporariamente o cálculo dos VPL ou as 

transações de um Subfundo e/ou Classe de Ações, conforme definido 

nos Direitos relacionados com a suspensão da negociação. 

▪ Limitar o resgate de Ações em qualquer Dia de Avaliação para 10% do 

total dos ativos líquidos do Subfundo, conforme definido nos Direitos 

relacionados com a suspensão da negociação. 

▪ Ajustar o VPL do Subfundo para compensar diluições que possam surgir 

associadas a grandes entradas ou saídas de capitais no Subfundo, 

conforme definido no mecanismo de Swing Pricing. 

▪ Aplicar métodos de avaliação alternativos se entender que os interesses 

dos Acionistas ou do Fundo o justificam, conforme definido nos Direitos 

do Fundo relacionados com o cálculo do VPL e acordos de negociação. 

▪ Disposições específicas no que diz respeito aos Subfundos de Mercado 

Monetário, conforme definido nas Regras de limitação do risco de 

liquidez e do risco da carteira relativas a FMM VLV de curto prazo.  

A Sociedade Gestora também implementou um enquadramento de gestão 

de risco de liquidez para gerir o risco de liquidez. Para mais informações 

acerca do enquadramento de gestão de risco de liquidez, consulte 

am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-

aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/our-

commitment-to-liquidity-management-ce-en.pdf.  

Mais informações sobre as estimativas de liquidez serão disponibilizadas 

mediante pedido junto da sede social da Sociedade Gestora. 

Risco de mercado  O valor dos títulos em que um Subfundo investe altera-

se continuamente e pode cair devido a uma grande variedade de fatores 

que afetam os mercados financeiros em geral ou em setores individuais. 

As economias e os mercados financeiros em todo o mundo estão cada vez 

mais interligados, o que aumenta a probabilidade de eventos ou 

condições num país ou região terem um impacto adverso nos mercados 

ou emitentes de outros países ou regiões. Além disso, eventos globais tais 

como guerra, terrorismo, catástrofes ambientais, catástrofes ou eventos 

naturais, instabilidade do país e epidemias ou pandemias de doenças 

infeciosas podem também afetar negativamente o valor dos 

investimentos do Subfundo. 

Por exemplo, um surto de COVID-19, uma doença de coronavírus, afetou 

negativamente as economias, mercados e empresas individuais em todo o 

mundo, incluindo aquelas em que o Subfundo pode investir. Os efeitos 

desta pandemia, e de outras epidemias e pandemias que possam surgir no 

futuro, podem atualmente e/ou no futuro ter um impacto negativo 

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/our-commitment-to-liquidity-management-ce-en.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/our-commitment-to-liquidity-management-ce-en.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/our-commitment-to-liquidity-management-ce-en.pdf
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significativo no valor dos investimentos do Subfundo, aumentar a 

volatilidade do Subfundo, afetar negativamente a avaliação do Subfundo, 

aumentar os riscos pré-existentes para o Subfundo, levar a suspensões ou 

adiamentos temporários no cálculo dos VL e interromper as atividades do 

Fundo. O impacto total da pandemia de COVID-19 é atualmente 

desconhecido.  

Risco em matéria de sustentabilidade O risco em matéria de 

sustentabilidade é definido no Regulamento relativo à divulgação de 

informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços 

financeiros da UE (SFDR) como "um acontecimento ou condição de 

natureza ambiental, social ou de governação cuja ocorrência é suscetível 

de provocar um impacto negativo significativo efetivo ou potencial no 

valor do investimento". A Sociedade Gestora considera que o risco de 

sustentabilidade é um risco com uma probabilidade razoável de ter um 

impacto negativo significativo na situação financeira ou no desempenho 

operacional de uma empresa ou de um emitente e, por conseguinte, no 

valor desse investimento.  

Além de ter um impacto negativo significativo no valor do Subfundo, o 

risco de sustentabilidade pode aumentar a volatilidade de um Subfundo 

e/ou aumentar os riscos pré-existentes para o Subfundo.  

O risco de sustentabilidade pode ser particularmente acentuado se 

ocorrer de forma inesperada ou repentina, podendo também levar os 

investidores a reconsiderar o seu investimento no Subfundo relevante e 

criar pressão descendente adicional sobre o valor do Subfundo.    

A evolução das leis, regulamentos e normas setoriais poderá ter impacto 

na sustentabilidade de várias empresas/emitentes, particularmente no 

caso dos fatores ambientais e sociais. Qualquer alteração a estas medidas 

poderá ter um impacto negativo nas empresas/emitentes relevantes, 

podendo resultar numa perda significativa do valor de um investimento 

nos mesmos. 

O risco de sustentabilidade poderá afetar um país, região, empresa ou 

emitente específico ou ter um maior impacto a nível regional ou global e 

resultar em impactos negativos nos mercados ou emitentes em vários 

países ou regiões.  

A avaliação do risco de sustentabilidade exige avaliações subjetivas, o que 

poderá incluir a consideração de dados de terceiros incompletos ou 

inexatos. Não há garantia de que o Gestor de Investimentos avaliará 

corretamente o impacto do risco de sustentabilidade nos investimentos 

do Subfundo. 

A Sociedade Gestora adotou uma política relativa à integração dos riscos 

de sustentabilidade no processo de tomada de decisões de investimento 

para todas as estratégias geridas de forma ativa, incluindo todos os 

Subfundos, com o objetivo de (no mínimo e sempre que tal seja 

razoavelmente possível/exequível) identificar, gerir e atenuar estes 

riscos.  Para mais informações sobre esta política, visite 

(www.jpmorganassetmanagement.lu). 

Todos os Subfundos estão, em maior ou menor grau, expostos a riscos de 

sustentabilidade. Os potenciais impactos dos riscos de sustentabilidade no 

rendimento de um Subfundo são avaliados com base na abordagem do 

Gestor de Investimentos à gestão do risco de sustentabilidade no processo 

de investimento do Subfundo. Os resultados desta avaliação são indicados 

em seguida. 

▪ No caso dos Subfundos que promovem características ESG ou incluem 

"sustainable" (sustentável) no seu nome conforme definido em 

"Integração dos fatores ESG e abordagens de investimento sustentável", 

considera-se que o potencial impacto dos riscos de sustentabilidade nos 

seus retornos é menor face a outros Subfundos. Isto deve-se ao carácter 

atenuante do risco de sustentabilidade das suas estratégias de 

investimento que poderão implementar exclusões, políticas de 

investimento orientadas para o futuro com vista à obtenção de um 

retorno financeiro sustentável e um envolvimento ativo com as 

empresas/emitentes. 

▪ No caso de todos os outros Subfundos com riscos de sustentabilidade 

integrados no seu processo de tomada de decisões de investimento, 

considera-se que o potencial impacto do risco de sustentabilidade nos 

seus retornos é moderado/superior face aos Subfundos 

supramencionados. 

▪ No caso dos Subfundos sem riscos de sustentabilidade integrados no 

seu processo de tomada de decisões de investimento, considera-se que 

o potencial impacto do risco de sustentabilidade nos seus retornos é o 

mais elevado face a outros Subfundos. 

À data do presente Prospeto, todos os Subfundos estão incluídos nas duas 

categorias supramencionadas. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Restrições e competências em matéria de 
investimento  

POLÍTICAS GERAIS DE INVESTIMENTO  

Cada Subfundo e o próprio Fundo deverão cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis da UE e do Luxemburgo, nomeadamente a Lei de 2010, bem 

como certas circulares, diretrizes e outros requisitos.  

A presente secção descreve os tipos de ativos, técnicas e instrumentos permitidos na legislação e de regulamentação, assim como os limites, restrições e 

requisitos aplicáveis. Em caso de qualquer discrepância com a Lei de 2010, esta última (na versão francesa original) prevalecerá. Se for detetada qualquer 

violação das restrições aplicáveis a um Subfundo, o Gestor de Investimentos do Subfundo em causa deverá tornar a conformidade com essas restrições 

uma prioridade nas suas transações de títulos e nas decisões de gestão, tomando em devida consideração os interesses dos Acionistas. 

Exceto onde indicado, todas as percentagens e as restrições são aplicadas a cada Subfundo individualmente e todas as percentagens de ativos são 

calculadas em percentagem do seu valor patrimonial líquido total. 

ATIVOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PERMITIDOS  

O quadro abaixo descreve os tipos de ativos, técnicas e instrumentos nos quais o Fundo e os seus Subfundos podem investir e podem utilizar. Os Subfundos 

podem estabelecer limites que sejam mais restritivos de uma forma ou de outra, com base nos seus objetivos e políticas de investimento, conforme 

descrito mais detalhadamente em Descrições dos Subfundos. A utilização de qualquer ativo, técnica ou transação por um Subfundo deve ser consistente 

com as suas políticas e restrições de investimento. 

Um Subfundo que investe ou é comercializado em jurisdições fora da UE pode estar sujeito a requisitos adicionais. Consulte Restrições adicionais impostas 

por jurisdições específicas a seguir.   

Nenhum Subfundo poderá adquirir ativos associados a responsabilidade ilimitada, subscrever títulos de outros emitentes ou emitir warrants ou outros 

direitos para subscrever as respetivas Ações. 

Título / Transação Requisitos  

1. Valores mobiliários e instrumentos do 
mercado monetário 

Deverão ser cotados ou negociados num Mercado Regulamentado. Os títulos recentemente emitidos deverão incluir nas 
suas condições de emissão o compromisso de 
candidatura à cotação oficial num Mercado 
Regulamentado e que essa admissão seja recebida 
no prazo de 12 meses após a emissão. 

2. Instrumentos do mercado monetário que não 
preenchem os requisitos na linha 1 

Deverão estar sujeitos (ao nível dos títulos ou do emitente) a 
regulamentação destinada a proteger investidores e as poupanças e 
deverão respeitar uma das seguintes condições:  
▪ serem emitidos ou garantidos por uma autoridade central, regional 

ou local, ou por um banco central de um Estado-Membro da União 

Europeia, pelo Banco Central Europeu, pelo Banco Europeu de 

Investimento, pela União Europeia, por um organismo público 

internacional de que façam parte, pelo menos, um Estado-Membro 

da União Europeia, por um Estado soberano ou por um Estado-

Membro de uma federação  

▪ serem emitidos por um organismo de investimento de quaisquer 

títulos que se classifiquem na linha 1 (à exceção de títulos 

recentemente emitidos)  

▪ serem emitidos ou garantidos por uma instituição que esteja 

sujeita e que cumpra as regras de supervisão prudencial ou outras 

regras consideradas pela CSSF como sendo, pelo menos, tão 

rigorosas  

Poderão também qualificar-se se o emitente 
pertencer a uma categoria aprovada pela CSSF, se 
estiver sujeito a medidas de proteção do investidor 
equivalentes às descritas diretamente à esquerda e 
se obedecer aos seguintes critérios:  
▪ serem emitidos por uma sociedade cujo montante 

mínimo de capital e reservas seja, pelo menos, dez 

milhões de euros e que publique as suas contas 

anuais de acordo com a Quarta Diretiva 

78/660/CEE  

▪ serem emitidos por uma entidade que se dedique 

ao financiamento de um grupo de empresas, 

sendo pelo menos uma delas cotada  

▪ serem emitidos por uma entidade que se dedique 

ao financiamento de veículos de titularização que 

beneficiem de uma linha de liquidez bancária 

3. Valores mobiliários e instrumentos do 
mercado monetário que não preenchem os 
requisitos nas linhas 1 e 2 

Limitados a 10% dos ativos do Subfundo. 
 

4. Unidades de participação de OICVM e outros 
OIC não associados ao Fundo* 

Não possam, nos termos dos documentos constitutivos, investir mais 
de 10% dos ativos no seu conjunto em unidades de participação de 
outros OICVM ou outros OIC. Se o horizonte de investimento for 
"outros OIC", deverão:  
▪ realizar investimentos que são permitidos aos OICVM  

▪ estar autorizados por um Estado-Membro da União Europeia ou 

por um Estado que a CSSF considere ter uma legislação relativa à 

supervisão equivalente, com uma cooperação adequada entre as 

▪ emitir relatórios anuais e semestrais que 

permitam uma avaliação do seu ativo, passivo, 

receitas e transações durante o período em análise  

▪ oferecer mecanismos de proteção aos investidores 

equivalentes aos dos OICVM, especialmente no 

que diz respeito às regras sobre segregação de 

ativos, contração e concessão de empréstimos, e 



 

JPMORGAN FUNDS  238 
 

autoridades devidamente assegurada  vendas a descoberto  

5. Unidades de participação de OICVM e outros 
OIC associados ao Fundo* 

Deverão preencher todos os requisitos na linha 4.  
O Fundo deve indicar, no seu relatório anual, o montante total da 

comissão anual de gestão e consultoria cobrada, quer ao Subfundo 

em questão, quer aos OICVM e outros OIC em que esse Subfundo 

tenha investido durante o período em questão. 

Os OICVM/OIC subjacentes não podem cobrar ao 

Subfundo quaisquer comissões pela compra ou 

resgate de ações. 
Política do Fundo: não é cobrada nenhuma comissão 

anual de gestão ao Subfundo por qualquer 

OICVM/OIC associado. 

6. Ações de outros Subfundos do Fundo Deverão preencher todos os requisitos na linha 5.  
O Subfundo-alvo, por sua vez, não pode investir no Subfundo 

adquirente (participações recíprocas). 

O Subfundo adquirente renuncia a todos os direitos 

relativos às Ações que adquiriu. 
Para fins de apuramento do limite mínimo do 

património líquido imposto pela Lei de 2010, as 

Ações não contam como ativos do Subfundo 

adquirente. 

     

7. Imóveis e mercadorias, incluindo metais 
preciosos 

É proibida a titularidade direta de metais preciosos e outras 
mercadorias, ou de certificados que os representem. A exposição a 
Investimentos Indiretos é autorizada através de investimentos 
permitidos definidos no presente quadro.  

O Fundo apenas poderá comprar diretamente 
imóveis ou outros bens corpóreos que sejam 
diretamente necessários à prossecução da sua 
atividade.  

8. Depósitos em Instituições de Crédito  Deverão ser à ordem ou mobilizáveis à vista com o vencimento 
máximo de 12 meses. 

As instituições de crédito deverão ter a sua sede num 
Estado-Membro da União Europeia ou, caso 
contrário, estar sujeitas a regras de supervisão 
prudencial consideradas pela CSSF como sendo, pelo 
menos, tão rigorosas quanto as europeias.  

9. Ativos Líquidos a Título Acessório Limitados a 20% dos ativos líquidos para gestão de subscrições e 
resgates em numerário, bem como pagamentos correntes e 
excecionais. 
 
Até 100% dos ativos líquidos numa base temporária, se as condições 
de mercado excecionalmente desfavoráveis o justificarem para 
mitigar os riscos relativos a essas condições de mercado excecionais 
no melhor interesse dos acionistas.  

 

10. Derivados e instrumentos com liquidação 
financeira  

Os ativos subjacentes deverão ser os descritos nas linhas 1, 2, 4, 5, 6 e 
8 ou deverão ser índices financeiros, taxas de juro, taxas de câmbio 
ou divisas compatíveis com os objetivos e as políticas de investimento 
do Subfundo. Toda a utilização deve ser adequadamente captada 
pelo processo de gestão de risco descrito em Risco de gestão e de 
monitorização de derivados a seguir.  

Os derivados OTC deverão obedecer a todos os 
seguintes critérios:  
▪ estarem sujeitos a uma avaliação diária 

independente credível e verificável  

▪ poderem ser vendidos, liquidados ou encerrados 

mediante uma transação de compensação ao seu 

justo valor a qualquer momento, por iniciativa do 

Fundo  

▪ ter contrapartes que sejam instituições sujeitas a 

supervisão prudencial e que pertençam às 

categorias aprovadas pela CSSF  
Consulte também Como os Subfundos utilizam 
derivados, instrumentos e técnicas.  

11. Empréstimo de títulos, operações de 
recompra e operações de compra com acordo 
de revenda 

Deverão ser usados apenas para efeitos de uma gestão eficaz da 

carteira.  
O volume de transações não deverá interferir com a prossecução da 

política de investimento de um Subfundo ou a sua capacidade para 

satisfazer os pedidos de resgate. No caso de empréstimos de títulos e 

de operações de recompra, o Subfundo deverá assegurar que possui 

ativos suficientes para liquidar a operação. 
Todas as contrapartes deverão estar sujeitas às regras de supervisão 

prudencial da UE ou às regras que a CSSF considere serem, pelo 

menos, tão rigorosas.  
Um Subfundo poderá conceder empréstimos de títulos: diretamente 

a uma contraparte- 

▪ através de um sistema de empréstimos criado por uma instituição 

financeira especializada neste tipo de operações  

▪ através de um sistema de empréstimos normalizado criado por 

uma instituição de compensação reconhecida  

Para cada operação, o Subfundo deverá receber e 

deter garantias que sejam, pelo menos, equivalentes 

ao valor atual total dos títulos emprestados, sempre 

e durante o período de vida da operação. 
O Subfundo deverá ter o direito de rescindir a 

qualquer momento qualquer uma destas operações 

e de resgatar antecipadamente os títulos 

emprestados ou sujeitos ao acordo de recompra. 
Consulte também Como os Subfundos utilizam 

derivados, instrumentos e técnicas. 

12. Contração de empréstimos  O Fundo não está autorizado, em princípio, a contrair empréstimos, 
exceto temporariamente e se estes não representarem mais de 10% 

Todavia, o Fundo pode adquirir divisas estrangeiras 
por meio de empréstimos interligados (back-to-
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dos ativos de um Subfundo. back). 

13. Vendas a descoberto As vendas a descoberto diretas são proibidas.  As posições curtas apenas podem ser adquiridas 
através de derivados.  

 
*Considera-se que um OICVM/OIC está associado ao Fundo se ambos forem geridos ou controlados pela mesma Sociedade Gestora ou outra entidade afiliada. 

Em cumprimento da Lei de Luxemburgo, a Sociedade Gestora implementou uma política que visa restringir os investimentos em títulos emitidos por 

empresas que tenham sido identificadas por terceiros como estando envolvidas no fabrico, produção ou fornecimento de munições de fragmentação, 

munições com urânio empobrecido e minas de armadura e/ou antipessoais. Poderão ser obtidas mais informações junto da Sociedade Gestora sobre a sua 

política em matéria de restrições aplicáveis às munições de fragmentação.  

RESTRIÇÕES ADICIONAIS IMPOSTAS POR JURISDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Qualquer Subfundo registado em múltiplas jurisdições cumprirá as restrições relativas a todas as jurisdições onde se encontra registado. 

Jurisdição  Investimento   Restrições ou outros termos   Subfundos afetados   

Alemanha 

Ações (Kapitalbeteiligungen) conforme definição 

dada na lei alemã relativa ao imposto sobre o 

investimento  

 

"Fundos de Ações" - mais de 50% do VPL numa base 

contínua 

"Fundos Mistos" - mais de 25% do VPL numa base 

contínua 
 

Consulte as Informações destinadas 

aos investidores em determinados 

países - Alemanha  

Hong Kong  

Títulos emitidos ou garantidos por qualquer país 

(incluindo qualquer órgão governamental ou 

autoridade pública ou local) com uma notação de 

crédito de nível inferior ao grau de investimento  
 

Limitados a 20% do património líquido. 

 

Limitados a 10% do património líquido.  

 

JPMorgan Funds - Emerging Markets 

Local Currency Debt Fund  

Todos os Subfundos registados em 

Hong Kong, exceto os acima referidos.  

 

Singapura 

Títulos que não constam da lista de investimentos 

admissíveis, tal como estabelecido nas diretrizes 

de investimento do Central Provident Fund (CPF). 
 

Limitados a 5% do património líquido. 

 

Subfundos registados em Singapura e 

incluídos no Organismo de 

Investimento do CPF. 
 

Derivados 

 

Apenas para cobertura e gestão eficaz da carteira. 

  
 

 

 

 

 

Taiwan  

 

 

Títulos cotados na RPC e títulos transacionados no 

Mercado Interbancário de Obrigações da China.  
 

Limitados a 40% do património líquido (exposição 

direta e exposição indireta por meio de títulos de 

participação). 

 

JPMorgan Funds - China Fund 

 

 

Limitados a 20% do património líquido (exposição 

direta e exposição indireta por meio de títulos de 

participação).  
 

Todos os restantes Subfundos 

registados no Taiwan, exceto o 

JPMorgan Funds – China Fund1.  
 

Derivados  

 

A exposição a derivados sem cobertura acrescida da 

exposição a quaisquer derivados usados para cobrir o 

Subfundo além dos 100% do seu VPL estão limitadas à 

percentagem definida pela entidade reguladora 

taiwanesa (atualmente de 40%).  
 

Subfundos registados no Taiwan, 

exceto aqueles aos quais a Comissão 

de Supervisão Financeira de Taiwan 

concedeu uma isenção.   

 
1Exceto Subfundos vendidos na RPC através do regime dos investidores institucionais nacionais qualificados. 
Pode obter uma lista dos Subfundos registados para distribuição pública em qualquer jurisdição junto da Sociedade Gestora e/ou do agente local.
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REQUISITOS DE DIVERSIFICAÇÃO  

De forma a assegurar a diversificação, um Subfundo não pode investir mais do que uma determinada percentagem dos seus ativos num único emitente ou 

numa única entidade, como definido abaixo. As presentes regras de diversificação não se aplicam nos primeiros seis meses de operação do Subfundo, mas 

este deverá respeitar o princípio da diversificação do risco. 

Para efeitos do presente quadro, as empresas que partilhem contas consolidadas nos termos da Diretiva 2013/341/UE ou com regras contabilísticas 

internacionalmente reconhecidas são consideradas como uma única entidade. 

 
Investimento máximo em % do património líquido de um Subfundo (exceto 

quando indicado) 

Categoria de títulos 

Em 
qualquer 
emitente 

No seu conjunto 

Outras restrições 
Exceções 

 
A. Valores mobiliários e instrumentos do mercado 
monetário emitidos ou garantidos por um Estado 
soberano, por qualquer autoridade pública local da 
UE ou por quaisquer organismos públicos 
internacionais que integrem um ou mais Estados-
Membros da União Europeia. 

35%     

 

Um Subfundo pode investir até 100% dos 

seus ativos em seis emissões, no mínimo, se 

estiver a investir em conformidade com o 

princípio da diversificação do risco e se 

obedecer a ambos os seguintes critérios:  

▪ não investir mais de 30% numa única 

emissão  

▪ os títulos são emitidos por um Estado-

Membro da União Europeia, pelas suas 

autoridades locais ou agências, por um 

Estado-Membro da OCDE ou do G20, 

Singapura, Hong Kong ou por organismos 

públicos internacionais que integrem um 

ou mais Estados-Membros da União 

Europeia. 

A exceção descrita na linha C aplica-se 

igualmente à presente linha. 

B. Obrigações emitidas por instituições de crédito 
com sede num Estado-Membro da União Europeia e 
sujeitas por lei a supervisão pública especial 
destinada a proteger os titulares de obrigações*.  

25%   
35% 

80% em qualquer emitente em 
cujas obrigações um Subfundo 
tenha investido mais de 5% dos 
seus ativos. 

 

C. Quaisquer valores mobiliários e instrumentos do 
mercado monetário além dos descritos nas linhas A 
e B acima.  

10%     20% em valores mobiliários e 
instrumentos do mercado 
monetário do mesmo grupo. 
40% globalmente em todos os 
emitentes nos quais o Subfundo 
tenha investido mais de 5% dos 
seus ativos (não inclui depósitos, 
contratos de derivados OTC com 
instituições financeiras sujeitas a 
supervisão prudencial nem os 
títulos referidos nas linhas A e B). 

Para Subfundos de replicação de um índice, 
os 10% aumentam para 20% no caso de um 
índice publicado e suficientemente 
diversificado que seja adequado como 
padrão de referência para o seu mercado e 
que seja reconhecido pela CSSF. Estes 20% 
aumentam para 35% (mas apenas para um 
emitente) em circunstâncias excecionais, tais 
como se o título for predominante no 
mercado regulamentado no qual é 
negociado.  

D. Depósitos em Instituições de Crédito.  20% 
20% 

   

E. Derivados OTC com uma contraparte que é uma 
instituição de crédito, conforme definição na linha 8 
acima (primeiro quadro da secção).  

Exposição 
ao risco 
máxima de 
10% 

 

  

 

 

F. Derivados OTC com qualquer contraparte.  Exposição 
ao risco 
máxima de 
5%    

 

G. Unidades de participação de OICVM ou OIC 
conforme definição nas linhas 4 e 5 acima (primeiro 
quadro da secção).  

Não havendo qualquer declaração 

específica no objetivo e políticas do 

Subfundo, 10% globalmente num ou 

mais OICVM ou outros OIC.  
Com uma declaração específica: 

▪ 20% em qualquer OICVM ou OIC  

▪ 30% globalmente em todos os OIC 

que não sejam OICVM  

▪ 100% globalmente em todos os 

Os subfundos-alvo de um fundo 
de fundos cujos ativos e passivos 
estão separados, são 
considerados como um OICVM 
separado ou outro OIC.  
Os ativos detidos pelo OICVM ou 
outros OIC não contam para 
efeitos de cumprimento das 
linhas A - F deste quadro. 
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OICVM  

* Em particular, todas as somas resultantes da sua emissão deverão ser investidas, de acordo com a legislação, em ativos que, durante todo o período das obrigações, 

permitam cobrir a totalidade dos créditos associados a essas obrigações e, em caso de falência do emitente, sejam usados prioritariamente no reembolso do capital e dos juros 
vencidos.
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LIMITES PARA PREVENIR A CONCENTRAÇÃO DA TITULARIDADE 

Os presentes limites têm por objetivo proteger o Fundo ou um Subfundo dos riscos que possam surgir (para si próprios ou para um emitente) caso 

detivessem uma percentagem significativa de um determinado título ou emitente. 

Categoria de títulos Titularidade máxima em percentagem do valor global dos títulos emitidos 

Títulos que conferem direitos de voto Menos do que 
permitiria ao Fundo 
exercer uma 
influência 
significativa sobre a 
gestão de um 
emitente 

     

 

Estas regras não se aplicam a:  

▪ títulos descritos na linha A do quadro 

acima  

▪ ações de uma empresa não pertencente à 

UE que investe principalmente no seu 

país de origem e que representa a única 

maneira de investir nesse país de acordo 

com a Lei de 2010  

▪ ações de subsidiárias que prestam 

serviços de gestão, consultoria ou 

marketing no seu país, quando efetuado 

como uma forma de realizar operações de 

recompra para Acionistas nos termos da 

Lei de 2010  

Títulos sem direito de voto de qualquer 
emitente 

10%     

Títulos de dívida de qualquer emitente 10%   Os limites podem não ser respeitados no 
momento da aquisição se, nesse 
momento, o montante bruto das 
obrigações ou dos instrumentos do 
mercado monetário ou o montante 
líquido dos instrumentos emitidos não 
puder ser calculado. 

  

Títulos do mercado monetário de qualquer 
emitente  

10% 
     

Ações de quaisquer OICVM ou outros OIC  25%      
Um Subfundo não necessita de respeitar os limites de investimento descritos acima em Requisitos de diversificação e Limites para prevenir a concentração da titularidade ao 

exercer os direitos de subscrição associados a valores mobiliários ou instrumentos do mercado monetário que fazem parte de seus ativos, desde que quaisquer violações às 

restrições de investimento resultantes do exercício dos direitos de subscrição sejam corrigidas conforme descrito acima em Políticas Gerais de Investimento.  

RISCO DE GESTÃO E DE MONITORIZAÇÃO DE DERIVADOS  

A Sociedade Gestora utiliza um processo de gestão de riscos, aprovado e supervisionado pelo seu conselho de administração, para monitorizar e avaliar, a 

qualquer momento, o perfil de risco global de cada Subfundo, incluindo o risco de cada posição em derivados OTC. 

Quaisquer derivados incorporados em valores mobiliários ou instrumentos do mercado monetário contam como derivados detidos pelo Subfundo e 

qualquer exposição a valores mobiliários ou instrumentos do mercado monetário obtidos através de derivados (exceto determinados derivados baseados 

em índices) conta como um investimento nesses títulos ou instrumentos. 

A exposição global é uma medida concebida para monitorizar a utilização de derivados pelo Fundo e é utilizada como parte do processo de gestão de risco 

global. O Fundo deverá assegurar que a exposição global de cada Subfundo a derivados não exceda 100% do valor patrimonial líquido total desse Subfundo. 

A exposição ao risco geral do Subfundo deverá, consequentemente, ser inferior a 200% do respetivo valor patrimonial líquido total. Além disso, esta 

exposição ao risco global não poderá aumentar mais de 10% devido a empréstimos temporários para que a exposição total do Subfundo não exceda, em 

quaisquer circunstâncias, 210% do valor patrimonial líquido total deste Subfundo. 

Abordagens de monitorização de riscos  Existem duas abordagens principais relativas à avaliação do risco — Estratégia de Compromisso e Valor em Risco 
(“VaR”). A abordagem do VaR possui, por sua vez, duas formas (absoluto e relativo). A Estratégia de Compromisso e a abordagem do VaR são descritas 
abaixo. A abordagem utilizada para cada Subfundo tem por base a política e a estratégia de investimento do Subfundo. 

Abordagem Descrição 

Valor em Risco (VaR)  O VaR procura estimar a perda potencial máxima que um Subfundo poderá registar num mês (20 dias de 

negociação) em condições normais de mercado. A estimativa baseia-se nos últimos 36 meses do desempenho 

do Subfundo e é calculada com um nível de confiança de 99%. O VaR é calculado em conformidade com estes 

parâmetros, utilizando uma abordagem absoluta ou relativa, conforme definido abaixo.  

Valor em Risco Absoluto (VaR Absoluto)  

O VaR Absoluto limita o VaR máximo que um Subfundo pode ter relativamente ao seu VPL. O VaR Absoluto de 

um Subfundo não pode exceder 20% do seu VPL.  

Valor em Risco Relativo (VaR Relativo)  

O VaR Relativo de um Subfundo é expresso como um múltiplo de um padrão de referência ou carteira de 

referência e não pode exceder o dobro do VaR do padrão de referência ou da carteira de referência em causa. 

A carteira de referência pode ser diferente do padrão de referência, conforme indicado em Descrições dos 

Subfundos. 
 

Estratégia de compromisso O Subfundo calcula a sua exposição global tendo em conta o valor de mercado de uma posição equivalente no 
ativo subjacente ou o valor nocional do derivado, se necessário. Esta abordagem permite ao Subfundo reduzir a 
sua exposição global, tendo em consideração os efeitos de quaisquer posições de cobertura ou de compensação. 
Tenha em atenção que, com a estratégia de compromisso, certos tipos de operações sem risco, operações sem 
alavancagem e swaps não alavancados podem ser excluídos do cálculo. 

Alavancagem Qualquer Subfundo que utilize a abordagem do VaR Absoluto ou Relativo deverá também calcular o nível de alavancagem previsto que é 
indicado em Descrições dos Subfundos. O nível de alavancagem previsto de um Subfundo é um nível indicativo, não um limite regulamentar, e o nível 
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efetivo pode ocasionalmente exceder o nível previsto. Contudo, o uso de derivados por parte de um Subfundo permanecerá consistente com o seu 
objetivo e políticas de investimento e o perfil de risco e cumprirá o seu limite de VaR. 

A alavancagem é uma medida da exposição total de todos os derivados e é calculada como a "soma dos nocionais" sem qualquer compensação de posições 

opostas. Uma vez que o cálculo de alavancagem não considera a sensibilidade aos movimentos do mercado nem se aumenta ou diminui o risco global do 

Subfundo, pode não ser representativo do nível de risco de investimento efetivo num Subfundo. 

Mais informações sobre o processo de gestão de risco do Fundo (incluindo limites quantitativos, a forma como esses limites são derivados e os níveis de 

risco recentes e as taxas de rendibilidade para vários instrumentos) serão disponibilizadas mediante pedido junto da sede social da Sociedade Gestora.
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DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS E INFORMAÇÕES RELATIVAS A SUBFUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO

Alguns dos Subfundos no Fundo, nomeadamente o JPMorgan Funds – EUR 

Money Market VNAV Fund e o JPMorgan Funds – USD Money Market 

VNAV Fund (os “Subfundos FMM”), são qualificados como Fundos do 

Mercado Monetário (“FMM”) e foram devidamente autorizados pela CSSF 

de acordo com as disposições do Regulamento (UE) 2017/1131 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 relativo aos 

Fundos do Mercado Monetário, podendo ser alterado ou modificado ao 

longo do tempo (o “Regulamento FMM”). 

Os Subfundos FMM são classificados como Fundos de Mercado Monetário 

de Valor Líquido Variável de curto prazo (“FMM VLV de Curto Prazo”). 

Os investidores deverão ter em consideração que: 

▪ Fundos de Mercado Monetário como os Subfundos FMM não são 

investimentos garantidos;  

▪ um investimento em qualquer Subfundo FMM é diferente de um 

investimento em depósitos, pois o capital investido num Fundo do 

Mercado Monetário é suscetível de flutuação;  

▪ o Fundo não conta com apoio externo para garantir liquidez do Fundo 

ou de qualquer Subfundo FMM ou para estabilizar o Valor Patrimonial 

Líquido por Ação;  

▪ o risco de perda do capital é suportado pelos Acionistas.  

As disposições gerais do Prospeto são aplicadas aos Subfundos FMM, salvo 

disposição expressa em contrário nesta secção. Além disso, as disposições 

específicas fixadas nesta secção serão aplicadas a cada Subfundo FMM. 

Cada Subfundo FMM está sujeito a regras específicas para o investimento 

(conforme disposto nas Restrições e competências em matéria de 

investimento aplicáveis a Subfundos FMM, a limitações do risco de 

liquidez e dos riscos da carteira (conforme disposto nas Regras de 

limitação do risco de liquidez e do risco da carteira relativas a FMM VLV de 

curto prazo e a disposições específicas relativas à avaliação (conforme 

disposto nas Disposições específicas relativas ao cálculo do Valor 

Patrimonial Líquido. 

1. OBJETIVOS E POLÍTICAS DE INVESTIMENTO ESPECÍFICOS DOS 
SUBFUNDOS FMM 

O Conselho de Administração definiu a política e o objetivo de 

investimento de cada um dos Subfundos FMM de acordo com o 

Regulamento FMM, conforme referido na sua respetiva secção de 

Descrições dos Subfundos. Não existe qualquer garantia de que o objetivo 

de investimento de um Subfundo FMM seja conseguido. A prossecução da 

política e do objetivo de investimento de um Subfundo FMM deve 

obedecer aos limites e restrições fixados nas Regras específicas para o 

investimento aplicáveis aos Subfundos FMM.  

Cada Subfundo FMM pode estar envolvido em operações de compra com 

acordo de revenda, conforme referido abaixo em Informações Adicionais 

relativas à Utilização de Operações de Compra com Acordo de Revenda.  

Os Subfundos podem deter tais Ativos Líquidos a Título Acessório da 

forma que os Gestores de Investimentos considerarem adequada. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1. Procedimentos internos de crédito  

A Sociedade Gestora estabeleceu, em conformidade com as disposições 

do Regulamento FMM e respetivos atos delegados que complementam o 

Regulamento FMM, procedimentos internos personalizados de avaliação 

da qualidade do crédito aplicáveis aos Subfundos FMM (os Procedimentos 

internos de crédito tendo em conta o emitente do instrumento e as 

características do instrumento em si para determinar a qualidade de 

crédito dos instrumentos detidos na carteira de cada Subfundo FMM. 

Os Procedimentos internos de crédito são administrados por uma equipa 

dedicada de analistas de crédito sob a responsabilidade da Sociedade 

Gestora. 

Os Procedimentos internos de crédito são supervisionados numa base 

permanente pela Sociedade Gestora, nomeadamente para assegurar que 

os procedimentos são adequados e continuam a proporcionar uma 

representação rigorosa da qualidade de crédito dos instrumentos nos 

quais cada Subfundo FMM pode investir. Os Procedimentos internos de 

crédito são concebidos com a flexibilidade para se adaptarem a alterações 

à respetiva importância dos critérios de avaliação, uma vez que estes 

podem mudar ocasionalmente. 

Os analistas de crédito realizam análises fundamentais sobre os setores 

nos quais cada Subfundo FMM investe e sobre empresas desses setores.  

Os analistas concentram-se nas tendências que afetam cada setor, região 

ou tipo de produto, bem como em compreender de que forma novos 

regulamentos, políticas e tendências políticas e económicas podem afetar 

a qualidade de crédito dos instrumentos nos quais cada Subfundo FMM 

pode investir. 

Através da aplicação dos Procedimentos internos de crédito os analistas 

de crédito criam uma "lista aprovada" de instrumentos com avaliações 

favoráveis nos quais um Subfundo FMM pode investir. Para elaborar a 

lista aprovada de instrumentos que recebem uma avaliação favorável, os 

analistas de crédito atribuem uma notação interna a cada emitente (ou 

fiador, conforme o caso) de instrumentos e têm em consideração as 

características dos instrumentos. A notação interna demonstra a 

qualidade relativa do crédito do emitente e dos instrumentos; ou seja, 

representa a melhor estimativa dos analistas de crédito da qualidade de 

crédito subjacente dos títulos e instrumentos de cada emitente. A notação 

interna é atribuída com base em inúmeros fatores quantitativos e 

qualitativos, conforme referido mais detalhadamente abaixo, e inclui a 

avaliação de fatores atuais combinada com pressupostos sobre os 

cenários que se podem desenvolver para o emitente num horizonte 

temporal de curto/médio prazo.  

De acordo com os Procedimentos internos de crédito, a notação interna 

atribuída a cada emitente e instrumento deve ser revista anualmente (ou 

com maior frequência se os fatores de mercado assim o ditarem). Em caso 

de uma alteração significativa com potencial impacto na avaliação 

existente dos instrumentos referidos no n.º 4, alínea d), do artigo 19. º do 

Regulamento FMM, por exemplo, se a qualidade se a qualidade de crédito 

de um emitente se tornar incerta ou "mediática" (por exemplo, através de 

um evento financeiro negativo significativo ou uma revisão em baixa 

substancial da notação por uma agência de notação de risco), esta será 

imediatamente reavaliada e poderão ser tomadas ações adequadas para 

qualquer instrumento específico do emitente em questão nos Subfundos 

FMM. Estas ações podem incluir a venda de participações subjacentes ou 

a retenção das participações até à maturidade, dependendo das 

características específicas do instrumento; em ambos os casos, a decisão 

será baseada no interesse dos acionistas do Subfundo FMM. 

As notações internas definidas nos Procedimentos internos de crédito são 

utilizadas para estabelecer restrições adequadas a nível da exposição que 

um Subfundo FMM pode ter a um emitente, incluindo limites monetários, 

prazos de vencimento e concentração de contas; como tal, as restrições 

aplicadas a nível do Subfundo FMM podem ser mais conservadoras do que 

as restrições pertinentes estabelecidas no Regulamento FMM. As 

alterações efetuadas em notações internas atribuídas por analistas de 

crédito podem também levar a modificações imediatas nestas restrições. 

Ao determinar o risco de crédito do emitente e do instrumento, os 

analistas de crédito focam-se na avaliação da capacidade do emitente ou 

do fiador de pagar as suas obrigações de dívida e nas características de um 
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instrumento específico, pois os instrumentos podem reagir de forma 

diferente na eventualidade de um incumprimento. A avaliação de crédito 

inclui análises quantitativas e qualitativas. 

- Análise quantitativa 

Os analistas de crédito mantêm modelos financeiros próprios 

relativamente aos emitentes cujos instrumentos possam ser detidos por 

um Subfundo FMM. O objetivo dos modelos é a análise de dados 

financeiros, a identificação de tendências e a monitorização de fatores 

determinantes do risco de crédito (e o desenvolvimento de previsões, 

sempre que considerado oportuno). Tais modelos utilizam medidas que 

incluem, entre outras, a análise de rentabilidade, a análise do fluxo de 

caixa e da liquidez e a análise da alavancagem. A análise quantitativa 

também utiliza observações históricas da transição de notações e da 

volatilidade dos incumprimentos entre níveis da notação e através de 

vários intervalos de tempo (intervalos mais curtos limitam a volatilidade 

das notações e dos incumprimentos). Além disso, os analistas de crédito 

avaliam os preços de títulos e spreads de crédito face ao padrão de 

referência adequado relativos aos emitentes, o que oferece uma perceção 

relativamente a qualquer alteração relativa no risco de crédito de um 

emitente (ou risco de incumprimento) em comparação com setores ou 

regiões relevantes. 

- Análise qualitativa 

Os analistas de crédito, ao realizarem as suas análises qualitativas do risco 

de crédito de cada emitente, verificam uma variedade de materiais, 

incluindo notas de reuniões de gestão, demonstrações financeiras anuais e 

trimestrais, publicações do setor, análises por terceiros e notícias. A 

análise de crédito qualitativa tem em consideração as condições de 

mercado macroeconómicas e financeiras atuais que afetam o emitente e 

avalia, na medida do possível, os seguintes fatores relativos a cada 

emitente e instrumento: 

▪ A capacidade de rendimento relativamente às reservas de capital e 

qualidade do ativo; 

▪ As fontes de liquidez; 

▪ A capacidade de reagir a eventos futuros em termos do mercado global 

ou específicos do emitente ou do fiador, incluindo a capacidade de 

reembolso numa situação muito adversa; 

▪ A posição concorrencial do emitente ou do fiador no seu setor ou nos 

principais setores de operação; 

▪ Para soberanos, além da estabilidade política, a dimensão, a solidez e 

diversidade da economia relativamente a dívidas e passivos 

contingentes; 

▪ A categorização dos instrumentos em função da prioridade de 

pagamento (sénior ou subordinado) e das fontes secundárias de 

reembolso (por exemplo, direitos de garantia em garantias subjacentes 

além da promessa de reembolso do emitente). Tal categorização 

permite à Sociedade Gestora ou aos seus delegados avaliar possíveis 

perdas para um emitente ou fiador em caso de incumprimento; 

▪ A natureza de curto prazo de instrumentos do mercado monetário, de 

modo que o prazo dos instrumentos detidos seja de natureza 

suficientemente curta para minimizar a possibilidade de revisões em 

baixa de notações graves; 

▪ A categorização de instrumentos em função do seu perfil de liquidez e 

da sua classe de ativos. 

▪ Relativamente a títulos garantidos por ativos, a avaliação dos analistas 

de crédito pode incluir, entre outros, a estrutura da entidade de 

finalidade especial, a solidez da empresa que patrocina ou apoia a 

entidade de finalidade especial, caso exista, e outros fatores, conforme 

considerados necessários. A determinação de títulos garantidos por 

ativos aprovados, tais como o papel comercial garantido por ativos, tem 

por base o seguinte (além dos elementos acima descritos): 

▪ A análise dos termos de qualquer liquidez ou qualquer outro apoio 

prestado; e 

▪ As análises jurídicas e estruturais para determinar se um título 

garantido por ativos específico envolve um risco de crédito mínimo para 

a parte investidora. 

2.2 Disposições específicas relativas ao cálculo do Valor 

Patrimonial Líquido dos Subfundos FMM   

A Sociedade Gestora calcula uma vez por Dia de Avaliação o Valor 

Patrimonial Líquido por Ação para o ponto de base mais próximo ou seu 

equivalente, quando o VPL é publicado numa unidade monetária, tal como 

descrito a seguir.  

O Valor Patrimonial Líquido por Ação é determinado na moeda da Classe 

de Ações em cada Dia de Avaliação ao dividir os ativos líquidos atribuíveis 

a cada Classe de Ações pelo número de Ações em circulação dessa Classe. 

Os ativos líquidos de cada Classe são compostos pelo valor dos ativos 

atribuíveis a essa Classe deduzido do passivo total atribuível a essa Classe, 

calculado na data estipulada pelo Conselho de Administração para esse 

efeito da seguinte forma: 

(a) as titularizações, os ABCP e os instrumentos do mercado 

monetário serão avaliados com base no preço do mercado. 
Quando o valor dos ativos do Subfundo não pode ser calculado 

através do preço do mercado, o seu valor será determinado de 
forma conservadora através da avaliação com recurso a um 

modelo de valorização (mark-to-model); 

(b) as ações ou unidades de participação de FMM serão avaliadas 
com base no último valor patrimonial líquido disponível fornecido 
por esses FMM;  

(c) o valor das disponibilidades ou dos depósitos e dívidas a 
receber, despesas pagas antecipadamente, dividendos em 
dinheiro e juros declarados ou acumulados, conforme referido 
anteriormente, e ainda não recebidos, serão considerados pelo 
respetivo montante total, salvo, no entanto, se for improvável 
que estes montantes venham a ser integralmente pagos ou 
recebidos, caso em que esse valor será determinado de forma 
conservadora através da avaliação com recurso a um modelo de 

valorização. 

2.3 Informações Adicionais para os Acionistas 

As informações que se seguem serão disponibilizadas no site 

jpmorganassetmanagement.lu pelo menos uma vez por semana, de 

acordo com o Regulamento FMM;  

▪ A desagregação por maturidade da carteira dos Subfundos;  

▪ O perfil de crédito dos Subfundos;  

▪ A MMP e a VMP dos Subfundos;  

▪ Informações sobre as 10 maiores participações em cada Subfundo;  

▪ O valor total dos ativos dos Subfundos;  

▪ O rendimento líquido das Classes de Ações. 

3. RESTRIÇÕES E COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE 
INVESTIMENTO APLICÁVEIS A SUBFUNDOS FMM  

A prossecução do objetivo de investimento e da política de qualquer 

Subfundo FMM qualificado como um FMM VLV de curto prazo deve 

obedecer aos limites e restrições definidos a seguir. Esses limites e 

restrições estão sempre sujeitos aos regulamentos e diretrizes emitidas 

periodicamente pela CSSF ou por qualquer outra entidade reguladora 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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competente. 

3.1  Regras Específicas para o Investimento aplicáveis aos 

Subfundos FMM    

I)  Os Subfundos FMM apenas podem investir nos seguintes ativos 

elegíveis:    

 
A)  Instrumentos do mercado monetário que satisfaçam os 

seguintes requisitos:   

 a)  Enquadra-se nas seguintes categorias:   

 
i)  Instrumentos do mercado monetário admitidos à 

cotação oficial numa bolsa de valores; e/ou    

 

ii)  Instrumentos do mercado monetário 

transacionados noutro Mercado Regulamentado; 

e/ou  
  

 

iii)  instrumentos do mercado monetário diferentes 

dos transacionados num Mercado 

Regulamentado, se a emissão ou o emitente 

desses instrumentos forem, eles próprios, objeto 

de regulamentação para proteção dos investidores 

e das poupanças, e desde que esses instrumentos: 

  

 

1.  sejam emitidos ou garantidos por uma 

autoridade central, regional ou local, ou por 

um banco central de um Estado-Membro da 

União Europeia, pelo Banco Central Europeu, 

pela União Europeia ou pelo Banco Europeu 

de Investimento, por um Estado que não seja 

membro da União Europeia ou, no caso de um 

Estado Federal, por um dos membros dessa 

federação, ou por um organismo público 

internacional de que façam parte um ou mais 

Estados-Membros da União Europeia; ou  

  

 

2.  sejam emitidos por um organismo, cujos 

títulos sejam negociados num dos Mercados 

Regulamentados referidos anteriormente em 

a) i) e ii); ou  

  

 

3.  sejam emitidos ou garantidos por uma 

instituição de crédito que tenha a sua sede 

social num país sujeito a supervisão 

prudencial de acordo com os critérios 

definidos pela legislação europeia ou por uma 

instituição de crédito que esteja sujeita a, e 

que cumpra, regras prudenciais consideradas 

pela CSSF como sendo, pelo menos, tão 

rigorosas como as definidas pela legislação 

europeia; ou  

  

 

4.  sejam emitidos por outros organismos que se 

integrem nas categorias aprovadas pela CSSF, 

desde que os investimentos nesses 

instrumentos sejam sujeitos a uma proteção 

do investidor equivalente à referida 

anteriormente em 1., 2. ou 3. e desde que o 

emitente seja uma sociedade cujo montante 

mínimo de capital e reservas seja igual a dez 

milhões de euros (10.000.000 EUR), apresente 

e publique as suas contas anuais de acordo 

com a Diretiva comunitária n.º 78/660/CEE, e 

seja uma entidade que, num agrupamento de 

  

empresas, se dedique ao financiamento do 

grupo, ou seja uma entidade que se dedique 

ao financiamento de veículos de titularização 

que beneficiem de uma linha de liquidez 

bancária.  

 
b)  apresentem uma das seguintes características 

alternativas:   

 
1.  uma maturidade legal aquando da emissão igual 

ou inferior a 397 dias;    

 
2.  uma maturidade residual igual ou inferior a 397 

dias;   

 

c)  o emitente do instrumento do mercado monetário e a 

qualidade do instrumento do mercado monetário 

tenham recebido uma avaliação da qualidade do 

crédito favorável, nos termos dos Procedimentos 

internos de crédito Este requisito não será aplicável a 

instrumentos do mercado monetário emitidos ou 

garantidos pela União Europeia, por uma autoridade 

central ou pelo banco central de um Estado-Membro 

da União Europeia, pelo Banco Central Europeu, pelo 

Banco Europeu de Investimento, pelo Mecanismo 

Europeu de Estabilidade ou pelo Fundo Europeu de 

Estabilidade Financeira. 

  

 

d)  quando um Subfundo FMM investe numa titularização 

ou num ABCP, fica sujeito aos requisitos previstos 

abaixo em B. 
  

 

B)  1)  Titularizações e Papel Comercial Garantido por Ativos 

(ABCP) elegíveis desde que a titularização ou o ABCP 

sejam suficientemente líquidos, tenham recebido uma 

avaliação favorável, nos termos dos Procedimentos 

internos de crédito definidos pela Sociedade Gestora, 

consultar os Procedimentos internos de crédito e 

pertençam a qualquer uma das seguintes categorias:  

 
a)  uma titularização referida no artigo 13.º do 

Regulamento Delegado (UE) 2015/611;    

 b)  um ABCP emitido por um programa ABCP que:    

 

1.  seja plenamente patrocinado por uma 

instituição de crédito regulada que cubra 

todos os riscos de liquidez, de crédito e de 

diluição substancial, bem como os custos 

correntes de transação e os custos correntes a 

nível do programa, relacionados com o ABCP, 

se necessário para garantir o pagamento 

integral ao investidor de qualquer montante 

ao abrigo do ABCP;  

  

 

2.  não seja uma retitularização e as exposições 

subjacentes à titularização ao nível de cada 

transação ABCP não incluam qualquer posição 

de titularização; 

  

 

3.  não inclua nenhuma titularização sintética na 

aceção do artigo 242.º, ponto 11, do 

Regulamento (UE) n.º 575/20132  
  

 

c)  uma titularização simples, transparente e 
normalizada, determinada de acordo com os 
critérios e condições previstos nos artigos 20.º, 21.º 
e 22.º do Regulamento (UE) 2017/2402 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, ou um ABCP 
STN, tal como determinado nos termos dos 
critérios e das condições previstos nos artigos 24.º, 

25.º e 26.º do referido Regulamento.  

 

2)  Os Subfundos FMM podem investir em titularizações 

ou em ABCP, desde que esteja preenchida uma das 

seguintes condições, consoante o caso: 
  

 

a)  a maturidade legal aquando da emissão das 

titularizações a que se refere o n.º 1, alínea a), é 

igual ou inferior a dois anos e o prazo 

remanescente até à data de revisão seguinte da 

taxa de juro seja igual ou inferior a 397 dias; 

  

 

b)  a maturidade legal aquando da emissão ou a 

maturidade residual das titularizações ou dos 

ABCP a que se refere o n.º 1, alíneas b) e c), seja 

igual ou inferior a 397 dias; 

  

 c)  as titularizações a que se refere o n.º 1, alíneas a)   

e c), sejam instrumentos de crédito amortizável e 

a sua vida média ponderada seja igual ou inferior a 

dois anos. 

 
C)  Depósitos em instituições de crédito desde que estejam 

preenchidas todas as seguintes condições:   

 
a)  o depósito seja reembolsável mediante pedido ou 

possa ser levantado a qualquer momento;   

 b)  o depósito vença no prazo máximo de 12 meses;   

 

c)  a instituição de crédito tenha a sua sede social num 

Estado-Membro da União Europeia, ou, se tiver a sua 

sede social num país terceiro, esteja sujeita a regras 

prudenciais consideradas equivalentes às previstas 

pela legislação europeia nos termos do procedimento 

previsto no artigo 107.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 

n.º 575/2013. 

  

1 Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão, de 10 de outubro de 2014, que completa o Regulamento (UE) n.º 575/2013 Parlamento Europeu e do 

Conselho, no que diz respeito ao requisito de cobertura de liquidez para as Instituições de Crédito (Texto relevante para efeitos do EEE). 2 Regulamento 

(UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para 

as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (Texto relevante para efeitos do EEE)
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D)  Operações de compra com acordo de revenda desde que 

estejam preenchidas todas as seguintes condições: 

 

a)  o Fundo tenha o direito de resolução do acordo a 

qualquer momento, mediante pré-aviso não superior a 

dois dias úteis; 

 
b)  os ativos recebidos pelo Fundo no âmbito de uma 

operação de compra com acordo de revenda: 

 

1.  deverão ser instrumentos do mercado monetário 

que preenchem os requisitos estabelecidos em I) 

A); 

 

2.  deverão ter um valor de mercado que é, a todo o 

tempo, pelo menos igual ao valor do montante 

pago; 

 

3.  não poderão ser vendidos, reinvestidos, entregues 

em penhor ou transferidos de qualquer outra 

forma; 

 4.  não poderão incluir titularizações e ABCP; 

 

5.  deverão ser suficientemente diversificados, não 

podendo a exposição máxima a um dado emitente 

ultrapassar 15% do valor patrimonial líquido do 

Subfundo FMM, exceto se esses ativos assumirem a 

forma de instrumentos do mercado monetário que 

preenchem os requisitos previstos em III), alínea a), 

ponto vii). 

 

6.  deverão ser emitidos por uma entidade 

independente da contraparte e não devem 

apresentar uma correlação elevada com o 

desempenho da contraparte; em derrogação do 

disposto em 1), o Subfundo FMM poderá receber, 

no âmbito de uma operação de compra com acordo 

de revenda, valores mobiliários líquidos ou 

instrumentos do mercado monetário que não 

cumpram os requisitos estabelecidos em I) A), 

desde que esses ativos preencham uma das 

seguintes condições: 

 

(i)  serem emitidos ou garantidos pela União 

Europeia, por uma autoridade central ou pelo 

banco central de um Estado-Membro, pelo 

Banco Central Europeu, pelo Banco Europeu de 

Investimento, pelo Mecanismo Europeu de 

Estabilidade ou pelo Fundo Europeu de 

Estabilidade Financeira, desde que tenha sido 

recebida uma avaliação da qualidade do 

crédito favorável nos termos dos 

Procedimentos internos de crédito 

supramencionados.  

 

(ii)  serem emitidos ou garantidos por uma 

autoridade central ou pelo banco central de um 

país terceiro, desde que tenha sido recebida 

uma avaliação da qualidade do crédito 

favorável nos termos dos Procedimentos 

internos de crédito. Os ativos recebidos no 

âmbito de uma operação de compra com 

acordo de revenda, em conformidade com o 

supramencionado, preenchem os requisitos 

previstos em III), alínea a), ponto vii).  

 

c)  O Gestor de Investimentos deverá garantir que tem a 

capacidade para recuperar o montante integral de 

dinheiro a qualquer momento, seja numa base 

cumulativa ou com base no preço do mercado. Caso o 

dinheiro seja recuperável a qualquer momento com 

base no preço do mercado, o valor do preço de 

mercado da operação de compra com acordo de 

revenda será utilizado para o cálculo do valor 

patrimonial líquido por Ação do Subfundo FMM. 

 

E)  Unidades de participação ou ações de qualquer outro FMM 

de Curto Prazo ("FMM objeto de investimento") se estiverem 

preenchidas todas as seguintes condições: 

 

a)  os FMM objeto de investimento não podem, nos termos 

dos seus regulamentos de gestão ou dos seus 

documentos constitutivos, investir, no total, mais de 

10% dos seus ativos em unidades de participação ou 

ações de FMM objeto de investimento. 

 
b)  o FMM objeto de investimento não detém unidades de 

participação ou ações do Subfundo FMM adquirente. 

 
c)  o FMM objeto de investimento está autorizados nos 

termos do Regulamento FMM. 

II)  Os Subfundos FMM podem deter complementarmente Ativos 

Líquidos a Título Acessório. 

III)  a)  i)  O Gestor de Investimentos não investirá mais de 5% dos 

ativos de qualquer Subfundo FMM em instrumentos do 

mercado monetário, titularizações e ABCP emitidos por 

uma mesma entidade. O Gestor de Investimentos não 

poderá investir mais de 10% dos ativos desse Subfundo 

FMM em depósitos feitos numa única instituição de 

crédito, salvo se a estrutura do setor bancário 

luxemburguês seja tal que as instituições de crédito 

viáveis não são suficientes para responder a esse 

requisito de diversificação e não é economicamente 

viável que o FMM faça depósitos noutro Estado-

Membro da União Europeia, caso em que podem ser 

depositados até 15% dos seus ativos junto da mesma 

instituição de crédito. 

 

ii)  Em derrogação do disposto em III), alínea a), ponto i), o 

primeiro parágrafo acima, um FMM VLV de Curto Prazo 

pode investir até 10% dos seus ativos em instrumentos 

do mercado monetário, titularizações e ABCP emitidos 

pela mesma entidade desde que o valor total desses 

Instrumentos do Mercado Monetário, titularizações e 

ABCP detidos pelo respetivo Subfundo FMM em cada 

entidade emitente na qual investe mais de 5% dos seus 

ativos não exceda 40% do valor dos seus ativos. 

 

iii)  O valor agregado de todas as exposições de um 

Subfundo FMM a titularizações e ABCP não pode 

exceder 20% dos seus ativos, dos quais 15% dos ativos 

desse Subfundo FMM podem ser investidos em 

titularizações e ABCP que não cumpram os critérios de 

identificação de titularizações e ABCP simples, 

transparentes e normalizados. 

 
iv)  O montante agregado de dinheiro entregue a uma 

mesma contraparte em nome de um Subfundo FMM no 
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âmbito de operações de compra com acordo de 

revenda não pode exceder 15% dos ativos desse 

Subfundo FMM. 

 

v)  Sem prejuízo dos limites individuais fixados no 

parágrafo III) a) i), o Gestor de Investimentos não 

associará, em cada Subfundo FMM, nenhum dos 

seguintes: 

 
i)  investimentos em instrumentos do mercado 

monetário, titularizações e ABCP emitidos por, e/ou 

 
ii)  depósitos numa única entidade que excedam 15% 

dos ativos do Subfundo FMM. 

 

vi)  O limite de 15% previsto em III), alínea a), ponto v) teria 

um aumento para um máximo de 20% em instrumentos 

do mercado monetário e depósitos na medida em que a 

estrutura do mercado financeiro luxemburguês fosse tal 

que não houvesse instituições financeiras viáveis 

suficientes para cumprir este requisito de diversificação 

e não seja economicamente viável utilizar instituições 

financeiras noutros Estados-membros da União 

Europeia. 

 

vii)  Não obstante as disposições descritas em III, alínea a), 

ponto i), o Fundo está autorizado a investir 100% dos 

ativos de qualquer Subfundo FMM, em conformidade 

com o princípio da diversificação do risco, em 

instrumentos do mercado monetário emitidos ou 

garantidos individual ou conjuntamente pela União 

Europeia, pelas administrações nacionais, regionais e 

locais dos Estados-Membros ou pelos seus bancos 

centrais, pelo Banco Central Europeu, pelo Banco 

Europeu de Investimento, pelo Fundo Europeu de 

Investimento, pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade, 

pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, por 

uma autoridade central ou pelo banco central de um 

Estado-Membro da OCDE, do Grupo dos Vinte ou 

Singapura, pelo Fundo Monetário Internacional, pelo 

Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento, pelo Banco de Desenvolvimento do 

Conselho da Europa, pelo Banco Europeu de 

Reconstrução e Desenvolvimento, pelo Banco de 

Pagamentos Internacionais ou por qualquer outra 

instituição ou organização financeira internacional 

relevante a que pertençam um ou mais Estados-

Membros da União Europeia, desde que tal Subfundo 

detenha pelo menos seis emissões diferentes de um 

mesmo emitente e que Subfundo limite o investimento 

em instrumentos do mercado monetário da mesma 

emissão a um máximo de 30% do total dos ativos desse 

Subfundo.  

 

viii)  O limite fixado anteriormente no primeiro parágrafo de 

III) alínea a), ponto i) poderá aumentar para um máximo 

de 10% no caso de determinadas obrigações emitidas 

por instituições de crédito com sede num Estado-

Membro da União Europeia e sujeitas por lei a 

supervisão pública especial destinada a proteger os 

obrigacionistas. Em particular, as verbas resultantes da 

emissão destas obrigações devem ser investidas, de 

acordo com a lei, em ativos que, durante todo o período 

de validade das obrigações, permitam cobrir créditos 

associados às obrigações e, na hipótese de 

incumprimento do emitente, sejam utilizados 

prioritariamente no reembolso do capital e dos juros 

vencidos. Se um Subfundo FMM investir mais de 5% dos 

seus ativos nas obrigações referidas no parágrafo supra 

e que sejam emitidos por uma única entidade, o valor 

total desses investimentos não poderá ultrapassar 40% 

do valor dos ativos do Subfundo FMM. 

 

ix)  Não obstante os limites individuais fixados em III), 

alínea a), ponto i), os Subfundos FMM só podem investir 

até 20% dos seus ativos em obrigações emitidas por 

uma mesma instituição de crédito se estiverem 

preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 10.º, 

n.º 1, alínea f), ou no artigo 11.º, n.º 1, alínea c), do 

Regulamento Delegado (UE) 2015/61, incluindo os 

eventuais investimentos em ativos referidos 

previamente em III), alínea a), ponto viii). Quando um 

Subfundo FMM investe mais de 5% dos seus ativos nas 

obrigações a que se refere o parágrafo anterior emitidas 

por um único emitente, o valor total destes 

investimentos não pode exceder 60% do valor dos 

ativos do Subfundo FMM em questão, incluindo 

qualquer investimento eventual em ativos referidos 

previamente em III), alínea a), ponto viii), dentro dos 

limites estabelecidos no mesmo. As empresas que 

fazem parte do mesmo grupo para efeitos de 

apresentação de contas consolidadas, tal como definido 

na diretiva 2013/34/UE ou nos termos das regras 

contabilísticas internacionalmente reconhecidas, são 

consideradas como uma única entidade, para efeitos de 

cálculo dos limites fixados na secção III) a).    

IV)  a)  O fundo não pode adquirir, em nome de qualquer Subfundo 

FMM, mais de 10% de instrumentos do mercado monetário, 

titularizações e ABCP do mesmo emitente. 

 

b)  O parágrafo a) supra não será aplicável no que respeita a 

instrumentos do mercado monetário emitidos ou garantidos 

pela União Europeia, pelas administrações nacionais, 

regionais e locais dos Estados-Membros ou pelos seus bancos 

centrais, pelo Banco Central Europeu, pelo Banco Europeu de 

Investimento, pelo Fundo Europeu de Investimento, pelo 

Mecanismo Europeu de Estabilidade, pelo Fundo Europeu de 

Estabilidade Financeira, por uma autoridade central ou pelo 

banco central de um país terceiro, pelo Fundo Monetário 

Internacional, pelo Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento, pelo Banco de Desenvolvimento do 

Conselho da Europa, pelo Banco Europeu de Reconstrução e 

Desenvolvimento, pelo Banco de Pagamentos Internacionais 

ou por qualquer outra instituição ou organização financeira 

internacional relevante a que pertençam um ou mais 

Estados-Membros da União Europeia. 

V)  a)  O Fundo pode adquirir unidades de participação ou ações de 

FMM objeto de investimento, como definido no artigo I), 

alínea E), desde que, em princípio, não sejam investidos mais 

de um total de 10% dos ativos de um Subfundo FMM em 

unidades de participação ou ações de FMM objeto de 

investimento. Um Subfundo FMM específico pode ser 

autorizado a investir mais de 10% dos seus ativos em 

unidades de participação de outros FMM objeto de 

investimento, caso em que tal será explicitamente 

mencionado na sua política de investimento. 
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b)  O Fundo pode adquirir unidades de participação ou ações de 

outro FMM objeto de investimento, desde que não 

represente mais de 5% dos ativos do Subfundo FMM. 

 

c)  Qualquer Subfundo FMM que tenha autorização para 

derrogar o primeiro parágrafo do n.º V), alínea a), não pode, 

no total, investir mais de 17,5% dos seus ativos em unidades 

de participação ou ações de outros FMM objeto de 

investimento. 

 
d)  Em derrogação das alíneas b) e c) expostas anteriormente, 

qualquer Subfundo FMM pode: 

 

(i)  ser um FMM de alimentação ao investir pelo menos 

85% dos seus ativos num outro único FMM OICVM 

objeto de investimento, nos termos do artigo 58.º da 

Diretiva OICVM; ou 

 

(ii)  investir até 20% dos seus ativos noutros FMM objeto de 

investimento com um máximo de 30%, no total, dos 

seus ativos em FMM objeto de investimento que não 

são OICVM nos termos do artigo 55.º da Diretiva 

OICVM, se estiverem preenchidas as seguintes 

condições: 

 

a.  o Subfundo FMM em questão é comercializado 

exclusivamente através de um regime de aforro de 

trabalhadores regulado pelo direito nacional e só 

tem como investidores pessoas singulares; 

 

b.  o regime de aforro de trabalhadores 

supramencionado apenas permite que os 

investidores resgatem os seus investimentos 

mediante a aplicação de condições restritivas de 

resgate, previstas no direito nacional, nos termos 

das quais os resgates não podem ocorrer senão em 

certas circunstâncias, que não estão ligadas à 

evolução do mercado. 

 

e)  A Sociedade Gestora ou outra sociedade associada, conforme 

definido abaixo, não pode cobrar qualquer comissão de 

subscrição ou de resgate sobre as unidades de participação 

ou as ações dos FMM objeto de investimento, nem pode 

cobrar qualquer Comissão Anual de Gestão e Consultoria se 

investir em unidades de participação ou ações de outros 

FMM que: 

 i)  sejam por ela geridos, direta ou indiretamente; ou 

 
ii)  sejam geridos por uma sociedade a que esteja ligada 

por: 

 a.  gestão comum, ou 

 b.  controlo comum, ou 

 
c.  participação direta ou indireta em mais de 10% dos 

respetivos direitos de voto ou do capital. 

 

Se um Subfundo FMM investir 10% ou mais num FMM 

objeto de investimento, o Fundo indicará no seu 

relatório anual a comissão total de gestão cobrada, quer 

ao respetivo Subfundo FMM, quer ao FMM objeto de 

investimento no qual o Subfundo FMM investiu durante 

o período em questão.  

 

f)  Os investimentos subjacentes detidos pelo Subfundo FMM 

em que o Fundo invista não têm de ser tidos em conta para 

efeitos das restrições ao investimento fixadas anteriormente 

em III) a). 

 
g)  Qualquer Subfundo FMM pode agir como fundo principal 

para os outros fundos.  

 

h)  Não obstante, um Subfundo FMM pode subscrever, adquirir 

e/ou deter títulos a emitir ou emitidos por um ou mais 

Subfundos FMM (qualificados como FMM de curto prazo) 

sem o Fundo estar sujeito aos requisitos da Lei de 10 de 

agosto de 1915 relativa às sociedades comerciais, incluindo 

alterações, relativa à subscrição, aquisição e/ou titularidade 

por uma sociedade das suas próprias ações, desde que, no 

entanto: 

 

1.  o Subfundo FMM objeto de investimento não tenha, 

por sua vez, investido no Subfundo que investiu nesse 

Subfundo FMM objeto de investimento; e 

 

2.  não possam ser investidos mais de 10% dos ativos dos 

Subfundos FMM objeto de investimento cuja aquisição 

está a ser considerada em unidades de participação de 

OICVM e/ou outros OIC; e 

 

3.  os direitos de voto, caso existam, inerentes às ações do 

Subfundo FMM objeto de investimento, estejam 

suspensos enquanto as mesmas forem detidas pelo 

Subfundo FMM em causa, sem prejuízo do tratamento 

adequado nas contas e nos relatórios periódicos; e 

 

4.  em qualquer caso, durante o tempo que estes títulos 

forem detidos pelo Subfundo FMM, o seu valor não seja 

levado em consideração para o cálculo do património 

líquido do Fundo para fins de apuramento do limite 

mínimo do património líquido imposto pela Lei do 

Luxemburgo. 

VI)  Além disso, um Subfundo FMM não poderá: 

 
a)  investir em ativos para além dos referidos anteriormente em 

I); 

 

b)  vender a descoberto instrumentos do mercado monetário, 

titularizações, ABCP e unidades de participação ou ações de 

outros FMM; 

 

c)  assumir exposição direta ou indireta a ações ou matérias-

primas, incluindo através de derivados, certificados que as 

representem, índices baseados nestas ou qualquer outro 

meio ou instrumento que represente uma exposição às 

mesmas; 

 

d)  celebrar acordos de concessão ou contração de empréstimos 

de títulos ou quaisquer outros acordos que onerem os ativos 

do Fundo; 

 

e)  conceder e contrair empréstimos em dinheiro. 

Cada Subfundo FMM deverá assegurar uma distribuição 

adequada dos riscos de investimento através de uma 

diversificação suficiente; 

VII)  Além disso, o Fundo observará as restrições adicionais relativas 

aos Subfundos dos FMM que venham a ser exigidas pelas 

autoridades reguladoras em que as Ações sejam comercializadas.  

3.2. REGRAS DE LIMITAÇÃO DO RISCO DE LIQUIDEZ E DO RISCO 
DA CARTEIRA RELATIVAS A FMM VLV DE CURTO PRAZO  

O Fundo de qualquer dos Subfundos FMM, cumprem, cumulativamente e 

a todo o tempo, os seguintes requisitos: 
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i)  a carteira do Subfundo FMM tem uma MMP não superior a 60 

dias. 

ii)  a carteira do Subfundo FMM tem uma VMP não superior a 120 

dias, sujeita às disposições do Regulamento FMM; 

iii)  pelo menos 7,5% dos respetivos ativos do Subfundo FMM são 

ativos com maturidade diária, operações de compra com acordo 

de revenda suscetíveis de resolução mediante pré-aviso de um dia 

útil ou dinheiro suscetível de ser levantado mediante pré-aviso de 

um dia útil; e 

iv)  pelo menos 15% dos ativos do Subfundo FMM são ativos com 

maturidade semanal, operações de compra com acordo de 

revenda suscetíveis de resolução mediante pré-aviso de cinco dias 

úteis ou dinheiro suscetível de ser levantado mediante pré-aviso 

de cinco dias úteis. Até 7,5% dos ativos do Subfundo FMM podem 

ser investidos em instrumentos do mercado monetário ou 

unidades de participação ou ações de outros FMM de curto prazo, 

desde que possam ser resgatados e liquidados no prazo de cinco 

dias úteis. 

3.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DE 
OPERAÇÕES DE COMPRA COM ACORDO DE REVENDA 

As operações de compra com acordo de revenda podem ser utilizadas por 

qualquer Subfundo FMM. 

Poderão ser aplicadas comissões de gestão de garantias aos serviços 

relacionados com acordos tripartidos de serviços celebrados entre o 

Fundo, as contrapartes e o gestor das garantias, necessários para 

salvaguardar a transmissão ideal de garantias entre o Fundo e as 

respetivas contrapartes. As comissões de gestão de garantias (se aplicável) 

fazem parte das Despesas Operacionais e Administrativas. Neste 

momento, as entidades nomeadas gestores de garantias pelo Fundo são: o 

Euroclear Bank, o Bank of New York Mellon, o State Street Bank and Trust 

Company e o JPMCB. O JPMCB é uma filial da Sociedade Gestora. A 

totalidade da receita relacionada com as operações de compra com 

acordo de revenda é recebida pelos Subfundos FMM e é especificada nos 

relatórios semestrais e anuais do Fundo. 

Quando um Fundo está de facto envolvido em operações de compra com 

acordo de revenda nos termos da sua política de investimentos, tanto o 

máximo como a proporção esperada de ativos sob gestão do Subfundo 

FMM que poderão estar sujeitos a operações de compra com acordo de 

revenda serão estabelecidos nas Descrições dos Subfundos. 

A utilização das técnicas e instrumentos acima referidos envolve 

determinados riscos, designadamente o risco de reinvestimento dos ativos 

líquidos (Consultar risco de operações de compra com acordo de revenda), 

não existindo qualquer garantia de que o objetivo que se pretende atingir 

com essa utilização venha a ser alcançado. 

3.4. GARANTIAS RECEBIDAS RELATIVAS A OPERAÇÕES DE 
COMPRA COM ACORDO DE REVENDA PARA SUBFUNDOS FMM  

Os ativos recebidos de contrapartes em operações de compra com acordo 

de revenda constituem uma garantia. 

O Fundo apenas participará em transações com contrapartes que a 

Sociedade Gestora considere terem idoneidade creditícia. A análise de 

crédito das contrapartes é feita à medida da atividade pretendida e pode 

incluir, entre outros, uma análise da gestão, liquidez, rentabilidade, 

estrutura empresarial, o enquadramento regulamentar na respetiva 

jurisdição, adequação de capital e qualidade dos ativos. As contrapartes 

aprovadas terão, normalmente, uma notação pública de A- ou superior. 

Embora não sejam aplicados estatutos legais ou critérios geográficos pré-

determinados na seleção das contrapartes, estes elementos são 

normalmente tidos em consideração no processo de seleção. A 

contraparte não tem poder de decisão quanto à composição ou gestão da 

carteira de um Subfundo FMM. Não é necessária a aprovação da 

contraparte para qualquer decisão de investimento tomada por um 

Subfundo FMM. 

As garantias serão aceites caso sejam sob a forma de instrumentos do 

mercado monetário elegíveis e valores mobiliários líquidos ou outros 

instrumentos do mercado monetário, de acordo com o disposto em I), D), 

alínea b) das Regras Específicas para o Investimento aplicáveis aos 

Subfundos FMM e tenham recebido uma avaliação favorável nos termos 

dos Procedimentos de Crédito Interno. Dada a natureza de elevada 

qualidade das contrapartes das operações de compra com acordo de 

revenda, as garantias são vistas como uma fonte secundária de 

reembolso.  

As garantias podem ser compensadas com a exposição bruta da 

contraparte. Na compensação das garantias será deduzida ao respetivo 

valor uma percentagem (uma "margem de avaliação") que proporciona, 

entre outras, flutuações de curto prazo do valor da exposição e das 

garantias. As garantias recebidas não são vendidas, reinvestidas ou 

penhoradas. 

As garantias deverão ser suficientemente diversificadas em termos de 

país, mercados e emitentes. Considera-se ter sido respeitado o critério de 

diversificação relativo à concentração de emitentes se um Subfundo FMM 

receber de uma contraparte um conjunto de garantias com uma exposição 

máxima a um determinado emitente de 15% do valor patrimonial líquido 

do Subfundo FMM, exceto se esses ativos assumirem a forma de 

instrumentos do mercado monetário que preenchem os requisitos 

previstos em III), alínea a), ponto vii) de Regras específicas para o 

investimento aplicáveis aos Subfundos FMM. Quando um Subfundo FMM 

está exposto a diferentes contrapartes, os diferentes conjuntos de 

garantias deverão ser agregados para efeitos de cálculo do limite de 

exposição de 15% a um único emitente. Em derrogação do disposto no 

presente subparágrafo e nas condições definidas no Regulamento FMM, 

um Subfundo FMM pode ser totalmente garantido por valores mobiliários 

líquidos e instrumentos do mercado monetário de acordo com o disposto 

em I), D), alínea b) das Regras específicas para o investimento aplicáveis 

aos Subfundos FMM supramencionadas. Esse Subfundo FMM deverá 

receber títulos de, pelo menos, seis emissões diferentes, não devendo os 

títulos de uma mesma emissão representar mais de 30% dos ativos do 

Subfundo FMM. Consulte as Garantias permitidas e níveis de cobertura 

pelas garantias de operações de compra com acordo de revenda de 

Subfundos FMM para obter mais informações sobre esta derrogação.  

Se houver uma transferência de títulos, as garantias recebidas serão 

detidas pelo Depositário (ou por um subdepositário em nome do 

Depositário) em nome do Subfundo FMM respetivo, nos termos dos 

deveres de custódia do Depositário ao abrigo do Acordo de Depositário. 

Para outros tipos de acordos de garantias, as garantias podem ser detidas 

por um depositário de terceiros que esteja sujeito à supervisão prudencial 

pela sua entidade reguladora e que não esteja relacionado com o 

prestador das garantias. Em relação às operações de compra com acordo 

de revenda denominadas em USD, a garantia é detida pelo JPMCB, pelo 

Bank of New York Mellon ou pelo State Street Bank and Trust Company na 

sua qualidade de gestores de garantias, agindo como depositário de 

terceiros. O JPMCB, o Bank of New York Mellon e o State Street Bank and 

Trust Company estão sujeitos à supervisão prudencial pelas suas 

respetivas entidades reguladoras e não estão relacionados com o 

prestador das garantias. 

As garantias serão avaliadas em cada Dia de Avaliação, utilizando os 

últimos preços de mercado disponíveis e tendo em conta os descontos 

apropriados determinados para cada uma das classes de ações com base 

nas políticas relacionadas com a margem de avaliação (haircut), conforme 
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estabelecido em Garantias permitidas e níveis de cobertura pelas 

garantias de operações de compra com acordo de revenda de Subfundos 

FMM. As garantias serão avaliadas diariamente ao preço de mercado e 

estão sujeitas a requisitos de margem com oscilações diárias. Não são 

realizadas análises aos níveis das margens (haircut) aplicáveis no contexto 

da avaliação das garantias. 
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Garantias permitidas e níveis de cobertura pelas garantias de operações de compra com acordo de revenda de Subfundos FMM 

Conforme descrito em pormenor em Garantias recebidas relativas a operações de compra com acordo de revenda para Subfundos FMM, os Subfundos 

FMM (conforme elencados abaixo) podem receber garantias emitidas ou garantidas por uma única entidade governamental ou supranacional indicada no 

item I. D) b) na secção Regras específicas para o investimento aplicáveis aos Subfundos FMM superiores a 15% do valor patrimonial líquido de um Subfundo 

FMM, segundo as condições estipuladas na legislação e regulamentação do Luxemburgo aplicáveis. Neste contexto, são aceitáveis os seguintes emitentes:  

JPMorgan Funds – EUR Money Market VNAV Fund  República da Áustria, República da Alemanha, Reino dos Países Baixos, República da Finlândia, Grão-Ducado do 
Luxemburgo, República Francesa, Reino da Bélgica, Banco Europeu de Investimento, Fundo Europeu de Estabilidade 
Financeira, União Europeia, Mecanismo Europeu de Estabilidade, Caisse D'Amortissement De La Dette Sociale, 
Administração de FMS, Rentenbank, Kommunalbanken AS, Kreditanstalt für Wiederaufbau 

JPMorgan Funds – USD Money Market VNAV Fund  Tesouro dos Estados Unidos 

 
Quando os Subfundos realizam Operações de Compra com Acordo de Revenda com contrapartes que cumpram os requisitos do artigo 2.º, n.º 6 do 

Regulamento Delegado 2018/990 da Comissão de 10 de abril de 2018, os tipos de garantia permitidos, o nível de garantia exigido e as políticas de "haircut" 

são apresentados abaixo.  Quando os Subfundos realizam Operações de Compra com Acordo de Revenda com contrapartes que não cumpram os requisitos 

do artigo 2.º, n.º 6 do Regulamento Delegado 2018/990 da Comissão de 10 de abril de 2018, serão aplicadas as disposições dos n.ºs 1-5 do artigo 

2.º. Atualmente, não é intenção do Fundo utilizar tais contrapartes que não cumpram o disposto no n.º 6 do artigo 2. º e este Prospeto será atualizado em 

conformidade na próxima oportunidade, em caso de alterações. 

Atividade  

Operações de compra 
com acordo de revenda 
em moedas diferentes 
do USD  Operações de compra com acordo de revenda denominadas em USD  

Constituição de garantias  Constituição integral de 
garantias acrescida da 
margem de avaliação, 
expressas a seguir em 
termos percentuais da 
exposição bruta da 

contraparte1  

Constituição integral de garantias acrescida da margem de avaliação, expressas a seguir em termos 

percentuais da exposição bruta da contraparte1  

Tipos de garantias aceites:    

Numerário  0%  0%  
Títulos de dívida pública de elevada 
qualidade  2%   

Títulos da dívida pública dos Estados Unidos   2%  
Empresas patrocinadas pelo governo norte-
americano e obrigações sem garantia 
emitidas por agências governamentais norte-
americanas   2%  

Dívida municipal norte-americana   5%  

Agências governamentais não americanas  2%   

Supranacionais  2%   

Instrumentos do Mercado Monetário2  2%   
5%  

Outra dívida soberana   5%  
1 Níveis de garantias expressos como níveis previstos atuais com vista a refletirem a renegociação frequente dos níveis das garantias. Tais níveis previstos podem variar 

periodicamente. O objetivo é atingir um nível mínimo de 2%. No entanto, em certas circunstâncias, as negociações com as contrapartes podem resultar num montante mais 

baixo da garantia, no entanto, em qualquer caso, não ficarão abaixo de 100% da garantia. 2 As obrigações de empresas classificadas como instrumentos do mercado 

monetário serão sujeitas a uma margem de avaliação (haircut) de 5%.   
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COMO OS SUBFUNDOS UTILIZAM DERIVADOS, INSTRUMENTOS E TÉCNICAS

POR QUE RAZÃO PODEM OS SUBFUNDOS USAR DERIVADOS  

Um Subfundo pode usar derivados para qualquer um dos seguintes fins, 

conforme indicado a seguir: 

Fins de investimento 
Um Subfundo que pretenda utilizar derivados para atingir o seu objetivo 

de investimento pode recorrer a derivados para facilitar uma variedade de 

técnicas de investimento, incluindo, entre outras: 

▪ como substituto do investimento direto em títulos 

▪ aumento dos rendimentos do Subfundo  

▪ implementação de estratégias de investimento que apenas podem ser 

alcançadas por meio de derivados, como uma estratégia "long-short" 

▪ gestão da duração, da exposição à curva de rendimentos ou da 

volatilidade da margem de crédito 

▪ obtenção ou ajustamentos da exposição a mercados, setores ou moedas 

específicos  

Cobertura  

Os derivados utilizados para efeitos de cobertura procuram reduzir o risco, 

tal como o risco de crédito, cambial, de mercado e de taxa de juro 

(duração). A cobertura pode ocorrer ao nível da carteira ou, no que diz 

respeito à cobertura do risco cambial ou à cobertura do risco de duração, 

ao nível da Classe de Ações. 

Gestão eficiente da carteira (GEC)  
A gestão eficaz da carteira traduz-se no uso eficiente ao nível do custo dos 

derivados, dos instrumentos e das técnicas para reduzir os riscos ou custos 

ou para gerar capital ou rendimentos adicionais. As técnicas e os 

instrumentos estarão relacionados com valores mobiliários ou 

instrumentos do mercado monetário e os riscos gerados serão 

consistentes com o perfil de risco do Subfundo e serão captados 

adequadamente pelo processo de gestão do risco.  

Para compreender como um Subfundo em particular pode utilizar 

derivados, consulte Descrições dos Subfundos e o quadro Utilização de 

derivados pelos Subfundos no final da presente secção. 

TIPOS DE DERIVADOS QUE UM SUBFUNDO PODE USAR 

Um Subfundo pode usar diversos derivados para alcançar um determinado 

resultado de investimento, tais como: 

▪ Opções Um Subfundo pode investir em opções de compra ou venda de 

ações, taxas de juro, índices, obrigações, moedas, índices de 

mercadorias ou outros instrumentos.  

▪ Futuros Um Subfundo pode celebrar contratos de futuros sobre ações, 

taxas de juro, índices, obrigações, moedas ou outros instrumentos ou 

opções sobre esses contratos cotados em bolsa. 

▪ Contratos a prazo Geralmente contratos cambiais.  

▪ Swaps Podem incluir swaps de retorno total (SRT), contratos por 

diferenças (CFD), swaps cambiais, swaps de índices de mercadorias, 

swaps de taxas de juro e swaps de cabazes de ações, swaps de 

volatilidade, swaps de variância e índices de credit default swaps. 

▪ Contratos de mortgage TBA 

Os futuros e certas opções são negociadas em bolsa. Todos os outros tipos 

de derivados são geralmente de balcão (OTC), o que significa que estão 

em vigor contratos privados entre o Fundo em nome de um Subfundo 

pertinente e uma contraparte. O Depositário verifica a titularidade dos 

derivados OTC dos Subfundos e mantém um registo atualizado desses 

derivados.  

No caso de derivados indexados, o fornecedor do índice determina a 

frequência de reajustamento e não há custos para o Subfundo pertinente 

quando o próprio índice se reajusta.  

Quando um Subfundo investe em swaps de retorno total (SRT) ou outros 

derivados com características semelhantes, os ativos subjacentes e as 

estratégias de investimento aos quais será obtida exposição são descritos 

em Descrições dos Subfundos. 

Se a utilização de SRT (incluindo CFD) for permitida para um Subfundo, a 

proporção esperada e máxima do VPL ao qual a será obtida exposição é 

divulgada no quadro Utilização de derivados pelos Subfundos. Isto é 

divulgado como 0%, se estes instrumentos forem permitidos, mas não 

forem atualmente utilizados à data do presente Prospeto. O quadro 

Utilização de derivados pelos Subfundos será atualizado antes de o 

Subfundo poder começar a utilizar os SRT. 

Os Subfundos que investem em SRT utilizam-nos como parte integrante da 

política de investimento e utilizam-nos numa base contínua, 

independentemente das condições do mercado. Os Subfundos relevantes 

são geralmente investidos em SRT nos seus níveis/intervalos previstos, 

conforme divulgado na Descrição do Subfundo.   

Os SRT são utilizados principalmente para implementar componentes da 

estratégia de investimento para aumentar os rendimentos que apenas 

podem ser alcançados por meio de derivados, como a obtenção de uma 

exposição curta a empresas. Os SRT também podem ser utilizados em 

menor medida do que para implementar elementos da estratégia de 

investimento para GEC, tais como a obtenção de uma exposição longa e 

eficiente em termos de custos.  

O investimento em SRT pode exceder o nível / intervalo previsto até ao 

nível máximo permitido em certas circunstâncias, tais como se existir um 

aumento substancial nas empresas-alvo disponíveis em termos de 

posições curtas.  

Notas sobre Subfundos em particular  

O JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund, o JPMorgan 

Funds - Europe Equity Plus Fund, o JPMorgan Funds - US Select Equity Plus 

Fund e o JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund 

utilizam SRT como parte das suas estratégias de investimento para 

ponderar as exposições longas e curtas.  

O JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives Fund pode investir 

consistentemente e numa base contínua em SRT no limite superior do seu 

intervalo previsto. Isto depende de circunstâncias, tais como a 

disponibilidade de empresas-alvo curtas, que variarão dependendo das 

condições do mercado. Os SRT podem ser utilizados pelos gestores de 

investimentos delegados subjacentes neste Subfundo para técnicas de 

GEC específicas, tais como a otimização da eficiência de negociação. Pode 

ser mais eficiente em termos operacionais para certos gestores de 

investimentos delegados, particularmente os de menor dimensão, 

negociarem através de SRT em vez de títulos físicos.  

Embora o JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund 

utilize os SRT como parte integrante da sua política de investimento, o 

grau de exposição através de SRT pode variar dependendo das condições 

do mercado. 

Qualquer Subfundo que detenha posições curtas através de derivados tem 

sempre de deter valores disponíveis suficientes para cobrir suas 

obrigações decorrentes dessas posições.  

Os Subfundos podem ser obrigados a depositar uma margem inicial e/ou 

de variação na contraparte. Poderá, como consequência, ter de deter uma 

percentagem dos seus ativos em numerário ou noutros valores disponíveis 
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para cumprir quaisquer requisitos de margem aplicáveis ao Subfundo ou 

às Classes de Ações com cobertura do risco cambial ou de duração. Tal 

poderá ter um impacto positivo ou negativo no resultado do Subfundo, 

das Classes de Ações com cobertura de carteira ou das Classes de Ações 

com cobertura do risco de duração.  

TIPOS DE INSTRUMENTOS E TÉCNICAS QUE UM SUBFUNDO 
PODE USAR 

Um Subfundo também pode usar os seguintes instrumentos e técnicas 

para efeitos de uma gestão eficiente da carteira (conforme descrito 

acima):  

▪ Empréstimo de títulos  O empréstimo de quaisquer valores mobiliários 

ou instrumentos do mercado monetário detidos por um Subfundo a 

contrapartes aprovadas pelo Fundo (que podem incluir filiais da 

JPMorgan Chase & Co). Os títulos emprestados serão detidos em 

custódia pelo Depositário (ou por um subdepositário em nome do 

Depositário) numa conta registada aberta nos livros do Depositário para 

custódia. Os níveis geralmente baixos de risco de contraparte e de 

mercado associados ao empréstimo de títulos são ainda mitigados, 

respetivamente, pela proteção contra incumprimento da contraparte do 

agente de empréstimo e pelo recebimento da garantia, conforme 

descrito abaixo. O empréstimo de títulos é uma técnica regularmente 

utilizada pelos Subfundos relevantes e a extensão de utilização é 

definida na descrição de cada Subfundo. A maioria dos Subfundos estará 

envolvida no empréstimo de títulos de 0% a 20%, dependendo das 

condições do mercado, enquanto outros têm limites inferiores. Além 

disso, a proporção de títulos emprestados varia ao longo do tempo 

dependendo de outros fatores, tais como a procura de empréstimos e 

as comissões de empréstimo. As condições do mercado e a procura de 

empréstimos variam e não podem ser previstas com precisão, pelo que 

os saldos de empréstimos entre Subfundos podem variar 

substancialmente. Se houver uma forte procura de empréstimos pelas 

empresas de uma determinada região geográfica, é provável que haja 

uma maior atividade de concessão de empréstimos em Subfundos 

relevantes com participações nestas empresas com elevada procura. Por 

exemplo, a proporção de títulos emprestados nos Subfundos de ações 

europeus pode ser mais elevada num determinado período do que nos 

Subfundos de ações norte-americanos. Se não existir um mutuário para 

títulos específicos detidos pelos Subfundos relevantes, mesmo que a 

intenção do Gestor de Investimentos seja participar nestas transações, o 

Gestor de Investimentos não o poderá fazer e a percentagem de 

investimento em empréstimos de títulos poderá ser de 0%. O agente de 

empréstimo de títulos é transparente, na medida do possível, no que diz 

respeito aos fatores de procura por detrás da atividade de concessão de 

empréstimos. Esta informação pode ser utilizada pelo Gestor de 

Investimentos do Subfundo relevante e pela Sociedade Gestora para 

determinar se os Subfundos devem ou não participar no programa de 

empréstimo de títulos. O empréstimo de títulos é uma técnica de GEC 

utilizada pelos Subfundos relevantes para aumentar os retornos de 

forma consistente com o perfil de risco do Subfundo, a fim de cumprir o 

Objetivo de Investimento do Subfundo relevante. Não é uma técnica 

que contribua para a implementação da estratégia de investimento dos 

Subfundos relevantes. Quando os títulos são emprestados, o agente de 

empréstimo cobra uma comissão ao mutuário, com base na procura / 

condições do mercado que geram rendimentos adicionais para o 

Subfundo relevante. Além disso, as garantias em numerário fornecidas 

pelo mutuário podem ser reinvestidas para produzir rendimentos 

adicionais.   

▪ Operações de compra com acordo de revenda  Um acordo para comprar 

um título e para o revender ao proprietário original a uma hora e preço 

(geralmente superior) especificados.  As operações de compra com 

acordo de revenda serão utilizadas regularmente como parte das 

políticas de investimento dos Subfundos FMM. Os Subfundos Managed 

Reserves utilizam ocasionalmente operações de compra com acordo de 

revenda como parte das suas políticas de investimento como 

instrumento de gestão de numerário, para gestão de subscrições e 

resgates em numerário. A proporção do VPL sujeita a operações de 

compra com acordo de revenda pode variar dependendo da extensão 

dos ativos com maturidade diária e semanal nos Subfundos FMM e o 

intervalo de utilização deste instrumento é definido na descrição de 

cada um dos Subfundos relevantes. A utilização para os Subfundos FMM 

é definida na descrição de cada subfundo e varia entre 0% e 30%, com 

um máximo permitido de 100%. A utilização para os Subfundos 

Managed Reserves é definida na descrição de cada subfundo e varia 

entre 0% e 10%, com um máximo permitido de 100%. Geralmente, a 

utilização é superior a 5% e encontra-se dentro do intervalo previsto, 

uma vez que há sempre um nível de numerário nas carteiras a 

investir.  O investimento pode exceder o intervalo, para os Subfundos 

FMM e os Subfundos Managed Reserves, até ao nível máximo permitido 

em circunstâncias excecionais, tais como se existir uma subscrição 

substancial repentina, aumentando significativamente o numerário no 

Subfundo.  

DIVULGAÇÕES DE USO DE INSTRUMENTOS E TÉCNICAS   

▪ Empréstimo de títulos  A proporção esperada e máxima do VPL que 

pode ser emprestada é divulgada para cada Subfundo em Descrições 

dos Subfundos. Se o empréstimo de títulos não for divulgado na 

Descrição do Subfundo para um determinado Subfundo, esse Subfundo 

está proibido de utilizar esta técnica até que a Descrição do Subfundo 

seja atualizada e o intervalo previsto seja divulgado. 

▪ Operações de compra com acordos de revenda  A proporção esperada e 

máxima do VPL sujeita a operações de compra com acordo de revenda é 

divulgada para cada Subfundo em Descrições dos Subfundos. Se as 

operações de compra com acordo de revenda não forem divulgadas na 

Descrição do Subfundo para um determinado Subfundo, esse Subfundo 

está proibido de utilizar esta técnica até que a Descrição do Subfundo 

seja atualizada e o intervalo previsto seja divulgado.  

CONTRAPARTES DE DERIVADOS E TÉCNICAS 

O Fundo ou a Sociedade Gestora enquanto seu representante autorizado 

têm de aprovar as contrapartes antes de as mesmas poderem agir como 

tal para o Fundo. Para ser aprovada, uma contraparte deverá: 

▪ ser considerada como tendo capacidade de endividamento pela 

Sociedade Gestora 

▪ ser sujeita a uma análise aplicável à atividade pretendida da 

contraparte, que pode incluir uma revisão de aspetos como gestão da 

empresa, liquidez, rentabilidade, estrutura corporativa, adequação de 

capital e qualidade dos ativos, bem como o quadro regulamentar na 

jurisdição em causa.  Embora não sejam aplicados estatutos legais ou 

critérios geográficos pré-determinados para o processo de seleção, 

estes elementos são normalmente tidos em consideração. 

▪ cumprir as regras prudenciais consideradas pela CSSF como sendo 

equivalentes às regras prudenciais da UE 

▪ regra geral, ter uma notação de crédito pública de, no mínimo, A- 

Nenhuma contraparte de um derivado do Subfundo pode servir como 

Gestor de Investimentos de um Subfundo ou, de outro modo, ter qualquer 

controlo ou aprovação sobre a composição ou gestão dos investimentos 

ou transações de um Subfundo ou sobre os ativos subjacentes de um 

derivado. 

POLÍTICAS DE GARANTIAS 
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Estas políticas aplicam-se a ativos recebidos de contrapartes em 

operações de empréstimo de títulos, de operações de compra com acordo 

de revenda e derivados OTC que não contratos cambiais a prazo. Essas 

garantias devem cumprir os requisitos das orientações da AEVMM 

2014/937, incluindo as normas de liquidez, avaliação, emissão, qualidade 

de crédito, correlação e diversificação. As garantias recebidas de uma 

contraparte em qualquer operação podem ser utilizadas para compensar a 

exposição global a essa contraparte.  

Em geral, relativamente às garantias recebidas em ligação com uma 

gestão eficiente da carteira e derivados OTC, nenhuma emissão única, 

medida em todas as contrapartes, deverá representar mais de 20% do VPL 

do Subfundo. No entanto, os Subfundos no quadro abaixo podem ser 

totalmente garantidos por valores mobiliários e instrumentos do mercado 

monetário emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da União 

Europeia, por uma ou mais das suas autoridades locais, por outro Estado-

Membro da OCDE ou por organismos públicos internacionais de que 

façam parte um ou mais Estados-Membros da União Europeia. Esse 

Subfundo deverá receber títulos de, pelo menos, seis emissões diferentes, 

não devendo os títulos de uma mesma emissão representar mais de 30% 

do VPL desse Subfundo. 

Dada a natureza de elevada qualidade das contrapartes das operações de 

compra com acordo de revenda, as garantias são vistas como uma fonte 

secundária de reembolso. Adicionalmente, relativamente ao empréstimo 

de títulos, as garantias recebidas são de elevada qualidade e os riscos são 

atenuados quando o mutuante aceita indemnizar o incumprimento da 

contraparte. Como resultado, não se aplicam quaisquer restrições à 

garantia no que respeita à maturidade. 

Está em vigor uma política de testes de esforço adequada para os 

Subfundos que recebam garantias de, pelo menos, 30% dos seus ativos 

para garantir que os testes de esforço regulares são realizados em 

condições de liquidez normal e excecional para permitir uma avaliação 

adequada dos riscos de liquidez associados às garantias. 

As garantias serão avaliadas em cada Dia de Avaliação, utilizando os 

últimos preços de mercado disponíveis e tendo em conta os descontos 

apropriados determinados para cada uma das classes de ações com base 

nas políticas relacionadas com a margem de avaliação (haircut), como 

estabelecido em Garantias permitidas e níveis de garantias. As garantias 

serão avaliadas diariamente ao preço de mercado e estão sujeitas a 

requisitos de margem com oscilações diárias. 



 

JPMORGAN FUNDS  257 
 

 

Subfundos que podem receber garantias de um único emitente superior a 20% do seu VPL  

Subfundo Emitentes 

JPMorgan Funds – APAC Managed Reserves Fund Tesouro dos Estados Unidos 

JPMorgan Funds – Managed Reserves Fund  Tesouro dos Estados Unidos 

JPMorgan Funds – Sterling Managed Reserves Fund  Tesouro norte-americano 

Garantias permitidas e níveis de cobertura pelas garantias 

Quando os Subfundos realizam operações de empréstimo de títulos, compras com acordo de revenda e com derivados OTC, os tipos de garantia 

permitidos, o nível de garantia exigido e políticas de haircut (o desconto que um Subfundo aplica ao valor da garantia como forma de limitar a exposição ao 

risco de mercado e de liquidez) são apresentados abaixo. Estes níveis de haircut são sistematicamente aplicados a todas as garantias recebidas pelos 

Subfundos em causa e não são revistos ou modificados aquando da avaliação das garantias.  

Atividade Empréstimo de títulos 

Operações de compra 
com acordo de revenda 
em moedas diferentes 
do USD  

Operações de compra com 
acordo de revenda 
denominadas em USD 

Derivados OTC bilaterais sujeitos 
a Acordos da Associação 
Internacional de Swaps e 
Derivados (ISDA) com os credit 
support annexes (CSA)  

Constituição de garantias Constituição integral 
de garantias acrescida 
da margem de 
avaliação, expressas a 
seguir em termos 
percentuais da 
exposição bruta da 
contraparte. 

Constituição integral de 
garantias acrescida da 
margem de avaliação, 
expressas a seguir em 
termos percentuais da 
exposição bruta da 

contraparte.1 

Constituição integral de 
garantias acrescida de uma 
margem de avaliação mínima de 
2% excluindo numerário e 
operações de compra com 
acordo de revenda junto do 
Federal Reserve Bank of New 

York.2 

Liquidação financeira diária de 
lucros e perdas acima do valor 
menor entre um montante 
mínimo ("minimis") normal de 
250.000 mil USD e o limite de 
crédito regulamentar de 10% do 
VPL, da contraparte do contrato 
OTC. 3, 4 

  
Tipos de garantias aceites:          
Numerário 2% 0% 0% 0% 
Numerário com um desencontro entre a 
moeda de exposição e a moeda da garantia  5%      8% 
Operações de compra com acordo de 
revenda junto do Federal Reserve Bank of 
New York     0%   
Títulos de dívida pública de elevada 
qualidade 2% 2%    0,50% 
Títulos de dívida pública de elevada 
qualidade sem correspondência entre a 
moeda de exposição e a moeda da garantia 5%      8% 
Títulos da dívida pública dos Estados Unidos 
(bilhetes do Tesouro, obrigações do 
Tesouro de longo e médio prazos, "strips") 2%   2% 

0,50% 

Obrigações sem garantia emitidas por 
agências governamentais norte-americanas     2% 

0,50% 

Obrigações garantidas por hipoteca com 
caução (OHC)/colocação de investimento 
hipotecário imobiliário por agências 
governamentais norte-americanas      3% 

0,50% 

Títulos garantidos por hipotecas (MBS) 
emitidos por agências governamentais 
norte-americanas     2% 

0,50% 

Dívida municipal norte-americana, grau de 
investimento     5% 

0,50% 

Títulos garantidos por ativos (ABS), grau de 
investimento     5% 

0,50% 

Obrigações de empresas, grau de 
investimento      5% 

0,50% 

Títulos do mercado monetário, grau de 
investimento     5%   
Outra dívida soberana, grau de 
investimento     5%  0,50% 
Ações  10%   8%  15% 
Obrigações garantidas por hipoteca com 
caução (OHC) privadas, grau de 
investimento 

    8%   

1 As operações de compra com acordo de revenda denominadas em moedas diferentes do USD fixaram níveis de garantias.  
2 Níveis de garantias em USD expressos como níveis previstos atuais com vista a refletirem a renegociação frequente dos níveis das garantias no mercado norte-americano. A 

política visa acompanhar a média do mercado em termos de margem de avaliação (haircut) para cada tipo de garantia, conforme divulgado pelo Federal Reserve Bank of New 

York. 

3 Para efeitos de troca da margem de variação, aplica-se uma margem de avaliação de 8% a todas as garantias não monetárias fornecidas numa moeda diferente das acordadas 
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num contrato de derivados individual, no acordo-quadro de compensação aplicável ou no anexo de apoio ao crédito relevante. Para efeitos de troca da margem inicial, aplica-se 

uma margem de avaliação de 8 % a todas as garantias monetárias e não monetárias fornecidas num moeda diferente da moeda na qual devem ser efetuados os pagamentos em 

caso de cessação antecipada ou incumprimento, nos termos do contrato único de derivados, do acordo de troca de garantias relevante ou do anexo de apoio ao crédito relevante 

(«moeda de cessação»). Cada uma das contrapartes pode escolher uma moeda de cessação diferente. Se o acordo não estabelecer uma moeda de cessação, a margem de 

avaliação aplica-se ao valor de mercado de todos os ativos fornecidos como garantia.  

4 Nos termos do Regulamento Delegado 2016/2251 da Comissão e da ESMA 2014/937, com as alterações introduzidas, as garantias recebidas devem ser de elevada qualidade e 

deve ser aplicada uma margem de avaliação adicional aos títulos de dívida com uma maturidade residual superior a 1 ano. 

AGENTE DE EMPRÉSTIMO, AGENTE DE GARANTIAS E GESTOR 

DAS GARANTIAS 

Relativamente ao empréstimo de títulos, o agente de empréstimo e de 

garantias atual é o J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch. No que respeita 

às operações de compra com acordo de revenda, os gestores atuais de 

garantias são o Euroclear Bank, o Bank of New York Mellon, o State Street 

Bank and Trust Company e o JPMCB. O JPMCB é uma filial da Sociedade 

Gestora. Para as operações bilaterais com derivados OTC, o gestor das 

garantias é o JPMCB. 

REINVESTIMENTO DE GARANTIAS  

A garantia em numerário será depositada em depósitos bancários ou 

investida em títulos de dívida pública de elevada qualidade, operações de 

compra com acordo de revenda ou fundos de mercado monetário de 

curto prazo que calculam um VPL diário e têm uma notação de AAA ou 

equivalente. Desde que exigido pela CSSF, os reinvestimentos de garantias 

em numerário deverão ser tidos em conta no cálculo da exposição global 

do Subfundo. Todos os investimentos observarão os requisitos de 

diversificação indicados acima.  

Se um Subfundo investir garantias em numerário provenientes do 

empréstimo de títulos em operações de compra com acordo de revenda, 

os limites aplicáveis ao empréstimo de títulos serão alargados às 

operações de compra com acordo de revenda, conforme divulgado em 

Como os subfundos utilizam derivados, instrumentos e técnicas. 

As garantias não monetárias não são vendidas, reinvestidas ou 

penhoradas.  

CUSTÓDIA DE GARANTIAS 

As garantias cuja posse seja transmitida para o Subfundo serão detidas 

pelo Depositário (ou por um subdepositário em nome do Depositário em 

nome do Subfundo respetivo, nos termos dos deveres de custódia do 

Depositário ao abrigo do Acordo de Depositário). Com outros tipos de 

acordos de garantias, as garantias podem ser detidas por um depositário 

de terceiros que esteja sujeito à supervisão prudencial e que não esteja 

relacionado com o prestador das garantias. Em relação às operações de 

compra com acordo de revenda denominadas em USD, a garantia é detida 

pelo JPMCB, pelo Bank of New York Mellon ou pelo State Street Bank and 

Trust Company na sua qualidade de gestores de garantias, agindo como 

depositário de terceiros. O JPMCB, o Bank of New York Mellon e o State 

Street Bank and Trust Company estão sujeitos à supervisão prudencial 

pelas suas respetivas entidades reguladoras e não estão relacionados com 

o prestador das garantias. Em relação às operações bilaterais com 

derivados OTC, a garantia é detida pelo Bank of New York Mellon, agindo 

como depositário de terceiros. 

Risco de contraparte e de garantia   

A garantia é recebida de contrapartes em operações de empréstimo de 
títulos, de operações de compra com acordo de revenda e derivados OTC 
que não contratos cambiais a prazo. Uma contraparte poderá tornar-se 
incapaz ou relutante em cumprir as suas obrigações perante o Subfundo, 
resultando em perdas para o mesmo.  
No caso de incumprimento, a contraparte confiscaria as suas garantias na 
transação. Contudo, se uma transação não for totalmente garantida, a 
garantia poderá não cobrir a exposição ao crédito da contraparte. As 
garantias poderão ser detidas por um Depositário ou seus subdepositários 
ou por um depositário terceiro e existe um risco de perda se o depositário 
ou subdepositário forem negligentes ou se se tornarem insolventes.  
Existem riscos associados às garantias e os investidores deverão ler a 

secção Descrições dos Riscos para uma descrição desses mesmos riscos. 

 

RECEITAS PAGAS AOS SUBFUNDOS 

Em geral, quaisquer receitas líquidas provenientes da utilização de 

derivados e técnicas serão pagas ao Subfundo aplicável, em particular: 

▪ De swaps de retorno total: todas as receitas, uma vez que a Sociedade 

Gestora não deduzirá quaisquer comissões ou custos dessas receitas 

adicionais à Comissão Anual de Gestão e Consultoria.   

▪ De operações de compra com acordo de revenda: todas as receitas. 

Poderão ser aplicadas comissões de gestão de garantias aos serviços 

relacionados com acordos tripartidos de serviços celebrados entre o 

Fundo, as contrapartes e o gestor das garantias, necessários para 

salvaguardar a transmissão ideal de garantias entre o Fundo e as 

respetivas contrapartes. As comissões de gestão de garantias (se 

aplicável) fazem parte das despesas operacionais e administrativas. 

▪ Do empréstimo de títulos: o agente de empréstimo está autorizado a 

receber 10% das receitas brutas, sendo os restantes 90% das receitas 

brutas recebidos pelo respetivo Subfundo.  

As receitas recebidas pelos Subfundos resultantes do empréstimo de 

títulos e de operações de compra com acordo de revenda é divulgada nos 

Relatórios aos Acionistas.
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UTILIZAÇÃO DE DERIVADOS PELOS SUBFUNDOS  

O quadro abaixo apresenta os principais tipos de derivados utilizados por cada Subfundo, para que fim são utilizados e o nível esperado de alavancagem no caso dos Subfundos que utilizam o VaR para medir o risco.   

A exposição ao investimento obtida através da utilização de derivados não deve fazer com que um Subfundo se desvie do seu objetivo e políticas de investimento e tem de cumprir os limites estabelecidos em Restrições e 
competências em matéria de investimento  
       Swaps  

Alavancagem 
esperada (%) 

Apenas 
Subfundos VaR  

Fins de 
Investimento GEC Cobertura 

Contratos a 
prazo Futuros Opções SRT e CFD  

Todos os 
outros 

swaps e CDX 
/ iTraxx  

Contratos de 
mortgage TBA 

Fundos de Ações            

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund  - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - America Equity Fund - ✓  ✓  -  • -  - - -  

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  

JPMorgan Funds - China Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  
JPMorgan Funds - China A-Share 
Opportunities Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  

JPMorgan Funds – Climate Change Solutions 
Fund - ✓  ✓  • • -  -  -  -   

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity 
Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II 
Fund 

- ✓  ✓  •  • -  - - -  

JPMorgan Funds - Emerging Markets 
Diversified Equity Plus Fund  ✓  ✓  ✓  • • -  • -  -  70 

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend 
Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity 
Fund 

- ✓  ✓  •  • -  - - -  

JPMorgan Funds - Emerging Markets 
Opportunities Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  
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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small 
Cap Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  

JPMorgan Funds - Emerging Markets 
Sustainable Equity Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  

JPMorgan Funds - Emerging Middle East 
Equity Fund - ✓  ✓  •  • -  - - -  
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       Swaps  Alavancagem 
esperada (%) 

Apenas 
Subfundos 

VaR  
Fins de 

Investimento GEC Cobertura 
Contratos a 

prazo Futuros Opções SRT e CFD  

Todos os 
outros swaps 
e CDX / iTraxx  

Contratos de 
mortgage TBA 

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies 
Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha 
Fund ✓  ✓  ✓  •  •  -  • - - 300  

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund ✓  ✓  ✓  •  •  -  • - - 100  

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund -  ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund  - ✓  ✓  •  •  -  - - -  
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap 
Equity Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Global Focus Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - ✓  ✓  • •   -    -    -    -   

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities 
Fund (USD) - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index 
Equity Fund  -  ✓  ✓  •  •   -  - - -  
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       Swaps  
Alavancagem 
esperada (%) 

Apenas 
Subfundos VaR  

Fins de 
Investimento GEC Cobertura 

Contratos a 
prazo Futuros Opções SRT e CFD 

Todos os 
outros swaps 
e CDX / iTraxx  

Contratos de 
mortgage 
TBA 

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity 
Fund  - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Global Value Fund  - ✓  ✓  • •  - -   -   -  - 

JPMorgan Funds - Global Growth Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Greater China Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - India Fund - ✓  ✓  •  •  -  - - -  

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - - ✓  • • - - - -  

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund - ✓  ✓  • • - - - -  

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - ✓  ✓  • • - - - -  

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund - ✓  ✓  • • - - - -  

JPMorgan Funds - Russia Fund  - ✓  ✓  • • - - - -  

JPMorgan Funds – Social Advancement Fund - ✓  ✓  • • -  -  -  -   
JPMorgan Funds – Sustainable Consumption 
Fund 

- ✓  ✓  • • -  -  -  -   

JPMorgan Funds – Sustainable Infrastructure 
Fund 

- ✓  ✓  • • -  -  -  -   

JPMorgan Funds - Taiwan Fund - ✓  ✓  • • - - - -  
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic 
Therapies  - ✓  ✓  • • - - - -  

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund  - ✓  ✓  - • - - - -  

JPMorgan Funds - US Growth Fund  - ✓  ✓  - • - - - -  

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund  ✓  ✓  ✓  - • • - - - 300  
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short 
Equity Fund  ✓  ✓  ✓  - • • •  - - 100  

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund  ✓  ✓  ✓  - • - •  - - 60  

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund  - ✓  ✓  - • - - - -  

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund  - ✓  ✓  - • - - - - -  

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund -  ✓  ✓  -  • -  - - - - 

JPMorgan Funds - US Technology Fund  - ✓  ✓  - • - - - -  
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JPMorgan Funds - US Value Fund  - ✓  ✓  - • - - - -  
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       Swaps  
Alavancagem 
esperada (%) 

Apenas 
Subfundos 

VaR  
Fins de 

Investimento GEC Cobertura 
Contratos a 

prazo Futuros Opções SRT e CFD 

Todos os 
outros swaps 

e CDX / 
iTraxx  

Contratos de 
mortgage 
TBA 

Subfundos Mistos e de Ativos Diversos           

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund  -  ✓  ✓  • • • - - -  
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income 
Fund  -  ✓  ✓  • • • - • - - 

Subfundos Convertíveis            

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)   -  ✓  ✓  •  • • - - - -  

Subfundos de Obrigações           

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • - •  • 400  

JPMorgan Funds – APAC Managed Reserves Fund -  ✓  ✓  •  • - - •  -  

JPMorgan Funds – China Aggregate Bond Fund ✓  ✓  ✓  • • -  -  • -   

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund ✓  ✓  ✓  •  • • - •  - 100  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate 
Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • - - •  -  

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate 
Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • -  •  -  

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • -  •  - 100  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment 
Grade Bond Fund  -  ✓  ✓  •  • • - •  -  

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local 
Currency Debt Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • -  •  - 350  

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic 
Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • -  •  - 500  

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund  -  ✓  ✓  •  • -  - •  - 150  

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • - •  - 50 

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • - •  - 50  
JPMorgan Funds - Euro Government Short 
Duration Bond Fund  -  ✓  ✓  •  • -  - •  -  

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • -  •  -   
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short 
Duration Bond Fund ✓  ✓  ✓  •  •  •  -  •  -   

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund ✓  ✓  ✓  •  • • - •  - 150  
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       Swaps  
Alavancagem 
esperada (%) 

Apenas 
Subfundos 

VaR  
Fins de 

Investimento GEC Cobertura 
Contratos a 

prazo Futuros Opções SRT e CFD 

Todos os 
outros 

swaps e CDX 
/ iTraxx 

Contratos de 
mortgage 

TBA 

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • - •  •  200  

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • -  •  •  400  

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • -  •  •  250  
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities 
Sustainable Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • -  •  •  250  

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • - •  - 75  
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-
Hedged Fund ✓  ✓  ✓  •  •  •  - •  - 150  

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund  -  ✓  ✓  •  • - - •  - 400  
JPMorgan Funds - Global Government Short 
Duration Bond Fund  -  ✓  ✓  •  • - - •  -  

JPMorgan Funds – Global Green Social Sustainable 
Bond Fund 

- ✓  ✓  •  •  -  - • • 400 

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • •  - •  •   

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • • -  •  •  500  

JPMorgan Funds - Income Fund   -  ✓  ✓  •  • • - •  •  150  

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund ✓  ✓  ✓  •  • • -  •  •  100  

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund -  ✓  ✓  •  • - - •  -  

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund  ✓  ✓  ✓  •  • - -  •  •  50  

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund   -  ✓  ✓  •  • - - •  -  

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund  -  ✓  ✓  •  • • -  •  -  

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund  -  ✓  ✓  •  • -  - •  -  

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund  -  ✓  ✓  •  • -  - •  -  
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       Swaps  
Alavancagem 
esperada (%) 

Apenas 
Subfundos 

VaR  
Fins de 

Investimento GEC Cobertura 
Contratos a 

prazo Futuros Opções SRT e CFD 

Todos os 
outros 

swaps e CDX 
/ iTraxx 

Contratos de 
mortgage 

TBA 

Subfundos de Fundo de Fundos            
JPMorgan Funds – Global Multi - Strategy Income 
Fund  -   ✓  ✓  •  •  •  -  -  -   

Subfundos Multi-Gestor            

JPMorgan Funds – Multi - Manager Alternatives 
Fund  ✓  ✓  ✓  •  •  •  •  •  •  450  

Outros Subfundos            

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund  ✓  ✓  ✓  •  •  •  •  •  -  600 
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Abordagens de Integração dos Fatores ESG 
e Investimento Sustentável 
Esta secção descreve o que é informação Ambiental, Social e de Governação e como esta informação pode ser integrada no processo de tomada de 

decisões de investimento.  Para tal, define a Integração dos Fatores ESG e o modo como os Subfundos com objetivos de investimento sustentável, que vão 

para além da integração, se enquadram em categorias para atingir esse objetivo. 

FATORES AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNAÇAO (ESG) 

Os fatores ambientais, sociais e de governação (ESG) são considerações não financeiras que podem ter impactos positivos ou negativos nas receitas, custos, 

fluxos de caixa, valor dos ativos e/ou passivos de uma empresa/emitente.  

▪ Os fatores ambientais dizem respeito à qualidade e funcionamento do ambiente natural e sistemas naturais, tais como emissões de carbono, 

regulamentos ambientais, escassez de água e resíduos.  

▪ Os fatores sociais dizem respeito aos direitos, bem-estar e interesses das pessoas e comunidades, tais como gestão do trabalho e saúde e segurança.  

▪ Os fatores de governação dizem respeito à gestão e supervisão de empresas e outras entidades investidas, tais como conselho de administração, 

titularidade e pagamento.  

Os fatores ESG podem provocar a diminuição do valor dos ativos e limitar o acesso ao financiamento. As empresas/emitentes que abordam estes fatores 

adotando práticas empresariais sustentáveis procuram gerir os riscos e encontrar oportunidades relacionadas para criar valor a longo prazo. 

Apresenta-se em seguida as definições de Integração dos Fatores ESG e de Investimento Sustentável.  

Integração dos 
Fatores ESG  

A Integração dos Fatores ESG é a inclusão sistemática de fatores ESG na análise do investimento e nas decisões de investimento.  A 
Integração dos Fatores ESG para um Subfundo exige:  

▪ a disponibilidade de informação em matéria ESG sobre o universo de investimento dos Subfundos, e  

▪ a consideração pelo Gestor de Investimentos da pesquisa de mercado própria acerca da relevância financeira dos fatores ESG sobre 

os investimentos do Subfundo, e  

▪ a documentação das opiniões e da metodologia de pesquisa do Gestor de Investimentos ao longo de todo o processo de 

investimento.  

A Integração dos Fatores ESG exige igualmente um acompanhamento adequado dos fatores ESG na contínua gestão dos riscos e 
acompanhamento da carteira.  

As determinações ESG podem não ser conclusivas e os títulos das sociedades/emitentes podem ser adquiridos e mantidos, sem 
quaisquer limites, pelo Gestor de Investimentos, independentemente do potencial impacto dos fatores ESG. O impacto da Integração 
dos Fatores ESG no desempenho de um Subfundo não é especificamente mensurável, uma vez que as decisões de investimento são 
discricionárias, independentemente das considerações em matéria ESG.   

As Descrições dos Subfundos indicam que um Subfundo está integrado através da menção "Com Integração dos Fatores ESG" na 
secção Processo de Investimento em Descrições dos Subfundos.  

Os investimentos subjacentes aos Subfundos que se enquadram nesta categoria não têm em conta os critérios da taxonomia da UE 

para atividades económicas ambientalmente sustentáveis. 

 

Principais 
impactos 
negativos para a 
sustentabilidade 
das decisões de 
investimento 
sobre os fatores 
de 
sustentabilidade 
("PIN") 

Tomada em consideração pela Sociedade Gestora 
A Sociedade Gestora tem em consideração os PIN em conformidade com o SFDR. Poderá encontrar uma declaração sobre as políticas 
de due diligence relativas a esses impactos em www.jpmorganassetmanagement.lu  

Tomada em consideração pelo Investidor 

Os Subfundos ESG Promote, Positive Tilt, Best-in-Class e Temáticos, tal como a seguir indicado nas respetivas categorias, consideram 
os PIN através da exclusão de certos setores, empresas/emitentes ou práticas baseadas em valores específicos ou critérios baseados 
em normas, tal como detalhado em seguida, tais como os que constituem uma grave violação do Pacto Global das Nações Unidas. Um 
subconjunto dos "Indicadores de Sustentabilidade Negativos", conforme estabelecidos nas Normas Técnicas Regulamentares de Nível 
2 do SFDR, será utilizado ao nível da análise e para identificar uma lista alvo de empresas/emitentes com os quais se relacionam, com 
base no respetivo desempenho dos PIN. Se o envolvimento não for bem-sucedido na melhoria dos PIN, os investimentos nestas 
empresas/emitentes pelos Subfundos Positive Tilt, Best in Class e Temáticos do artigo 9.º do SFDR podem ser reduzidos ao nível da sua 
dimensão ou as empresas/emitentes podem ser vendidos e indefinidamente excluídos.  
 

Consulte a "Abordagem de Preferências de Sustentabilidade da MiFID" em (www.jpmorganassetmanagement.lu) para um 
mapeamento dos Indicadores de Sustentabilidade Negativa para as Categorias de Subfundos relevantes e para um mapeamento do 
Modelo Europeu de ESG ("MEE"). 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Promoção dos 
fatores ESG e 
Investimento 
Sustentável – Ir 
para além da 
Integração dos 
Fatores ESG  

Os Subfundos incluídos na categoria "Promove os fatores ESG" têm critérios ESG específicos vinculativos de seleção de 
empresas/emitentes. 

Todos os Subfundos que promovem características ESG ou incluem "sustainable" (sustentável) no seu nome são classificados como 
"Promove os fatores ESG" por definição, tal como referido no quadro abaixo. Adicionalmente, determinados Subfundos também 
podem ter as classificações "Direcionamento Positivo", "Melhores da Classe" ou "Temático" tal como indicado no quadro abaixo, que 
define as categorias de Subfundos e os critérios de investimento aplicáveis. Estes Subfundos promovem as características ESG através 
de uma abordagem de investimento orientada para o futuro, de um envolvimento ativo com as empresas, sempre que possível, e 
procuram influenciar positivamente as práticas empresariais para melhorar a sustentabilidade. O objetivo é proporcionar retornos 
financeiros sustentáveis a longo prazo, servindo simultaneamente de base para alinhar as decisões de investimento com os valores dos 
investidores. A categoria Temática contém Subfundos que vão para além da promoção das características ESG e têm como objetivo o 
investimento sustentável, tal como divulgado abaixo. 

O Fundo oferece uma gama de Subfundos para se alinhar com os objetivos e valores dos investidores, tal como indicado no quadro das 
Categorias de Subfundos apresentado seguidamente. 

A categoria pertinente de um Subfundo é incluída na secção Processo de Investimento em Descrições dos Subfundos.  

Categorias de Subfundos  

 Promove os fatores 
ESG  

Direcionamento 
positivo  

Melhores da Classe  Temática  

Definição  Promove as 
características 
ambientais e/ou sociais  

Um estilo de 
investimento em que a 
carteira será 
direcionada para 
empresas/emitentes 
com características ESG 
positivas.  

Um estilo de 
investimento centrado 
em 
empresas/emitentes 
que lideram os seus 
grupos de pares no 
que diz respeito ao 
desempenho em 
matéria de 
sustentabilidade.  

Um estilo de investimento com um foco 
temático num Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU ou noutro tema ESG 
específico.  

Critérios  Uma percentagem 
definida da carteira é 
investida em 
emitentes/empresas 
com características ESG 
positivas, conforme 
divulgado nas 
respetivas Descrições 
dos Subfundos.  

Tem um objetivo com 
um direcionamento 
mensurável para 
empresas/emitentes 
com características ESG 
positivas, conforme 
divulgado nas 
respetivas Descrições 
dos Subfundos.  

Tem o objetivo de 
investir uma 
percentagem definida 
das posições da 
carteira em 
empresas/emitentes 
"sustentáveis", 
conforme divulgado 
nas respetivas 
Descrições dos 
Subfundos.   

Tem o objetivo de proporcionar um tema 

relacionado com a sustentabilidade com um 

resultado ambiental/social intencional. 

Garante que as posições da carteira são 

emitidas por emitentes selecionados por 

tema, conforme divulgado nas respetivas 

Descrições dos Subfundos. 

"Investimentos 

sustentáveis" do 

SFDR e critérios 

da taxonomia da 

UE para 

atividades 

económicas 

ambientalmente 

sustentáveis 

Os Subfundos classificados como Promove os fatores ESG, 

Direcionamento positivo e Melhores da Classe promovem as suas 

características ambientais e/ou sociais. Alguns destes Subfundos 

investem em "Investimentos Sustentáveis", tal como definidos no SFDR 

e o mínimo investido em Investimentos Sustentáveis é divulgado nos 

detalhes do respetivo Subfundo em "Descrições dos Subfundos". 

Consulte a "Abordagem de Preferências de Sustentabilidade da MiFID" 

em www.jpmorganassetmanagement.lu para mais informações sobre a 

metodologia de elegibilidade para Investimentos Sustentáveis. 

 

Salvo indicação em contrário na Descrição do Subfundo, os 

investimentos subjacentes a um Subfundo não têm em consideração os 

critérios para atividades económicas sustentáveis do ponto de vista 

ambiental, incluindo atividades capacitantes e atividades de transição, 

na aceção do Regulamento da Taxonomia, e os Subfundos só deterão 

tais investimentos numa base esporádica. 

O JPMorgan Funds – Climate Change 

Solutions Fund, o JPMorgan Funds – Social 

Advancement Fund, o JPMorgan Funds – 

Sustainable Consumption Fund, o JPMorgan 

Funds – Sustainable Infrastructure Fund e o 

JPMorgan Funds – Green Social Sustainable 

Bond Fund têm como objetivo o 

investimento sustentável e pretendem 

utilizar fornecedores de dados externos e, na 

medida do possível, research interno e 

avaliação direta dos relatórios e dados das 

empresas para determinar a extensão dos 

investimentos de acordo com os critérios da 

Taxonomia da UE para atividades económicas 

ambientalmente sustentáveis.  

Embora existam investimentos nos 

Subfundos que contribuem para um objetivo 

ambiental e possam ser elegíveis para serem 

avaliados em função dos critérios, trata-se de 

uma avaliação evolutiva sujeita a regras 

regulamentares ainda por finalizar e 

altamente dependente da disponibilidade de 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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dados suficientes, fiáveis, oportunos e 

verificáveis das empresas investidas. Neste 

sentido, o Gestor de Investimentos não está 

em posição, à data deste Prospeto, de 

quantificar a extensão dos investimentos em 

atividades económicas que se qualificam com 

os critérios ou de se comprometer com 

qualquer percentagem mínima de 

investimento em tais atividades. 

O JPMorgan Funds – Thematics - Genetic 

Therapies Fund promove as suas 

características ambientais e/ou sociais 

positivas.  

Os Subfundos investem em "Investimentos 

Sustentáveis", tal como definidos no SFDR e 

o mínimo investido em Investimentos 

Sustentáveis é divulgado nos detalhes do 

respetivo Subfundo em "Descrições dos 

Subfundos". Consulte a "Abordagem de 

Preferências de Sustentabilidade da MiFID" 

em www.jpmorganassetmanagement.lu para 

mais informações sobre a metodologia de 

elegibilidade para Investimentos 

Sustentáveis. Salvo indicação em contrário na 

Descrição do Subfundo, os investimentos 

subjacentes ao Subfundo não têm em 

consideração os critérios para atividades 

económicas sustentáveis do ponto de vista 

ambiental, incluindo atividades capacitantes 

e atividades de transição, na aceção do 

Regulamento da Taxonomia, e o Subfundo só 

deterá tais investimentos numa base 

esporádica. 

Exclusões e 
divulgações em 

sites (SFDR)  

Exclui determinados setores, empresas/emitentes ou práticas baseadas em valores específicos ou em critérios 

baseados em normas. As normas de exclusão podem ser consultadas em am.jpmorgan.com/lu/en/asset-

management/adv/products/fund-explorer/sicavs 

Poderá encontrar informações adicionais aplicáveis aos Subfundos abrangidos pelos artigos 8.º e 9.º, tais como a 

descrição das características ambientais/sociais ou dos objetivos de investimento sustentável e as metodologias 

utilizadas para avaliar essas características ou o impacto dos investimentos sustentáveis selecionados em 

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/. 

Subfundos  
JPMorgan Funds - 

Aggregate Bond Fund  

JPMorgan Funds - 

America Equity Fund  

JPMorgan Funds - Asia 

Growth Fund  

JPMorgan Funds - Asia 

Pacific Equity Fund  

JPMorgan Funds - 

China A-Share 

Opportunities Fund  

JPMorgan Funds - 

China Fund  

JPMorgan Funds - 

Emerging Markets 

Corporate Bond Fund  

JPMorgan Funds - 

Emerging Markets Debt 

JPMorgan Funds – 
Global Bond 
Opportunities 
Sustainable Fund  

JPMorgan Funds – 
Europe Sustainable 
Equity Fund  

JPMorgan Funds – 
Europe Sustainable 
Small Cap Equity Fund  

JPMorgan Funds – 
Global Sustainable 
Equity Fund  

JPMorgan Funds – 
Emerging Markets 
Sustainable Equity 
Fund  

 
JPMorgan Funds - US 
Sustainable Equity 
Fund 

JPMorgan Funds – Thematics - Genetic 

Therapies 

JPMorgan Funds – Climate Change Solutions 

Fund  

JPMorgan Funds – Social Advancement Fund  

JPMorgan Funds – Sustainable Consumption 

Fund 

JPMorgan Funds – Sustainable Infrastructure 

Fund 

JPMorgan Funds – Green Social Sustainable 

Bond Fund 

 

 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
http://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/fund-explorer/sicavs
http://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/fund-explorer/sicavs
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/
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Fund  

JPMorgan Funds - 

Emerging Markets 

Dividend Fund  

JPMorgan Funds - 

Emerging Markets 

Equity Fund  

JPMorgan Funds - 

Emerging Markets 

Investment Grade Bond 

Fund  

JPMorgan Funds - 

Emerging Markets 

Local Currency Debt 

Fund  

JPMorgan Funds - 

Emerging Markets 

Opportunities Fund  

JPMorgan Funds - 

Emerging Markets 

Small Cap Fund  

JPMorgan Funds - Euro 

Aggregate Bond Fund  

JPMorgan Funds - Euro 

Corporate Bond Fund  

JPMorgan Funds - 

Euroland Dynamic Fund  

JPMorgan Funds - 

Euroland Equity Fund  

JPMorgan Funds - 

Europe Dynamic Fund  

JPMorgan Funds - 

Europe Dynamic Small 

Cap Fund  

JPMorgan Funds - 

Europe Dynamic 

Technologies Fund  

JPMorgan Funds - 

Europe Equity Absolute 

Alpha Fund  

JPMorgan Funds - 

Europe Equity Fund  

JPMorgan Funds - 

Europe Equity Plus 

Fund  

JPMorgan Funds - 

Europe High Yield Bond 

Fund  

JPMorgan Funds - 

Europe Small Cap Fund  

JPMorgan Funds - 

Europe Strategic 

Growth Fund  

JPMorgan Funds - 

Financials Bond Fund  

JPMorgan Funds - 

Global Aggregate Bond 
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Fund  

JPMorgan Funds - 

Global Convertibles 

Fund (EUR)  

JPMorgan Funds - 

Global Corporate Bond 

Duration Hedged Fund  

JPMorgan Funds - 

Global Corporate Bond 

Fund  

JPMorgan Funds - 

Global Focus Fund  

JPMorgan Funds - 

Global Healthcare Fund  

JPMorgan Funds - 

Global Real Estate 

Securities Fund (USD)  

JPMorgan Funds - 

Global Short Duration 

Bond Fund  

 

JPMorgan Funds - 

Global Growth Fund  

JPMorgan Funds - 

Greater China Fund  

JPMorgan Funds - 

Japan Equity Fund  

JPMorgan Funds - 

Multi-Manager 

Alternatives Fund  

JPMorgan Funds - 

Pacific Equity Fund  

JPMorgan Funds - 

Sterling Bond Fund  

JPMorgan Funds - Total 

Emerging Markets 

Income Fund  

JPMorgan Funds - US 
High Yield Plus Bond 
Fund  
JPMorgan Funds - 

ASEAN Equity Fund 

JPMorgan Funds - 

Emerging Markets 

Diversified Equity Plus 

Fund 

JPMorgan Funds - 

Europe Strategic Value 

Fund 

JPMorgan Funds - 

Global Value Fund 

JPMorgan Funds - US 

Growth Fund 

JPMorgan Funds - US 

Select Equity Plus Fund 

JPMorgan Funds - US 
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Small Cap Growth Fund 

JPMorgan Funds - US 

Smaller Companies 

Fund 

JPMorgan Funds - US 

Technology Fund 

JPMorgan Funds - US 

Value Fund 

JPMorgan Funds - 

China Bond 

Opportunities 

JPMorgan Funds - 

Emerging Markets 

Strategic Bond Fund 

JPMorgan Funds - EU 

Government Bond 

Fund 

JPMorgan Funds - Euro 

Government Short 

Duration Bond Fund 

JPMorgan Funds - 

Global Bond 

Opportunities Fund 

JPMorgan Funds - 

Global Government 

Bond Fund 

JPMorgan Funds - 

Global Government 

Short Duration Bond 

Fund 

JPMorgan Funds - 

Global Strategic Bond 

Fund 

JPMorgan Funds - 

Income Fund 

JPMorgan Funds - US 

Aggregate Bond Fund 

JPMorgan Funds - 

China Aggregate Bond 

Fund 

JPMorgan Funds - US 

Equity All Cap Fund 

JPMorgan Funds - US 

Opportunistic Long-

Short Equity Fund 

JPMorgan Funds - Asia 

Pacific Income Fund 
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Classes de Ações e Custos 

Classes de Ações 

Dentro de cada Subfundo, a Sociedade Gestora pode criar e emitir Classes de Ações com várias características e requisitos de elegibilidade dos investidores. 

CLASSES DE AÇÕES DE BASE E RESPETIVAS CARACTERÍSTICAS  

  Montantes mínimos de investimento e de participação. Para valores em divisas que não o USD, os 
valores equivalentes em tais moedas são determinados em cada dia útil.  

Classe 
de 
Ações 
de Base Investidores elegíveis 

Investimento 
inicial 

Investimento 
adicional 

Montante de 
participação Características adicionais 

A  Todos os investidores  35.000 USD 5.000 USD 5.000 USD N/A 

CPF Distribuidores que compram Ações em 

nome dos membros do Central 

Provident Fund ("CPF") 

35.000 USD 5.000 USD 5.000 USD Disponível apenas em dólares de Singapura (SGD) 

C  Todos os investidores  10 milhões 
USD 

1.000 USD 10 milhões USD N/A 

C2 Clientes de distribuidores que recebem 

consultoria e pagam diretamente essa 

consultoria ao abrigo de um acordo de 

comissões separado no qual o 

Distribuidor não recebe ou retém 

qualquer outra forma de remuneração 

contínua da Sociedade Gestora 

relativamente à prestação deste 

serviço, tendo o Distribuidor declarado 

isto à Sociedade Gestora. Além disso, o 

Distribuidor satisfaz um Montante 

Mínimo de Ativos sob Gestão. 

100 milhões 

USD 

  
 

1.000 USD 100 milhões USD N/A 

D  Distribuidores que compram Ações em 
nome dos seus clientes, por acordo com 
a Sociedade Gestora 

5.000 USD 1.000 USD 5.000 USD N/A 

F  Distribuidores que compram Ações em 
nome dos seus clientes, por acordo com 
a Sociedade Gestora 

35.000 USD 5.000 USD 5.000 USD Disponível apenas para os Subfundos com os quais foram 
celebrados acordos de distribuição específicos com a 
Sociedade Gestora. 
Troca automaticamente para a Classe de Ações A no 
terceiro aniversário da subscrição. Isto poderá criar 
responsabilidades fiscais.** 

I*  UE: Contrapartes Elegíveis e 
Investidores Adicionais Fora da UE: 
Investidores Institucionais 

10 milhões 
USD 

1.000 USD 10 milhões USD N/A 

I2*  UE: Contrapartes Elegíveis e 
Investidores Adicionais Fora da UE: 
Investidores Institucionais 

100 milhões 
USD 

1.000 USD 100 milhões USD N/A 

J  Todos os investidores 10.000 USD 1.000 USD 5.000 USD N/A 

K  Investidores Institucionais  100 milhões 
USD 

1.000 USD 100 milhões USD Apenas disponível no JPMorgan Funds – Sterling Managed 

Reserves Fund. 

S1*  UE: Contrapartes Elegíveis e 
Investidores Adicionais Fora da UE: 
Investidores Institucionais  

10 milhões 
USD 

1.000 USD 10 milhões USD Encerra permanentemente a novas subscrições e trocas 
quando os ativos na Classe de Ações atingirem o nível 
determinado pela Sociedade Gestora. Uma vez encerrada, 
a Classe de Ações não será reaberta.  Certos tipos de 
investidores que também atingiram um mínimo de 
participação na Classe de Ações S1 pertinente poderão, de 
acordo com o critério exclusivo da Sociedade Gestora, ser 
autorizados a continuar a investir. 

S2*  UE: Contrapartes Elegíveis e 
Investidores Adicionais Fora da UE: 
Investidores Institucionais 

10 milhões 
USD 

1.000 USD 10 milhões USD Encerra permanentemente a novos investidores quando 
os ativos na Classe de Ações atingirem o nível 
determinado pela Sociedade Gestora.  
Troca automaticamente para a Classe de Ações I no 
terceiro aniversário do lançamento da primeira Classe de 
Ações S2 do Subfundo. Isto poderá criar responsabilidades 
fiscais. Em determinadas circunstâncias, a troca 
automática pode ser diferida ou anulada de acordo com o 
critério exclusivo da Sociedade Gestora.  Nestas 
circunstâncias, este facto será comunicado a todos os 
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Acionistas antes do terceiro aniversário do lançamento da 
classe de ações. ** 

T  Distribuidores que compram Ações em 
nome dos seus clientes, por acordo com 
a Sociedade Gestora  

5.000 USD 1.000 USD 5.000 USD Disponível apenas para os Subfundos com os quais foram 
celebrados acordos de distribuição específicos com a 
Sociedade Gestora. Troca automaticamente para a Classe 
de Ações D no terceiro aniversário da subscrição. Isto 
poderá criar responsabilidades fiscais.** 

V  Apenas disponível para organismos de 
investimento coletivo estabelecidos no 
Brasil e geridos pela JPMorgan Chase & 
Co., por acordo com a Sociedade 
Gestora. 

10 milhões 
USD 

1.000 USD 10 milhões USD Apenas oferecidas como Classes de Ações com cobertura 
face ao BRL (hedged to BRL) 

X, Y*  UE: Contrapartes Elegíveis e 
Investidores Adicionais Fora da UE: Os 
Investidores Institucionais por acordo 
com a Sociedade Gestora ou a 
JPMorgan Chase & Co. ao abrigo de um 
acordo de comissões separado relativo 
às comissões de consultoria 

No momento 
da subscrição 

No momento 
da subscrição 

No momento da 
subscrição 

N/A 

* Os investimentos no JPMorgan Funds -  APAC Managed Reserves Fund, no JPMorgan Funds – Managed Reserves Fund e no Sterling Managed Reserves Fund estão 

reservados a Investidores Institucionais 
** As trocas automáticas são processadas com base no VPL de ambas as Classes de Ações na data de troca ou no próximo Dia de Avaliação se o aniversário não for num Dia de 

Avaliação. As Ações F são trocadas automaticamente para Ações A, no terceiro aniversário da subscrição, o que apenas pode ocorrer num dia útil no país do distribuidor 

relevante. Após a troca, os Acionistas estão sujeitos aos direitos e obrigações da nova Classe de Ações. As datas de troca das Classes de Ações S2 podem ser consultadas em 

www.jpmorganassetmanagement.com. 

RENÚNCIAS E MÍNIMOS REDUZIDOS 

A Sociedade Gestora pode, se assim o entender, reduzir ou renunciar aos 

mínimos descritos acima (investimento inicial, investimento adicional e 

montante mínimos de participação), relativamente a qualquer Subfundo, 

Classe de Ações ou Acionista. Em particular, as renúncias são 

frequentemente aplicadas ou os mínimos não se aplicam a Classes de 

Ações específicas, conforme indicado em seguida.  

Classe de Ações C, I e V Os mínimos são renunciados para os 

investimentos realizados por clientes da Sociedade Gestora que observam 

os requisitos mínimos definidos pela Sociedade Gestora.  

Classe de Ações A e D Os mínimos não são aplicáveis, de acordo com o 

critério da Sociedade Gestora, aos investimentos realizados por filiais da 

JPMorgan Chase & Co. ou gestores ou Distribuidores externos que 

subscrevam títulos por conta dos seus clientes como mandatários. 

Classe de Ações C  Os mínimos não são aplicáveis, de acordo com o critério 

da Sociedade Gestora, aos clientes subjacentes dos intermediários 

financeiros ou distribuidores ("Intermediário") que recebem um parecer 

do Intermediário e que pagam diretamente por este parecer, ao abrigo de 

um acordo de comissão separado, quando o Intermediário assim o tiver 

declarado à Sociedade Gestora. Além disso, o Intermediário não recebe 

nem retém quaisquer outras formas de remuneração contínua da 

Sociedade Gestora relativamente à prestação deste serviço.  

Classe de Ações C2 Os mínimos não são aplicáveis, de acordo com o 

critério da Sociedade Gestora, aos clientes subjacentes dos intermediários 

financeiros ou distribuidores ("Intermediário") que declararam à 

Sociedade Gestora que atingirão um nível suficiente de ativos na classe de 

ações C2 dentro do período de tempo determinado. 

Além disso, para as classes de ações C2 ativas, onde o Intermediário 

detém o Montante Mínimo de Ativos sob Gestão e detém pelo menos 100 

milhões de USD combinados noutras Classes de Ações do mesmo 

Subfundo, nem os valores mínimos nem o requisito para atingir um nível 

suficiente de ativos na Classe de Ações C2, dentro do período de tempo 

determinado se aplicam aos clientes subjacentes do Intermediário. 

Classe de Ações I2 Os mínimos não são aplicáveis, de acordo com o 

critério da Sociedade Gestora, se o investidor detiver um Montante 

Mínimo de Ativos sob Gestão. 

Se os investidores não tiverem a certeza sobre qual a Classe de Ações 

elegível para o seu investimento, deverão contatar o seu consultor 

financeiro ou Distribuidor. Para uma definição de Investidor Institucional, 

consulte Glossário 1. 

O Fundo e a Sociedade Gestora reservam-se o direito de resgatar, ao seu 

critério, todas as Ações se receberem um pedido de resgate que cause que 

o valor da participação desça abaixo do montante mínimo de participação. 

Os Acionistas receberão um aviso prévio, com um mês de antecedência, 

para aumentarem o montante da sua participação para um valor acima do 

mínimo. Qualquer descida para um valor inferior ao montante mínimo de 

participação derivada do desempenho de um Subfundo não implicará o 

encerramento de uma conta.  Consulte Investimento nos Subfundos. 

CONVENÇÕES DE DENOMINAÇÃO DE CLASSE DE AÇÕES 

Os nomes das Classes de Ações são estruturados da seguinte forma: "JPM" + designação do Subfundo + Classe de Ações base + um ou mais sufixos, 

conforme adequado. Todos estes elementos são explicados abaixo. 

 

  1    JPM Todas as Classes de Ações começam com este prefixo. 

  2    Designação do Subfundo Todas as Classes de Ações incluem a 

designação do Subfundo pertinente. Por exemplo, uma Classe de Ações do 

JPMorgan Funds – Africa Equity Fund será designada "JPM Africa Equity A 

(acc) - USD".  

  3    Classe de Ações base  Uma das Classes de Ações base indicada no 

quadro acima. 

http://www.jpmorganassetmanagement.com/
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  4    (perf) Se estiver presente, indica que a Classe de Ações está sujeita a 

uma comissão de desempenho. Para informações adicionais sobre a 

comissão de desempenho, consulte Comissão de Desempenho – 

Descrição.  

  5   Política de dividendos.  

Sem distribuição de dividendos 

(acc)  Esta Classe de Ações não paga dividendos. O rendimento obtido é 

mantido no VPL. 

Com distribuição de dividendos  

Todos os outros tipos de Classe de Ações podem distribuir dividendos. Os 

dividendos podem variar e não são garantidos.    

Os dividendos serão normalmente declarados pelo menos anualmente e a 

quantia distribuída será deduzida do VPL da Classe de Ações em causa. 

Podem ser declarados dividendos adicionais se assim determinado pelo 

Conselho de Administração. Não haverá lugar ao pagamento de 

dividendos em qualquer Classe de Ações se os ativos do Fundo forem 

inferiores aos requisitos de capital mínimo ou se o pagamento dos 

dividendos acarretar essa situação.  

No caso de Classes de Ações (dist), os dividendos serão automaticamente 

reinvestidos na mesma Classe de Ações, salvo pedido por escrito da parte 

dos Acionistas que o pagamento de dividendos seja feito aos mesmos. 

Quando os dividendos são reinvestidos, serão emitidas novas Ações na 

data de pagamento ao VPL da Classe de Ações em causa. No caso de Ações 

(div), (fix), (irc) e (mth), os Acionistas não podem solicitar o reinvestimento 

e os dividendos serão pagos automaticamente aos Acionistas. Os 

dividendos são pagos na moeda da Classe de Ações para a conta bancária 

registada como conta do Acionista.  

Os Acionistas têm direito a dividendos das Ações detidas à data de registo 

dos dividendos. Os dividendos devidos relativamente a Ações cujo 

pagamento ainda estiver em falta serão retidos até à liquidação da 

aquisição. Os pagamentos de dividendos que não sejam reclamados no 

prazo de cinco anos a contar da data de registo dos dividendos serão 

confiscados e voltarão para o Subfundo. A Sociedade Gestora pode 

executar procedimentos de autenticação que poderão acarretar atrasos 

em qualquer pagamento de dividendos.  

Todos os dividendos distribuídos antes da assembleia-geral anual serão 

considerados dividendos intercalares e estão sujeitos a confirmação e 

potencialmente a revisão durante a referida assembleia.  

Os sufixos abaixo indicam como o montante do dividendo é calculado, 

com que frequência são normalmente pagos dividendos e outras 

considerações importantes do investidor. Se for diferente para um 

Subfundo específico, este facto será registado em Descrições dos 

Subfundos. 

(dist)  Esta Classe de Ações distribui normalmente um dividendo anual em 

setembro com base no rendimento a declarar. Esta Classe de Ações tem 

por objetivo classificar-se como um "reporting fund" nos termos da 

legislação fiscal do Reino Unido relativa a fundos offshore.  

(mth)  Esta Classe de Ações distribui normalmente dividendos mensais 

com base numa estimativa da rendibilidade anual do Subfundo antes de 

deduzidas as comissões anuais. Dá prioridade ao pagamento de 

dividendos relativamente a mais-valias em capital a longo prazo e 

tipicamente irá distribuir mais do que o rendimento obtido. Esta Classe de 

Ações encontra-se disponível apenas para investidores que adquiram e 

detenham Ações através de redes de distribuição asiáticas específicas e 

para outros investidores ao critério da Sociedade Gestora. 

A taxa de dividendos é revista e pode ser ajustada duas vezes por ano, 

mas também noutras alturas, consoante for apropriado, de forma a 

refletir as alterações no rendimento esperado da carteira. A Sociedade 

Gestora pode decidir adiar para o mês seguinte ou reinvestir em mais 

Ações quaisquer dividendos que sejam tão baixos que a sua distribuição 

não seja economicamente eficiente para o Fundo. Dado que os dividendos 

são distribuídos mensalmente, o VPL desta Classe de Ações irá 

provavelmente flutuar mais do que o de outras Classes de Ações. 

(div)  Esta Classe de Ações distribui normalmente dividendos trimestrais 

com base numa estimativa do rendimento anual do Subfundo antes de 

deduzidas as taxas anuais. Dá prioridade ao pagamento de dividendos 

relativamente a mais-valias em capital a longo prazo e tipicamente irá 

distribuir mais do que o rendimento obtido. A taxa de dividendos é revista 

e pode ser ajustada duas vezes por ano, mas também noutras alturas, 

consoante for apropriado, de forma a refletir as alterações no rendimento 

esperado da carteira.  

(irc)  Esta Classe de Ações distribui normalmente dividendos variáveis 

mensais com base numa estimativa do rendimento anual do Subfundo 

antes de deduzidas as comissões anuais, ajustado para cima ou para baixo, 

respetivamente, para ter em conta um carry de taxa de juro estimado 

positivo ou negativo. Dá prioridade ao pagamento de dividendos 

relativamente mais-valias em capital a longo prazo e tipicamente irá 

distribuir mais do que o rendimento obtido.  
Esta Classe de Ações encontra-se disponível apenas para investidores que 

adquiram e detenham Ações através de redes de distribuição asiáticas 

específicas e para outros investidores ao critério da Sociedade Gestora. A 

taxa de dividendos é revista e pode ser ajustada duas vezes por ano, mas 

também noutras alturas, consoante for apropriado, de forma a refletir as 

alterações no rendimento esperado da carteira. A Sociedade Gestora pode 

decidir adiar para o mês seguinte ou reinvestir em mais Ações quaisquer 

dividendos que sejam tão baixos que a sua distribuição não seja 

economicamente eficiente para o Fundo.  
Esta Classe de Ações é oferecida apenas sob a forma de Ações com 

cobertura do risco cambial e destina-se a investidores cuja moeda do país 

de origem é igual à moeda da Classe de Ações. O carry da taxa de juro é 

calculado com base na diferença média diária da taxa de câmbio a prazo a 

1 mês e a taxa de câmbio à vista entre estas duas moedas do mês anterior. 

Se o carry negativo estimado for superior ao rendimento estimado, é 

provável que não sejam pagos dividendos. O VPL desta Classe de Ações irá 

provavelmente flutuar mais do que o de outras Classes de Ações. 

(fix)  Esta Classe de Ações distribui normalmente dividendos trimestrais 

com base numa quantia fixa por Ação por ano que não esteja associada ao 

rendimento ou mais-valias. Os pagamentos poderão ser superiores aos 

ganhos da Classe de Ações e provocar a erosão do capital investido. 

O montante é indicado na designação da Classe de Ações. Por exemplo 

"(fix) EUR 2,35" designa uma Classe de Ações que distribui dividendos 

trimestrais equivalentes a uma quantia de EUR 2,35 por Ação por ano. 

Esta Classe de Ações encontra-se disponível apenas para Acionistas que 

satisfaçam determinados critérios definidos pela Sociedade Gestora. 

Os Acionistas devem estar cientes de que, durante períodos de 

desempenho negativo, os dividendos continuarão normalmente a ser 

distribuídos, podendo o valor do investimento diminuir mais rapidamente. 

Poderá não ser possível manter o pagamento de dividendos 

indefinidamente, e o valor do investimento poderá acabar por se reduzir a 

zero. 

Estas Classes de Ações podem ser encerradas para investidores novos 

e/ou atuais se o VPL descer para um nível determinado pela Sociedade 

Gestora, segundo critério da sua exclusiva responsabilidade, em que a 

autorização de mais investimentos não seria no melhor interesse dos 

Acionistas. 

(icdiv) Esta Classe de Ações paga um dividendo que se espera que inclua 

uma distribuição a partir do capital, bem como os ganhos da Classe de 

Ações. Define uma percentagem anual previamente estabelecida de VPL 

por Ação a ser paga como dividendo mensal não associada ao rendimento 

ou a mais-valias. Espera-se que os pagamentos excedam o aumento do 

VPL por ação a partir do rendimento líquido e das mais-valias realizadas 

e/ou não realizadas da Classe de Ações provocando a erosão do capital 
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investido. A percentagem anual tem por base a procura prevalecente dos 

investidores na região onde a classe de ações é distribuída e 

considerações ao nível do Subfundo. A percentagem pode ser alterada a 

critério da Sociedade Gestora. O último rendimento de dividendos da 

classe de ações pode ser consultado no site 

(www.jpmorganassetmanagement.lu). Esta Classe de Ações encontra-se 

disponível apenas para investidores que adquiram e detenham Ações 

através de redes de distribuição asiáticas específicas e para outros 

investidores ao critério da Sociedade Gestora. Os Acionistas devem estar 

cientes de que, durante períodos de desempenho negativo, os dividendos 

continuarão normalmente a ser distribuídos, podendo o valor do 

investimento diminuir mais rapidamente. Poderá não ser possível manter 

o pagamento de dividendos inicial / prevalecente indefinidamente, e o 

mesmo poderá acabar por ser reduzido.  Se o valor do VPL descer para 

1,00 na Moeda de Referência do Subfundo, a classe de ações será 

resgatada na totalidade pela Sociedade Gestora na próxima oportunidade 

possível. Os investidores nestas Classes de Ações poderão ter de pagar 

impostos sobre os pagamentos realizados a partir do capital, os quais 

poderão ser ineficientes do ponto de vista fiscal. Os investidores deverão 

consultar os seus consultores fiscais. 

  6      Código da moeda  Todas as Classes de Ações incluem um código de 

três letras que indica a moeda da Classe de Ações, a qual poderá ou não 

corresponder à Moeda de Referência do Subfundo. 

  7     Cobertura As Classes de Ações podem não ter cobertura de risco, ter 

cobertura de risco cambial, ter cobertura de risco de duração ou cobertura 

de risco cambial e de duração. 

(hedged)  Indica que as Ações empregam um dos dois modelos de 

cobertura do risco cambial explicados seguidamente. Estas Ações podem 

ser expressas em qualquer divisa indicada em Abreviaturas de Divisas em 

Como usar o presente Prospeto, ou em qualquer outra divisa sujeita à 

aprovação da Sociedade Gestora.  

Para ver qual o modelo de cobertura de risco utilizado por um Subfundo, 

consulte Descrições dos Subfundos. 

Classe de Ações com cobertura do VPL   Esta Classe de Ações procura 

minimizar o efeito das flutuações cambiais entre a Moeda de Referência 

do Subfundo e a Moeda da Classe de Ações. É normalmente utilizada 

quando a maioria dos ativos da carteira é denominada ou coberta face à 

Moeda de Referência do Subfundo. Nas Classes de Ações com cobertura 

do VPL, a Moeda de Referência do Subfundo é sistematicamente coberta 

face à Moeda da Classe de Ações com cobertura de risco. Nas Classes de 

Ações com cobertura do VPL, o Acionista recebe um retorno supranormal 

ou uma perda semelhante aos das Ações emitidas na Moeda de 

Referência do Subfundo.  

Classes de Ações com cobertura da carteira   Esta Classe de Ações procura 

minimizar o efeito das flutuações cambiais entre as exposições cambiais 

dos ativos da carteira do Subfundo e a Moeda da Classe de Ações. É 

normalmente utilizada quando a maioria dos ativos da carteira é 

denominada ou coberta face à Moeda de Referência do Subfundo. Nestas 

Classes de Ações, as exposições cambiais são sistematicamente cobertas 

face à Moeda da Classe de Ações com cobertura do risco cambial de forma 

proporcional à parte do VPL das Classes de Ações com cobertura do risco 

cambial do Subfundo, salvo se, para moedas específicas, não for praticável 

ou eficiente ao nível dos custos cobrir a exposição. Nas Classes de Ações 

com cobertura da carteira, o Acionista não beneficiará nem sofrerá uma 

perda causada pelas flutuações das taxas de câmbio entre as moedas dos 

ativos da carteira cobertas e a Moeda da Classe de Ações, ao contrário do 

que se verifica com as Ações na Moeda de Referência do Subfundo.  

Classes de Ações RMB (hedged)   As Classes de Ações RMB (hedged) estão 

expostas ao CNH (RMB offshore), cujo valor não é determinado pelo 

mercado, mas controlado pela RPC. O mercado de CNH permite aos 

investidores transacionar RMB fora da RPC. A convertibilidade de CNH em 

CNY é um processo cambial controlado, sujeito a políticas de controlo 

cambial e a restrições em termos de repatriamento, podendo o valor do 

CNH e do CNY divergir. Qualquer divergência entre o CNH e o CNY pode 

ter um impacto negativo nos investidores. É possível que a disponibilidade 

do CNH para satisfazer os pedidos de resgate possa ser reduzida e estes 

pagamentos possam sofrer atrasos consoante os termos do prospeto.  

Classes de Ações V (hedged to BRL)   Esta Classe de Ações está reservada a 

fundos "feeder" estabelecidos no Brasil. e procura converter 

sistematicamente o valor do seu património líquido em reais (BRL) por 

meio da utilização de derivados, incluindo contratos a prazo sem entrega. 

O BRL é uma divisa restrita, as Classes de Ações (Hedged to BRL) não 

podem ser denominadas em BRL, sendo denominadas na Moeda de 

Referência do Subfundo respetivo. Devido à utilização de derivados sobre 

divisas, o VPL por Ação irá flutuar em linha com a flutuação da taxa de 

câmbio entre o BRL e a Moeda de Referência do Subfundo. Os respetivos 

efeitos refletir-se-ão no desempenho da Classe de Ações que, por 

conseguinte, poderá diferir significativamente do desempenho das outras 

Classes de Ações do Subfundo. Qualquer lucro ou perda, bem como custos 

e despesas resultantes destas transações, serão refletidos exclusivamente 

no VPL desta Classe de Ações.  

Duração (hedged)  O objetivo desta Classe de Ações é minimizar o impacto 

dos movimentos das taxas de juro através da cobertura do risco de taxa de 

juro do património líquido da Classe de Ações com cobertura do risco de 

duração para uma duração-alvo entre zero e 6 meses. Em geral, prevê-se 

que essa cobertura seja efetuada através da utilização de derivados, 

normalmente, futuros de taxa de juro.  

Os Acionistas e os potenciais investidores deverão ter em atenção que as 

Classes de Ações com cobertura do risco de duração têm de estar 

encerradas para investimento por novos investidores desde 30 de julho de 

2017 e para investimento adicional por investidores atuais a partir de 30 

de julho de 2018. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Riscos associados a determinadas Classes de Ações  

Risco de distribuição a partir do capital  Se uma Classe de Ações distribuir mais 

rendimento líquido do que o que ganhou, o dividendo será distribuído a partir do 

excesso das mais-valias realizadas ou não relativamente às perdas realizadas ou não 

ou mesmo relativamente ao capital, resultando na erosão do capital investido. O 

pagamento de dividendos que resulte na erosão do capital irá reduzir o potencial de 

mais-valias em capital a longo prazo. Este facto poderá ser também fiscalmente 

ineficiente em determinados países. 
Risco das Classes de Ações com Cobertura do Risco Cambial  As operações de 

cobertura cambial usadas para minimizar o efeito das flutuações cambiais não serão 

perfeitas. Os Acionistas poderão estar expostos a moedas diferentes da Moeda da 

Classe de Ações e também poderão estar expostos aos riscos associados aos 

instrumentos utilizados no processo de cobertura.  
Podem surgir involuntariamente posições com sobre ou subcobertura devido a fatores 

que se encontram fora do controlo da Sociedade Gestora. No entanto, as posições 

com sobrecobertura não poderão exceder 105% do VPL da Classe de Ações com 

cobertura do risco cambial e as posições com subcobertura não poderão ficar abaixo 

de 95% do VPL da Classe de Ações com cobertura do risco cambial. As posições 

cobertas serão sujeitas a análise para assegurar que as posições com subcobertura não 

caem abaixo do nível anteriormente determinado e que não transitarão de um mês 

para o outro e que as posições com sobrecobertura que excedam significativamente os 

100% não transitarão de mês para mês. 
Determinados Subfundos podem também investir em derivados sobre divisas com o 

objetivo de gerar retornos ao nível da carteira. Tal encontra-se indicado na política de 

investimento do Subfundo e apenas ocorre nos casos em que a Classe de Ações com 

cobertura do risco cambial utiliza a cobertura do VPL. Assim, enquanto a cobertura 

procura minimizar os efeitos das flutuações das taxas de câmbio entre a Moeda de 

Referência do Subfundo e a Moeda da Classe de Ações com cobertura do risco 

cambial, poderá existir risco cambial na carteira. 
Risco das Classes de Ações com Cobertura do Risco de Duração  As operações de 

cobertura da duração usadas para minimizar o efeito das alterações às taxas de juro 

podem não ser sempre bem-sucedidas. Pode acontecer que à Classe de Ações esteja 

atribuída uma percentagem maior de caixa ou de outros títulos do que a outras 

Classes de Ações, o que poderá afetar os respetivos resultados. O processo de 

cobertura do risco de duração poderá ter um impacto negativo nos Acionistas se as 

taxas de juro diminuírem. 
Risco de alastramento relativo às Classes de Ações com cobertura  Uma vez que não 

existe uma segregação legal de ativos e passivos entre as diferentes Classes de Ações 

do mesmo Subfundo, existe o risco de, em determinadas circunstâncias, as operações 

de cobertura relativas às Classes de Ações com cobertura do risco cambial ou às 

Classes de Ações com cobertura do risco de duração terem um impacto negativo 

noutras Classes de Ações do mesmo Subfundo. Embora o risco de alastramento venha 

a ser atenuado, não pode ser totalmente eliminado, pois poderá haver circunstâncias 

em que tal não seja possível ou viável. Por exemplo, se o Subfundo necessitar de 

vender títulos para fazer face às obrigações financeiras relacionadas especificamente 

com as Classes de Ações cobertura do risco cambial que possam afetar negativamente 

o VPL das outras Classes de Ações do Subfundo.  Consulte uma lista de Classes de 

Ações com potencial risco de alastramento em jpmorganassetmanagement.lu  

http://jpmorganassetmanagement.lu/
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Custos 

Esta secção descreve as várias comissões e encargos a cargo do Acionista e como funcionam. A Sociedade Gestora poderá, se assim o entender, pagar parte 

ou a totalidade das comissões e encargos recebidos como comissões, retrocessões ou descontos, a alguns ou a todos os investidores, intermediários 

financeiros ou Distribuidores, com base na dimensão, natureza, prazos e compromisso do seu investimento, entre outros. 

COMISSÕES ÚNICAS ANTES OU DEPOIS DE INVESTIR  

Estas são deduzidas do investimento do Acionista, do produto líquido da 

quantia de troca ou resgate e são pagas à Sociedade Gestora, incluindo 

quaisquer ajustes de arredondamento.  

  A      Comissão de subscrição Cobrada pela subscrição de Ações; calculada 
em percentagem do montante investido; poderá não ser aplicada, na 
totalidade ou em parte, se a Sociedade Gestora assim o entender. 

  B      Comissão de troca Cobrada sobre as trocas de uma Classe de Ações 
para outra Classe de Ações; calculada em percentagem do VPL das Ações 
da nova Classe de Ações; pode ser anulada na totalidade ou em parte ao 
critério da Sociedade Gestora. 

  C      CDSC A CDSC é uma forma alternativa da comissão de subscrição. É 
calculada sobre o valor das Ações no momento da aquisição no caso de 
Ações T e VPL por Ação no resgate no caso de Ações F, mas não é 
deduzida até as Ações serem vendidas. Será deduzida uma CDSC de 
quaisquer Ações resgatadas no período de três anos a contar da aquisição, 
como indicado em seguida: 

Primeiro ano  3,00% 
Segundo ano  2,00% 

Terceiro ano  1,00% 
Posteriormente  0% 

 

A taxa CDSC a aplicar é determinada com base no período de tempo total 

em que as Ações a resgatar (incluindo o período de detenção das Ações da 

Classe de Ações T ou da Classe de Ações F noutro Subfundo da qual foram 

trocadas (se for o caso)) permaneceram emitidas. As Ações serão 

resgatadas com base no método FIFO (first in, first out), de modo a que as 

Ações da Classe de Ações T ou da Classe de Ações F a resgatar em primeiro 

lugar sejam as Ações do Subfundo detidas há mais tempo. O montante da 

CDSC por Ação é calculado multiplicando a taxa de percentagem aplicável, 

determinada nos termos acima referidos, pelo VPL por Ação na data de 

resgate das Ações D e na data da primeira emissão das Ações T, ou das 

Ações T de outro Subfundo a partir do qual essas Ações foram trocadas, se 

aplicável. 

  D      Comissão de resgate   Calculada em percentagem do VPL das Ações a 

resgatar e deduzida desse produto antes do pagamento; pode ser anulada 

na totalidade ou em parte ao critério da Sociedade Gestora. 

COMISSÕES E DESPESAS DEDUZIDAS DA CLASSE DE AÇÕES AO 

LONGO DE UM ANO (COMISSÕES ANUAIS)   

Estas comissões e despesas são deduzidas do VPL da Classe de Ações e são 

iguais para todos os Acionistas de uma dada Classe de Ações. À exceção 

das despesas diretas e indiretas do fundo descritas adiante, as comissões e 

despesas são pagas à Sociedade Gestora. A quantia cobrada varia 

consoante o valor do VPL e não inclui os custos de transação da carteira. 

As comissões e as despesas suportadas pelo Fundo podem estar sujeitas a 

IVA e outros impostos aplicáveis. 

A maioria dos custos gerais correntes do Fundo são cobertos por estas 

comissões e despesas. Os pormenores sobre estas comissões e despesas 

pagas podem ser consultados nos Relatórios aos Acionistas.  

Estas comissões e despesas são calculadas para cada Classe de Ações e 

cada Subfundo em percentagem do património líquido diário médio, 

vencem-se diariamente e são pagas no final de cada mês. 

Cada Subfundo e cada Classe de Ações paga todos os custos incorridos 

diretamente por si e paga ainda a sua quota proporcional de custos não 

atribuível a um Subfundo ou Classe de Ações específico com base no 

respetivo património líquido total. Os custos de transação associados à 

negociação das Classes de Ações com cobertura do risco cambial e Classes 

de Ações com cobertura do risco de duração serão suportados pela Classe 

de Ações em questão. 

  E     Comissão anual de gestão e consultoria  A comissão anual de gestão e 

consultoria remunera a Sociedade Gestora pelos seus serviços 

relacionados com a gestão dos ativos dos Subfundos. Quando um 

Subfundo investe em quaisquer OICVM, OIC ou organismos de 

investimento fechados qualificáveis como valores mobiliários que se 

enquadrem na aceção das regras dos OICVM (incluindo fundos de 

investimento) geridos por qualquer filial da JPMorgan Chase & Co., será 

evitada ou descontada a cobrança em duplicado de comissões de gestão. 

No entanto, se o investimento subjacente cobrar uma comissão de gestão 

superior, a diferença poderá ser cobrada ao Subfundo investidor. Se a 

entidade filial subjacente combinar gestão e outras comissões e encargos 

num único rácio das despesas totais, tal como em fundos de índice cotado, 

será anulado todo o rácio das despesas totais. Quando um Subfundo 

investe em empresas que não sejam filiais da JPMorgan Chase & Co., a 

comissão apresentada em Descrições dos Subfundos pode ser cobrada 

independentemente de quaisquer comissões refletidas no preço das ações 

ou unidades de participação da entidade subjacente. 

A Sociedade Gestora pode alterar esta comissão a qualquer momento e 

com intervalos de um único dia, em qualquer montante entre zero e o 

máximo declarado. No caso das Classes de Ações X e Y, esta comissão não 

é cobrada ao nível da Classe de Ações; pelo contrário, a entidade 

JPMorgan Chase & Co. responsável cobra uma comissão por estes serviços 

diretamente ao Acionista. 

  F    Comissão do Gestor de Investimentos Delegado No que respeita aos 

Subfundos Multi-Gestor, além da comissão anual de gestão e consultoria 

anual existe ainda uma comissão de Gestão de Investimento Delegado. 

Esta comissão destina-se a pagar os Gestores de Investimentos Delegados 

que gerem diariamente as porções que lhes foram atribuídas da carteira 
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do Subfundo. 

 G      Comissão de distribuição  A Sociedade Gestora utiliza habitualmente 

parte ou a totalidade desta comissão para compensar os Distribuidores 

pelos seus serviços relacionados com a comercialização e distribuição das 

Classes de Ações D, F e T. A Sociedade Gestora pode alterar esta comissão 

a qualquer momento e com intervalos de um único dia, em qualquer 

montante entre zero e o máximo declarado. 

 H     Despesas operacionais e administrativas  Esta comissão tem um limite 

máximo por cada Classe de Ações e não excederá o montante indicado em 

Descrições dos Subfundos. A Sociedade Gestora suportará as despesas 

operacionais e administrativas que excedam a taxa máxima especificada.  

Quando um Subfundo investe principalmente em OICVM e outros OIC 

geridos por qualquer filial da JPMorgan Chase & Co. e quando indicado 

especificamente para um Subfundo em Descrições dos Subfundos, a 

cobrança em duplicado das despesas operacionais e administrativas será 

prevenida através de dedução ao Subfundo das despesas operacionais e 

administrativas (ou equivalentes) cobradas aos OICVM subjacentes ou 

outros OIC. Quando um Subfundo investe em empresas que não sejam 

filiais da JPMorgan Chase & Co., a comissão apresentada em Descrições 

dos Subfundos pode ser cobrada independentemente de quaisquer 

comissões refletidas no preço das ações ou unidades de participação da 

entidade subjacente. 

Os componentes das despesas operacionais e administrativas são: 

Comissão pela prestação de serviços ao Fundo  Paga à Sociedade Gestora 

pelos diversos serviços que esta presta ao Fundo, excluindo a gestão dos 

ativos dos Subfundos. A comissão pela prestação de serviços ao Fundo é 

revista anualmente pelo Conselho de Administração e não poderá exceder 

0,15% por ano, (exceto no caso do JPMorgan Funds – Global Research 

Enhanced Index Equity Fund, relativamente aos quais não poderá exceder 

0,05% por ano).  

Despesas diretas do Fundo  

 São pagas diretamente pelo Fundo e incluem, pelo menos: 

▪ comissões de custódia e do depositário  

▪ comissões e despesas de auditoria  

▪ a taxe d’abonnement do Luxemburgo, calculada e paga trimestralmente 

sobre o património líquido total do respetivo Subfundo no final de cada 

trimestre, como indicado em seguida:  

- Subfundos do Mercado Monetário: Classes de Ações A, C e D: 0,01%  

- Subfundos do Mercado Monetário: Classes de Ações I e X: 0%  

- Todos os outros Subfundos: classes I, I2, K, S1, S2, V, X e Y: 0,01%   

- Todos os outros Subfundos: classes A, C, C2, D, F, J e T: 0,05%  

 

▪ honorários pagos a Administradores independentes e despesas 

correntes consideradas razoáveis pagas a todos os Administradores 

Despesas indiretas do Fundo São despesas contraídas diretamente pela 

Sociedade Gestora em nome do Fundo e incluem, pelo menos:  

▪ encargos e despesas jurídicas  

▪ despesas com os agentes colocadores que cobrem os serviços de registo 

e de colocação  

▪ despesas com serviços de contabilidade e administrativos do Fundo  

▪ serviços do agente administrativo e do agente domiciliário  

▪ comissões permanentes de registo, de cotação em bolsa e de cotação 

fora de bolsa, incluindo despesas de tradução  

▪ custos e despesas de documentação, tais como preparação, impressão e 

distribuição de prospetos, documentos com as informações 

fundamentais destinadas aos investidores e quaisquer outros 

documentos de oferta, assim como Relatórios aos Acionistas e 

quaisquer outros documentos disponibilizados aos Acionistas  

▪ despesas de estabelecimento, tais como custos organização e de registo 

que podem ser amortizadas ao longo de um período até cinco anos a 

contar da data da constituição do Subfundo  

▪ as comissões e despesas correntes razoáveis dos agentes de pagamento 

e representantes  

▪ os custos de publicação das cotações das Ações e custos de correio, 

telefone, fax e outros meios eletrónicos de comunicação  

O Fundo não está atualmente sujeito a impostos sobre o rendimento ou as 

mais-valias no Luxemburgo. Se assim o entender, a Sociedade Gestora 

pode, temporariamente, suportar as despesas diretas e/ou indiretas em 

nome de um Subfundo e/ou prescindir, total ou parcialmente, da 

comissão pela prestação de serviços ao Fundo. 

  I    COMISSÃO DE DESEMPENHO — DESCRIÇÃO 

Descrição geral Em determinadas Classes de Ações de determinados 

Subfundos, é deduzida ao VPL uma comissão de desempenho, a qual é 

paga à Sociedade Gestora. O Gestor de Investimentos pode ter direito a 

receber uma parte ou a totalidade da comissão de desempenho nos 

termos do respetivo contrato de gestão de investimentos. Esta comissão 

foi criada para recompensar os Gestores de Investimentos que tenham 

alcançado um desempenho superior ao padrão de referência ou da 

"Hurdle Rate" durante um dado período, assegurando simultaneamente 

que os investidores pagam comissões comparativamente menores quando 

a gestão de investimentos tiver contribuído com menos valor. 

A comissão de desempenho foi criada de forma a que não haja lugar ao 

pagamento da comissão de desempenho apenas para compensar um 

desempenho mais fraco anterior comparativamente ao padrão de 

referência ou à "Hurdle Rate" no período de referência (isto é, por 

recuperar o terreno perdido anteriormente devido a um fraco 

desempenho relativamente ao padrão de referência ou à "Hurdle Rate"). 

Note-se, contudo, que pode ser cobrada uma comissão de desempenho 

em casos específicos, mesmo que o desempenho tenha sido negativo. 

Para os Subfundos que utilizam o método de reembolso, pode acontecer 

quando o padrão de referência tiver descido mais do que a Classe de 

Ações. 

Quando uma Classe de Ações sujeita a uma comissão de desempenho 

observa um desempenho superior a um padrão de referência designado, 

identificado em Descrições dos Subfundos é cobrada uma comissão de 

desempenho, a qual é deduzida do VPL. Dependendo do tipo de 

Subfundo, o padrão de referência para efeitos de cálculo da comissão de 

desempenho será um padrão de referência monetário ou um padrão de 

referência não monetário (participação, obrigação, etc.).   

Os Subfundos poderão investir em OICVM e outros OIC geridos por 

qualquer membro da JPMorgan Chase & Co., os quais poderão cobrar 

comissões de desempenho. Essas comissões refletir-se-ão no VPL do 

Subfundo em causa. 

Para uma explicação detalhada do mecanismo de comissões de 

desempenho, consulte Cálculo Diário da Comissão de Desempenho.  

OUTRAS COMISSÕES E DESPESAS NÃO INCLUÍDAS EM 
NENHUM DOS PONTOS SUPRA  

A maioria das despesas operacionais estão incluídas nas comissões e 

despesas descritas anteriormente. No entanto, além disso, cada Subfundo 

suporta comissões de transação e despesas extraordinárias, tais como: 

Comissões de transação 

▪ honorários e comissões de corretagem 
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▪ custos de transação associados à compra e venda de ativos do 

Subfundo, incluindo juros e impostos, bem como contribuições, 

encargos e taxas governamentais 

▪ despesas relativas à negociação de Classes de Ações com cobertura de 

risco 

▪ outros custos e despesas associados à transação 

Despesas extraordinárias 

▪ juros e montante total de qualquer contribuição, taxa e imposto ou 

encargo similar imposto a um Subfundo 

▪ custas judiciais 

▪ quaisquer despesas extraordinárias ou outras despesas imprevistas 

Todas estas despesas são pagas diretamente dos ativos do Subfundo em 

questão e são refletidas nos cálculos do VPL 
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CÁLCULO DIÁRIO DA COMISSÃO DE DESEMPENHO 

 

No modelo High Water Mark, o retorno de uma Classe de ações tem igualmente de ser superior ao registado na última vez em que uma comissão de 

desempenho foi paga ou no momento do lançamento. Quando não for assim, não é aplicada qualquer comissão de desempenho. 

 

Uma vez que diferentes Classes de Ações de um determinado Subfundo terão normalmente um VPL diferente (e poderão ainda ter diferentes períodos de 

medição), a comissão de desempenho efetiva cobrada varia frequentemente conforme a Classe de Ações. No que se refere a Ações de distribuição, 

quaisquer distribuições pagas são contabilizadas como parte do desempenho para efeitos do cálculo da comissão de desempenho. O mecanismo de swing 

pricing ou outros ajustamentos destinados a mitigar os efeitos dos volumes ou custos de transação não são contabilizados nos cálculos da comissão de 

desempenho.  

Para determinar se é aplicada uma comissão de desempenho a uma Classe de Ações, qual o modelo aplicado, a taxa da comissão de desempenho e se é 

aplicável uma taxa de nivelamento por desempenho superior, consulte   

Descrições dos Subfundos.  

Período de medição O desempenho é medido ao longo do Exercício do Fundo. Os cálculos são realizados a cada Dia de Avaliação, são refletidos no do VPL e 

são cumulativos.  

Se tiver sido cobrada uma comissão de desempenho a partir do VPL no final do último Dia de Avaliação do ano, esta é liquidada à Sociedade Gestora, o 

período de medição termina, os pontos de referência do VPL e do padrão de referência, ou a "Hurdle Rate", quando aplicável, são repostos e tem início um 

novo período de medição. Se não tiver sido cobrada qualquer comissão de desempenho, o período de medição prolonga-se por mais um Exercício. Estas 

extensões irão manter-se até que haja uma comissão de desempenho a pagar no final do Exercício.  

Se um Subfundo ou Classe de Ações acrescentar uma comissão de desempenho, ou se for lançada uma durante o Exercício, o seu primeiro período de 

medição será após pelo menos 12 meses a partir da adição da comissão de desempenho.  

Modo de cálculo da comissão de desempenho  

Existem três modelos para o cálculo das comissões de desempenho, como se descreve em seguida (consultar também o primeiro gráfico em "Cálculo Diário 

da Comissão de Desempenho").  

Modelo de reembolso Em cada dia que seja um Dia de Avaliação para um Subfundo, a comissão é calculada recorrendo à fórmula de cálculo diária da 

comissão de desempenho acima. Quando o número resultante for positivo, a Classe de Ações ultrapassou em desempenho o seu padrão de referência para 

esse dia e o montante correspondente é adicionado às comissões de desempenho acumuladas. Quando o número resultante for negativo, a Classe de 

Ações não superou o seu desempenho padrão para esse dia e o montante correspondente é subtraído de quaisquer comissões de desempenho 

acumuladas (nunca descendo abaixo de zero). Com o modelo de reembolso, pode ser geralmente cobrada uma comissão de desempenho mesmo se o 

desempenho da Classe de Ações for negativo, desde que o padrão de referência tenha diminuído mais do que o VPL.  

Modelo high water mark  Com este modelo, as comissões são calculadas exatamente como para o modelo de reembolso, contudo, além de exceder o 

desempenho do respetivo Padrão de Referência, o VPL da Classe de ações tem de ser superior ao registado na última vez em que uma comissão de 

desempenho foi paga ou no momento do lançamento. Quando não for assim, não é aplicada qualquer comissão de desempenho. Segundo o modelo high 

water mark, não se pode cobrar uma comissão de desempenho se o desempenho da Classe de Ações for negativo. O modelo high water mark é utilizado 

para Subfundos com um padrão de referência de taxas de depósitos interbancários. 

 

Ajuste para Classes de Ações X Nos cálculos apresentados acima, o ajuste de 0,75% conforme aplicável às Classes de Ações X existe porque os investidores 

nestas Ações pagam uma comissão de gestão separada em vez de comissão da Classe de Ações. Sem este ajuste, os investidores nas Classes de Ações X 

pagariam uma comissão de desempenho mais elevada do que o justificável. 

Limites da comissão Determinadas Classes de Ações poderão ter um limite máximo em caso de desempenho superior. Este tipo de limite máximo pode 

reduzir as comissões de desempenho que seriam cobradas em caso contrário. Com o limite máximo, é definido um teto sobre quanto do desempenho 

superior será elegível para ter direito a uma comissão de desempenho (por exemplo, 2% acima do padrão de referência). 

Cristalização Uma comissão de desempenho acumulada cristaliza (torna-se pagável à Sociedade Gestora e deixa de ser afetada pelo desempenho futuro da 



 

JPMORGAN FUNDS  282 
 

Classe de Ações) em qualquer uma das seguintes circunstâncias: 

▪ no último Dia de Avaliação do Exercício  

▪ em caso de ordens muito significantes de troca ou resgate (apenas para as Ações em questão)  

▪ quando um Subfundo é alvo de uma fusão ou liquidação.  

COMISSÃO DE DESEMPENHO - EXEMPLOS 

Os exemplos são meramente ilustrativos e não se destinam a refletir qualquer desempenho passado real ou desempenho futuro potencial.   

Mecanismo de reembolso   

 
Ano 1  Classe de Ações com desempenho superior ao padrão de referência. Comissão de desempenho a pagar; tem início um novo período de medição. 

Ano 2  Classe de Ações com desempenho negativo, mas ainda assim superior ao padrão de referência. Comissão de desempenho a pagar; tem início um 

novo período de medição. 

Ano 3  Classe de Ações com desempenho inferior ao padrão de referência. Não há lugar ao pagamento de comissão de desempenho; o período de medição 

é prolongado por mais um Exercício. 

Ano 4  Classe de Ações passa de um desempenho inferior ao padrão de referência para um desempenho superior. Comissão de desempenho a pagar; tem 

início um novo período de medição. 

Mecanismo de reembolso mais limite máximo de desempenho superior    

  
Ano 1  A Classe de Ações tem um desempenho superior ao padrão de referência e o desempenho fica na sua totalidade abaixo do limite máximo de 

desempenho superior. Comissão de desempenho a pagar integralmente; tem início um novo período de medição. 

Ano 2  Classe de Ações com desempenho superior ao padrão de referência e excede o limite máximo de desempenho superior. Obtida comissão de 

desempenho, mas a quantia a pagar tem um limite máximo; tem início um novo período de medição. 

Ano 3  Classe de Ações com desempenho inferior ao padrão de referência. Não há lugar ao pagamento de comissão de desempenho; o período de medição 

é prolongado por mais um Exercício. 

Ano 4  O desempenho da Classe de Ações é negativo, mas passa de um desempenho inferior ao padrão de referência para um desempenho superior e 

permanece inferior ao limite máximo de desempenho superior. Comissão de desempenho a pagar integralmente; o limite máximo não se aplica; tem início 

um novo período de medição. 

High water mark  

 
Ano 1  A Classe de Ações tem um desempenho superior ao high water mark (possui um desempenho positivo absoluto) mas não ultrapassa o Padrão de 

Referência. Não há lugar ao pagamento de comissão de desempenho; o período de medição é prolongado por mais um Exercício. 

Ano 2  A Classe de Ações passa de um desempenho inferior ao Padrão de Referência para um desempenho superior; mantém-se ainda acima da high water 

mark. Comissão de desempenho a pagar; tem início um novo período de medição. 

Ano 3  A Classe de Ações tem um desempenho superior à high water mark e ao padrão de referência no primeiro semestre, mas desce abaixo de ambos no 

final do ano. Não há lugar ao pagamento de comissão de desempenho; o período de medição é prolongado por mais um Exercício.  

High water mark mais limite máximo de desempenho superior. 
 
Ano 1 A Classe de Ações tem um desempenho superior ao high water mark (possui um desempenho positivo absoluto) mas não ultrapassa o Padrão de 
Referência. O desempenho está na sua totalidade abaixo do limite máximo de desempenho superior. Não há lugar ao pagamento de comissão de 
desempenho; o período de medição é prolongado por mais um Exercício. 
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Ano 2 A Classe de Ações tem um desempenho superior ao high water mark e ao padrão de referência. O desempenho está na sua totalidade abaixo do 
limite máximo de desempenho superior. Comissão de desempenho a pagar; tem início um novo período de medição. 
 
Ano 3 A Classe de Ações tem um desempenho superior ao high water mark e ao padrão de referência. O desempenho está na sua totalidade acima do 
limite máximo de desempenho superior. Comissão de desempenho a pagar por desempenho que exceda o high water mark e o padrão de referência, mas 
inferior ao limite máximo de desempenho superior; tem início um novo período de medição. 
 

COMPARAÇÃO COM UMA CLASSE DE AÇÕES QUE NÃO COBRA COMISSÃO DE DESEMPENHO 

Alguns Subfundos oferecem Classes de Ações que cobram comissão de desempenho e Classes de Ações que não cobram comissões de 

desempenho.  Classes de Ações que não cobram comissão de desempenho terão uma comissão anual de gestão e consultoria mais elevada. A Classe de 

Ações que proporcionará um rendimento líquido maior para os Acionistas será variável e depende da existência de um desempenho superior ou inferior. 

Os quadros abaixo apresentam exemplos do retorno líquido das Classes de Ações com e sem comissão de desempenho em diferentes cenários.

Cenário com desempenho superior 

A Classe de Ações sem comissão de desempenho pode gerar um retorno 

mais elevado, muito embora tenha um encargo anual mais elevado. 

 

Classe de Ações com 
comissão de 
desempenho 

Classe de Ações sem 
comissão de 
desempenho 

Retorno da Classe de Ações 7,00% 7,00% 
Menos a comissão anual de 
gestão e consultoria e as 
despesas operacionais e 
administrativas - 1,20% - 1,40% 

 = 5,80% = 5,60% 
Retorno do padrão de referência 2,00% N.A. 

Desempenho superior = 3,80% = 5,60% 
Menos 10% de comissão de 
desempenho 0,38% N.A. 
Retorno líquido 5,42% 5,60% 

 

Cenário de desempenho inferior 

A Classe de Ações com comissão de desempenho gera um retorno mais 

elevado do que a Classe de Ações com um encargo anual mais elevado. 

 

Classe de Ações com 
comissão de 
desempenho 

Classe de Ações sem 
comissão de 
desempenho 

Retorno da Classe de Ações 1,50% 1,50% 
Menos a comissão anual de 
gestão e consultoria e as 
despesas operacionais e 
administrativas 

- 1,20% - 1,40% 

 = 0,30% = 0,10% 
Menos o retorno do padrão de 

referência* 2,00% N.A. 

Desempenho superior = 0,00% = 0,10% 
Menos 10% de comissão de 
desempenho 0,00% N.A. 

Retorno líquido 0,30% 0,10% 
*Apenas é subtraída a porção necessária para que o resultado seja zero. 

Regulamento da UE relativo aos Padrões de Referência  O Regulamento relativo aos Padrões de Referência entrou em vigor em 1 de janeiro de 2018. Em 

conformidade, a Sociedade Gestora tem vindo a trabalhar com os administradores aplicáveis nos índices de referência utilizados pelos Subfundos 

relevantes (i) para os quais é calculada uma Comissão de Desempenho ou (ii) quando o Padrão de Referência geralmente limita o poder discricionário do 

Gestor de Investimentos, sendo utilizado como base para a construção da carteira ou como parte de uma estratégia de índice reforçada conforme 

divulgado nas Descrições dos Subfundos), com o intuito de confirmar que estes são ou serão incluídos no registo mantido pela AEVMM nos termos do 

Regulamento relativo aos Padrões de Referência. A S&P Dow Jones Indices LLC, entidade administradora dos padrões de referência S&P and Dow Jones 

está incluída no registo da AEVMM.  

Todos os administradores relevantes de padrões de referência não incluídos no registo da AEVMM fornecerão índices de referência nos termos das 

disposições transitórias do Regulamento relativo aos Padrões de Referência. 

A Sociedade Gestora tem Procedimentos de Seleção de Índices de Referência que se aplicam a novos índices de referência e no caso de os índices de 

referência sofrerem alterações significativas ou deixarem de ser fornecidos. Os procedimentos incluem uma avaliação da adequação do padrão de 

referência de um Subfundo, a comunicação proposta aos acionistas de alterações no padrão de referência e aprovações pelos comités e conselhos internos 

de governação, conforme descrito abaixo. A avaliação da adequação de um novo padrão de referência inclui o seu desempenho histórico de investimento, 

a alocação de ativos e títulos, que são comparados, quando pertinente, com dados equivalentes do desempenho do Subfundo e para o padrão de 

referência existente. Uma alteração do padrão de referência exigirá uma alteração ao Prospeto e será comunicada aos Acionistas em conformidade com os 

requisitos regulamentares aplicáveis. O Conselho é responsável por aprovar uma alteração do padrão de referência quando esta fizer parte de uma 

alteração ao objetivo de investimento, perfil de risco ou ao cálculo das Comissões de Desempenho do Subfundo, caso contrário a mesma poderá ser 

aprovada pela Sociedade Gestora. 
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Investimentos nos Subfundos 

REALIZAR UM INVESTIMENTO 

Comprar, trocar, reembolsar e transmitir 
Ações 

As informações contidas nesta secção destinam-se a ser utilizadas por 

intermediários financeiros e investidores que negoceiam diretamente com 

o Fundo. Os Acionistas que investem através de um consultor financeiro 

ou outro intermediário também podem utilizar estas informações, mas 

geralmente é-lhes recomendado que coloquem todos os pedidos de 

negociação através do seu intermediário a não ser que haja razão para 

não o fazer. 

INFORMAÇÕES QUE SE APLICAM A TODAS AS TRANSAÇÕES 
EXCETO TRANSFERÊNCIAS  

Classes de Ações disponíveis   Nem todas as Classes de Ações e Subfundos 

estão registados para venda ou disponíveis em todas as jurisdições. Todas 

as informações contidas neste Prospeto sobre a disponibilidade das 

Classes de Ações referem-se à data do presente Prospeto. Para 

informações mais atuais acerca de Classes das Ações disponíveis (incluindo 

data de lançamento inicial), visite jpmorganassetmanagement.lu ou 

solicite, gratuitamente, uma lista à Sociedade Gestora. 

Colocar pedidos   Os Acionistas podem colocar pedidos de compra, troca 

ou resgate de Ações a qualquer hora via fax, carta ou outros meios 

eletrónicos, de acordo com o critério da Sociedade Gestora, ou a um 

representante local ou Distribuidor, ou à Sociedade Gestora. As Ações 

podem também ser detidas e transmitidas através de plataformas de 

compensação eletrónicas. Inclua sempre o número de conta do Acionista, 

quando aplicável. 

No momento de colocação de qualquer pedido de negociação, os 

Acionistas devem incluir todas as informações de identificação e 

instruções necessárias relativamente ao Subfundo, Classe de Ações, conta, 

dimensão e tipo de negócio (compra, resgate ou troca) e moeda de 

liquidação. Os Acionistas podem indicar o pedido tanto como um 

montante de Ações (incluindo Ações fracionadas até três casas decimais) 

ou um montante em moeda. Todos os pedidos serão negociados na ordem 

em que são recebidos. As Ações serão compradas ao Preço de Oferta e 

resgatadas ao Preço de Compra da Classe de Ações em causa. 

Quaisquer pedidos que se encontrem incompletos ou sejam ambíguos 

serão, normalmente, atrasados ou rejeitados. O Fundo e a Sociedade 

Gestora não serão responsáveis por quaisquer perdas ou oportunidades 

desperdiçadas decorrentes de pedidos ambíguos. 

Depois de o Acionista colocar o pedido, o mesmo não pode, 

habitualmente, ser cancelado. Se um pedido de cancelamento por escrito 

for recebido antes das 14h30 CET do dia em que o pedido seria 

normalmente processado, esse pedido será usualmente satisfeito, não 

havendo, todavia, qualquer obrigação de o fazer. Se o aviso por escrito for 

rececionado num momento em que a negociação das Ações esteja 

suspensa, o pedido será cancelado. 

Prazos-limite   Salvo indicação em contrário em Descrições dos Subfundos, 

os pedidos serão processados no Dia de Avaliação em que são recebidos, 

desde que sejam recebidos até às 14h30 CET desse Dia de Avaliação. Os 

pedidos recebidos e aceites após essa hora serão enviados no Dia de 

Avaliação seguinte. Nenhuma data, hora ou instruções de processamento 

contrárias aos termos do presente Prospeto serão executadas. Será 

enviado um aviso de execução, normalmente, no dia útil subsequente ao 

processamento do pedido.  

O Fundo usa um modelo de Preços a Prazo; desta forma, o preço das 

Ações a que qualquer transação é processada não pode ser conhecido no 

momento em que se coloca um pedido de negociação. 

Moedas Normalmente, o Fundo aceita e efetua pagamentos na Moeda da 

Classe de Ações. Os pagamentos também podem ser aceites e efetuados 

nas moedas mais importantes livremente convertíveis. Estes envolverão 

uma conversão cambial, que é organizada através de uma entidade 

externa e incluirão todos as despesas aplicáveis. As taxas de conversão 

cambial podem variar, por vezes significativamente, ao longo de um dia de 

negociação e também ao longo de períodos mais extensos. Poderão ser 

aplicadas taxas diferentes a transações diferentes, dependendo dos 

preços do mercado e da dimensão da transação.  
A conversão cambial poderá atrasar o recebimento do produto de resgate 

de um Acionista. Contacte a Sociedade Gestora para mais informações 

acerca das taxas de conversão. 

Encargos e custos  Os Acionistas são responsáveis por todos os encargos 

associados com as suas compras, trocas e resgates de Ações, conforme 

descrito em Descrições dos Subfundos.  

Os Acionistas são igualmente responsáveis pelo pagamento de quaisquer 

comissões bancárias impostas e por quaisquer outras comissões ou custos 

contraídos pelos investidores em relação a pedidos de negociação. 

Liquidação  Salvo indicação em contrário em Descrições dos Subfundos, a 

data de liquidação contratual para subscrições, resgates e trocas será, por 

norma, três dias úteis no Luxemburgo após a transação ter sido colocada 

(a "Data de Liquidação"). Para transações colocadas através de 

determinados agentes aprovados pela Sociedade Gestora, tais como a 

JPMorgan Funds (Asia) Limited em Hong Kong, este prazo poderá ser 

alargado para cinco dias úteis luxemburgueses. Se os bancos ou sistemas 

interbancários de liquidação estiverem fechados ou inoperacionais no país 

da moeda de liquidação ou da Moeda da Classe de Ações na data de 

liquidação, a liquidação será atrasada até os mesmos se encontrarem 

abertos e operacionais. Qualquer dia dentro do período de liquidação que 

não seja um Dia de Avaliação para um Subfundo será excluído quando se 

determinar a Data de Liquidação. 

Em todos os casos, as datas de liquidação contratual são confirmadas no 

aviso de execução pertinente. 

COMPRAR AÇÕES Consulte também Informações que se aplicam a 

todas as transações exceto transferências acima  

Para efetuar um investimento inicial, obtenha e complete um boletim de 

subscrição, disponível em jpmorganassetmanagement.com ou junto da 

Sociedade Gestora. Submeta um boletim de subscrição completo e toda a 

documentação relacionada com a abertura de conta, tal como 

informações necessárias acerca de impostos e do combate ao 

branqueamento de capitais tal como indicado no boletim de subscrição. 

Os investidores devem igualmente consultar os Termos e Condições 

aplicáveis à compra de Ações, os quais podem ser obtidos junto da 

Sociedade Gestora. 

Normalmente, as Ações são emitidas após a aprovação de um pedido de 

subscrição, sob a condição de ter sido recebido pagamento por parte do 

investidor até à Data de Liquidação (como definida anteriormente na 

secção "Liquidação"). Até ao momento em que o pagamento das Ações é 

recebido do investidor, as Ações são penhoradas a favor do Fundo. 

Durante este período, os direitos de voto e os direitos a dividendos são 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
http://jpmorganassetmanagement.com/


 

JPMORGAN FUNDS  285 
 

suspensos, e o investidor não pode trocar ou transmitir as Ações.  

Se o pagamento integral das Ações por parte do investidor não acontecer 

até à Data de Liquidação, ou caso antes da Data de Liquidação o Fundo ou 

a Sociedade Gestora tomarem conhecimento de alguma razão pela qual, 

na sua opinião, esse pagamento não ocorrerá, as Ações podem ser 

canceladas (resgatadas) sem aviso prévio ao investidor e a expensas suas.  

Qualquer excedente líquido, deduzido dos custos suportados, 

remanescente após tal cancelamento será creditado ao Fundo. Qualquer 

défice, incluindo quaisquer custos e perdas de investimento, 

remanescente após tal cancelamento terá de ser pago pelo investidor ao 

Fundo depois de pedido por escrito. O Fundo ou a Sociedade Gestora 

também podem, em qualquer momento e segundo os critérios da sua 

exclusiva responsabilidade, fazer cumprir os direitos do Fundo ao abrigo 

da penhora, interpor uma ação contra o investidor ou deduzir quaisquer 

custos ou perdas incorridas pelo Fundo ou pela Sociedade Gestora à 

participação detida no Fundo pelo investidor. Em qualquer um dos casos, 

o eventual montante a devolver ao investidor será retido pela Sociedade 

Gestora, sem pagamento de juros, até à entrega do pagamento em falta. 

Se o produto do resgate e quaisquer valores efetivamente recuperados do 

investidor forem inferiores ao preço de subscrição, a diferença será 

suportada pelo Fundo. 

TROCAR AÇÕES Consulte também Informações que se aplicam a todas 

as transações exceto transferências acima 

À exceção das Ações T, das Ações F e do JPMorgan Funds - Multi-Manager 

Alternatives Fund, os Acionistas podem trocar (converter) Ações de 

qualquer Subfundo e Classe de Ações em Ações de qualquer outra Classe 

de Ações do mesmo Subfundo ou de outro Subfundo pertencente ao 

Fundo ou JPMorgan Investment Funds, sujeitos às seguintes condições: 

▪ os Acionistas devem satisfazer todos os requisitos de elegibilidade da 

Classe de Ações para a qual a troca foi requerida 

▪ qualquer troca deverá respeitar o montante mínimo de investimento da 

Classe de Ações para a qual troca está a ser realizada; caso contrário, o 

pedido será geralmente rejeitado  

▪ qualquer troca parcial deverá deixar, pelo menos, o montante mínimo 

de investimento na classe da qual a troca está a ser realizada; caso 

contrário, o pedido poderá ser processado como uma troca integral 

▪ a troca não pode violar quaisquer restrições de ambos os Subfundos 

envolvidos (como indicado no presente Prospeto em Descrições dos 

Subfundos e, conforme aplicável, no Prospeto dos JPMorgan Investment 

Funds) 

As trocas entre o JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund e 

outros fundos não são permitidas. 

Salvo o JPMorgan Funds – India Fund, os Acionistas recebem o preço de 

compra pelas Ações antigas e pagam o VPL pelas Ações novas após 

dedução de quaisquer comissões de troca aplicáveis. Ambos os preços são 

aqueles que se aplicam no Dia de Avaliação no qual a troca é processada. 

Só será processada uma troca num dia considerado como Dia de Avaliação 

para ambos os Subfundos, o que poderá envolver um atraso. 

Para as trocas do JPMorgan Funds – India Fund, os Acionistas recebem o 

preço de compra pelas Ações antigas no Dia de Avaliação em que a troca é 

processada, podendo todavia a compra de Ações do novo Subfundo ser 

adiada até que o produto do resgate seja recebido (observando o limite de 

15 dias úteis luxemburguesas para o pagamento do produto de resgate do 

JPMorgan Funds – India Fund, conforme estabelecido abaixo).  

Quando os Acionistas trocam para uma Classe de Ações com uma 

comissão de subscrição mais elevada, poderá ser imputada a diferença 

entre as duas comissões de subscrição, além de qualquer comissão de 

troca aplicável. 

Os Acionistas detêm Ações no novo Subfundo quando o produto das 

Ações tiver sido emitido pelo Subfundo a ser trocado, nunca antes de três 

Dias de Avaliação após o pedido de negociação ter sido recebido. 

Com Ações T, os Acionistas podem trocar para Ações T de um Subfundo 

diferente e com Ações F podem trocar para Ações D de um Subfundo 

diferente. Qualquer montante de CDSC em dívida pelas Ações a serem 

trocadas não é cobrado; em vez disso, o estatuto de CDSC do antigo 

Subfundo é transmitido para o novo Subfundo. A troca entre Ações T e 

quaisquer outras Ações (em ambos os sentidos) e a troca entre Ações F e 

quaisquer outras Ações (em ambos os sentidos) apenas são possíveis com 

a autorização da Sociedade Gestora. 

RESGATAR AÇÕES Consulte também Informações que se aplicam a 

todas as transações exceto transferências acima  

Os pagamentos do produto, após dedução de qualquer comissão de 

resgate aplicável ou CDSC, são geralmente enviados na Moeda da Classe 

de Ações no prazo de três dias úteis luxemburgueses após o Dia de 

Avaliação em que a transação foi processada. Alguns Subfundos possuem 

prazos de pagamento mais extensos, como indicado em Descrições dos 

Subfundos. Todos os prazos de pagamento podem ser alargados durante 

os fins de semana, nos dias em que os mercados cambiais estão fechados 

e em qualquer outro dia que não seja um Dia de Avaliação para um 

Subfundo. Em circunstâncias excecionais, poderá não ser possível efetuar 

a entrega dos produtos tal como agendado, mas o pagamento será 

sempre enviado assim que for razoavelmente possível, nunca excedendo 

dez dias úteis luxemburgueses (ou quinze dias úteis no caso do JPMorgan 

Funds – India Fund). 

O produto de resgate será pago exclusivamente ao(s) Acionista(s) 

identificado(s) no registo de Acionistas, e apenas de acordo com os 

detalhes bancários registados na conta do Acionista. O Fundo não paga 

juros sobre o produto de resgate, independentemente do momento de 

entrega. 

É importante ter em conta que o produto de resgate não será pago até 

que a Sociedade Gestora receba e processe um boletim de subscrição 

original, assim como toda a documentação sobre o investidor que a 

Sociedade Gestora considere necessária. Um pedido de resgate não será 

pago até o pagamento sobre quaisquer Ações a serem subscritas ser 

recebido. Quaisquer atrasos associados a estas medidas de verificação não 

vão atrasar o processamento de um pedido de resgate de um Acionista, 

mas vão afetar o momento de emissão do produto. A Sociedade Gestora e 

o Fundo não serão responsáveis em caso de adiamento ou recusa da 

execução das instruções de resgate nestas circunstâncias. 

A Sociedade Gestora tem o direito de diferir os resgates ou as trocas ou de 

resgatar obrigatoriamente as Ações em determinadas circunstâncias – 

consulte Direitos do Fundo relacionados com Ações para mais 

informações. 

TRANSMITIR AÇÕES 

Os Acionistas podem transmitir a titularidade de Ações para outro 

investidor ao submeterem uma instrução de transmissão devidamente 

colocada ao respetivo Distribuidor, agente de vendas ou à Sociedade 

Gestora. Habitualmente, apenas a assinatura do Acionista será necessária 

para efetuar o processamento de tais instruções. Antes de iniciarem uma 

transmissão, recomenda-se aos Acionistas que contactem o respetivo 

Distribuidor, agente de vendas ou Sociedade Gestora para se assegurarem 

que dispõem da documentação completa apropriada. 

As transmissões e o investidor beneficiário da transmissão estão sujeitos a 

todos os requisitos de elegibilidade e restrições de participação aplicáveis, 

incluindo todos os requisitos relacionados com a proibição de 

investidores. O Fundo pode rejeitar o pedido se algum dos requisitos não 

for satisfeito.  



 

JPMORGAN FUNDS  286 
 

Obrigações do Acionista 

Estar ciente de, e seguir, todas as regras e regulamentos aplicáveis. Como 

indicado no início do presente Prospeto, cada Acionista deverá obter 

consultoria profissional adequada (fiscal, jurídica, de investimento) e é 

responsável pela identificação, compreensão e cumprimento de toda a 

legislação e regulamentação, bem como de outras restrições aplicáveis ao 

seu investimento no Fundo. 

Notifique-nos acerca de qualquer alteração nas informações. Os Acionistas 

deverão informar de imediato a Sociedade Gestora de qualquer alteração 

nas informações pessoais ou bancárias. O Fundo exigirá um comprovativo 

de autenticidade adequado para qualquer pedido de alteração de 

informações mantidas no registo, incluindo detalhes da conta bancária 

associados ao investimento de um Acionista. 

Informe-nos acerca de alterações em circunstâncias que poderão afetar a 

elegibilidade de deter Ações. Os Acionistas deverão, para além disso, 

informar prontamente a Sociedade Gestora de quaisquer alterações que 

resultem na inelegibilidade do Acionista de deter Ações, que coloquem um 

Acionista em violação da legislação e regulamentação do Luxemburgo ou 

qualquer outra jurisdição aplicável; ou que criem um risco de perda, custo 

ou outro ónus (financeiro ou não) para o Subfundo, outros Acionistas, ou 

qualquer pessoa singular ou coletiva associada à gestão e administração 

do Subfundo. 

Privacidade de Dados Pessoais e Informações 
Confidenciais 

Os potenciais investidores e os Acionistas deverão facultar informações 

pessoais e/ou confidenciais para vários efeitos, tais como o 

processamento de pedidos, a prestação de serviços aos Acionistas e o 

cumprimento da legislação e regulamentação aplicável. A Política de 

Privacidade foi concebida para cumprir todas as leis ou regulamentos 

aplicáveis (do Luxemburgo ou outros).  

Os potenciais investidores e os Acionistas reconhecem que a Sociedade 

Gestora ou a JPMorgan Chase & Co. podem realizar o seguinte com as 

respetivas informações: 

▪ recolher, armazenar, modificar, processar e utilizar as informações em 

forma física ou eletrónica (incluindo gravações de chamadas telefónicas 

de/para investidores ou os seus representantes) 

▪ permitir aos seus agentes, delegados e determinados terceiros em 

países onde o Fundo, a Sociedade Gestora ou a JPMorgan Chase & Co. 

exercem atividade ou possuem fornecedores de serviços para as 

usarem; estes terceiros poderão ser ou não entidades da JPMorgan, e 

algumas poderão estar sediadas em países com um número inferior de 

regulamentos de proteção de dados (incluindo mercados emergentes) e 

proteções estatuárias do que a UE para armazenar, modificar e 

processar tais informações. Nesse contexto, os dados dos investidores 

podem ser partilhados com o(s) agente(s) da administração central ao(s) 

qual/quais a Sociedade Gestora subcontratou certas funções de agência 

de transferência. Estes agentes podem também subcontratar certas 

funções, tais como o registo de dados estáticos do investidor, 

colocações de transações e informação sobre pagamentos.  Esta 

subcontratação resulta na transferência de dados relevantes do 

investidor, tais como nome e endereço e ações de negociação (por 

exemplo, subscrições, resgates e trocas) dos agentes para as suas filiais 

e/ou subcontratados. Estes agentes e as entidades que os mesmos 

subcontratam podem estar localizados em qualquer local a nível 

mundial, incluindo na EMEA, EUA, Canadá, Índia, Malásia e Hong Kong. 

▪ partilhar as informações conforme exigido pela legislação e 

regulamentação aplicável (do Luxemburgo ou não) 

Nas comunicações telefónicas, relativamente a instruções de investimento 

ou não, considera-se que os potenciais investidores e Acionistas aceitaram 

que as suas chamadas telefónicas com a Sociedade Gestora ou com os 

seus delegados podem ser gravadas, monitorizadas e guardadas, e que a 

Sociedade Gestora ou a JPMorgan Chase & Co. poderão utilizar as mesmas 

para qualquer fim admissível, incluindo procedimentos legais. 

O Fundo toma medidas razoáveis para assegurar a exatidão e 

confidencialidade dos dados pessoas e das informações confidenciais, e 

não as utiliza ou divulga para além do descrito neste Prospeto e na Política 

de Privacidade da Sociedade Gestora sem o consentimento do Acionista 

ou do potencial investidor. Simultaneamente, nem o Fundo, a Sociedade 

Gestora ou qualquer entidade da JPMorgan aceitam qualquer 

responsabilidade pela partilha de informações pessoais e/ou confidenciais 

com terceiros, exceto em caso de neglicência por parte do Fundo, da 

Sociedade Gestora, entidade da JPMorgan ou quaisquer dos seus 

funcionários ou diretores. Estas informações são mantidas apenas 

enquanto a legislação aplicável o indicar. 

Sujeitos à legislação aplicável, os investidores podem ter direitos em 

relação aos seus dados pessoais, incluindo o direito de acesso e retificação 

dos seus dados pessoais e, em determinadas circunstâncias, têm 

igualmente o direito de contestar o tratamento dos seus dados pessoais. 

A Política de Privacidade está disponível em jpmorgan.com/emea-privacy-

policy. Estão disponíveis cópias em papel mediante solicitação à Sociedade 

Gestora. 

Medidas de proteção dos Acionistas e 
prevenção da criminalidade e do terrorismo 

Em conformidade com as leis luxemburguesas destinadas a prevenir a 

criminalidade e o terrorismo, incluindo o crime de branqueamento de 

capitais, os investidores têm de fornecer determinados tipos de 

documentação relacionada com as contas. 

IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES 

Antes de qualquer aprovação de abertura de uma conta, cada investidor 

terá de fornecer, no mínimo, a seguinte identificação: 

▪ Pessoas singulares  Uma cópia do documento de identidade ou do 

passaporte devidamente certificado por uma autoridade pública (por 

exemplo, notário, polícia ou embaixada) no seu país de residência. 

▪ Sociedades e outras entidades  Uma cópia certificada dos documentos 

de constituição da entidade, das contas publicadas ou de outro 

documento estatuário oficial, e ainda a identificação descrita acima para 

pessoas singulares em relação aos proprietários da entidade ou outros 

beneficiários económicos. 

Será também solicitada, habitualmente, alguma documentação adicional 

aos Acionistas (antes da abertura de uma conta ou em qualquer momento 

posterior), podendo o processamento dos seus pedidos de negociação 

sofrer atrasos se estes materiais não forem recebidos atempadamente ou 

considerados adequados. 

NEGOCIAÇÃO EXCESSIVA E MARKET TIMING 

A compra e o resgate de Ações com o objetivo de realizar um lucro no 

curto prazo poderá perturbar a gestão da carteira e aumentar as despesas 

do Subfundo, em prejuízo de outros Acionistas. O Fundo não permite, com 

conhecimento de causa, quaisquer transações de market timing e toma 

inúmeras medidas relacionadas com a proteção dos Acionistas, tais como 

a rejeição, suspensão ou cancelamento de qualquer pedido que aparente 

representar negociação excessiva ou estar ligado a um investidor ou 

padrão de negociação associado ao market timing. O Fundo tem o direito 

de resgatar o investimento de um Acionista contra a sua vontade, a 

http://jpmorgan.com/emea-privacy-policy
http://jpmorgan.com/emea-privacy-policy
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expensas e risco exclusivo deste, caso se afigure que o Acionista participou 

em negociação excessiva que resultou num impacto negativo para o 

Fundo ou para outros Acionistas. 

Emissão de Ações, titularidade e direitos dos 
Acionistas 

EMISSÃO E TITULARIDADE 

Ações nominativas  As Ações são emitidas apenas na forma nominativa, o 

que significa que o nome do Acionista é indicado no registo de Acionistas 

do Fundo. As Ações são livremente transmissíveis e podem também ser 

detidas e transmitidas através de plataformas de compensação 

eletrónicas. As Ações fracionadas são arredondadas (por excesso) para 

três casas decimais. 

Investir através de um agente de vendas ou Distribuidor versus 

diretamente com o Fundo  Quando as Ações são compradas através de 

uma entidade que as detém em seu próprio nome (uma conta de 

mandatário), essa entidade tem o direito legal de exercer os direitos 

associados a essas Ações, tais como os direitos de voto. A entidade 

mantém os seus próprios registos e periodicamente fornece ao 

beneficiário efetivo informações acerca das Ações do Subfundo que detém 

em nome do beneficiário efetivo. 

A menos que as leis da jurisdição de um beneficiário efetivo o proíbam, o 

beneficiário efetivo pode investir diretamente no Fundo, ou através de um 

intermediário que não utilize contas de mandatário, e ao fazê-lo pode 

manter todos os direitos de Acionista. Sempre que permitido, um 

beneficiário efetivo pode reivindicar a titularidade direta de quaisquer 

Ações detidas em seu nome numa conta de mandatário. Contudo, em 

algumas jurisdições, uma conta de mandatário é a única opção disponível, 

e um beneficiário efetivo não tem o direito de reivindicar a titularidade 

direta ao seu mandatário. 

DIREITOS DOS ACIONISTAS 

Direitos de voto Cada Ação tem direito a um voto em todas as questões 

submetidas a uma assembleia-geral de Acionistas e em qualquer reunião 

do respetivo Subfundo. As Ações fracionadas são emitidas na proporção 

de um milésimo de uma ação (três casas decimais). As Ações fracionadas 

não têm direito de voto. 

Direitos do Fundo relacionados com Ações  
O Fundo e a Sociedade Gestora reservam-se o direito, ao seu exclusivo 

critério, de realizar qualquer uma das seguintes ações a qualquer 

momento: 

Direitos relacionados com Ações e pedidos de negociação  

▪ Aceitar um pedido para trocar as Ações para Classes de Ações idênticas, 

salvo o facto de terem comissões inferiores, quando a participação de 

um Acionista cumprir o investimento mínimo aplicável à classe com as 

comissões inferiores.  

▪ Adiar ou rejeitar qualquer pedido de compra de Ações — na totalidade 

ou em parte, para um investimento inicial ou adicional — por qualquer 

motivo. Isto aplica-se, em particular, a pedidos de qualquer Pessoa dos 

EUA. Os pedidos de compra de Ações reservadas a Contrapartes 

Elegíveis, Investidores Adicionais ou Investidores Institucionais podem 

ser adiados até a Sociedade Gestora estar certa de que o investidor se 

qualifica como tal. Nem o Fundo nem a Sociedade Gestora serão 

responsáveis por qualquer ganho ou perda associado a um pedido 

adiado ou rejeitado.  

▪ Aceitar títulos em pagamento de Ações, ou efetuar os pagamentos de 

resgates com títulos (pagamento ou resgate em espécie). Se os 

Acionistas desejarem solicitar uma compra ou resgate em espécie, 

deverão obter a aprovação prévia da Sociedade Gestora. Os Acionistas 

têm de pagar todos os custos associados à subscrição ou ao resgate em 

espécie (comissões de corretagem, relatório de auditoria obrigatório, 

etc.). 

Se um Acionista receber a aprovação para um resgate em espécie, o 

Fundo procurará realizar o resgate com uma seleção de títulos com uma 

grande correspondência ou uma correspondência total com a carteira 

do Subfundo no momento em que a transação é processada. O valor do 

resgate em espécie será certificado pelo relatório de um auditor. 

A Sociedade Gestora poderá igualmente solicitar que um Acionista 

aceite um resgate em espécie. Neste caso, o Fundo suportará os custos 

associados e os Acionistas são livres de recusar o pedido. 

▪ Oferecer diferentes prazos-limite a determinados investidores, tais 

como os que se encontram em fusos horários diferentes, desde que o 

prazo-limite seja sempre anterior ao momento em que o VPL aplicável é 

calculado e a instrução subjacente do cliente seja recebida pelo 

Distribuidor antes do prazo-limite do Subfundo. 

Direitos relacionados com a suspensão da negociação 
Suspender ou diferir temporariamente o cálculo dos VPL ou as transações 

de um Subfundo e/ou Classe de Ações quando qualquer uma das 

afirmações abaixo for verdadeira: 

▪ qualquer bolsa ou mercado, em que uma parte substancial dos 

investimentos do Fundo seja negociada, esteja encerrado, salvo 

feriados, ou enquanto as transações em qualquer uma dessas bolsas ou 

mercados estejam restritas ou suspensas 

▪ qualquer transmissão de fundos envolvidos na realização, aquisição ou 

alienação de investimentos ou pagamentos devidos pela venda desses 

investimentos pelo Fundo, não possa, na opinião dos Administradores, 

ser efetuada a preços ou a taxas de câmbio normais ou não possa ser 

efetuada sem lesar gravemente os interesses dos Acionistas ou do 

Fundo 

▪ existir uma falha nos meios de comunicação normalmente utilizados 

para avaliar os ativos do Fundo ou quando, por qualquer razão, o preço 

ou valor dos ativos do Fundo não puder ser determinado com rapidez e 

rigor 

▪ o Fundo, o Subfundo ou uma Classe de Ações estiver, ou puder estar, 

em fase de dissolução na data, ou posteriormente à data, em que seja 

convocada a assembleia-geral de Acionistas na qual seja proposto 

deliberar sobre a dissolução do Fundo, do Subfundo ou de uma Classe 

de Ações 

▪ qualquer situação que, no entender do Conselho de Administração, 

possa ser considerada como uma situação de emergência em virtude da 

qual seja impraticável à Sociedade Gestora alienar ou avaliar os 

investimentos dos Subfundos em causa 

▪ o Conselho de Administração tiver determinado ter havido uma 

alteração substancial na avaliação de grande parte dos investimentos do 

Fundo, imputável a um Subfundo em particular, e tiver também 

decidido, de modo a assegurar os interesses dos Acionistas e do Fundo, 

adiar a preparação ou utilização de uma avaliação ou levar a cabo uma 

avaliação posterior ou subsequente 

▪ o VPL de qualquer subsidiária do Fundo não puder ser determinado com 

precisão 

▪ em caso de uma fusão, se o Conselho de Administração assim o 

considerar justificado para proteção dos Acionistas 

▪ quaisquer outras circunstâncias em que o incumprimento dessas 

obrigações possa implicar responsabilidades fiscais ou outras 

desvantagens pecuniárias ou outros prejuízos para o Fundo ou para os 
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seus Acionistas que, de outro modo, não os sofreriam 

Será aplicada uma suspensão a todos os tipos de transações de Ações 

(exceto transmissões), a qual será aplicável ao nível do Subfundo ou da 

Classe de Ações, conforme aplicável. 

Em relação às suspensões, o Fundo irá recusar aceitar pedidos de compra, 

troca ou resgate de Ações durante o período em que o Conselho de 

Administração tiver suspendido o cálculo do VPL. Durante este período, o 

Acionista poderá retirar o seu pedido. Quaisquer pedidos que não sejam 

retirados serão transacionados no Dia de Avaliação seguinte, assim que a 

suspensão tiver terminado. 

Os Acionistas serão informados de qualquer suspensão ou adiamento, 

conforme o caso. 

Limitar o número de Ações que um Subfundo resgata em qualquer Dia de 

Avaliação. Em qualquer Dia de Avaliação, a Sociedade Gestora não será 

obrigada a processar os pedidos de resgate e de troca na sua totalidade, 

quando a totalidade das saídas líquidas de um Subfundo exceder 10% do 

património líquido total do Subfundo em causa. A Sociedade Gestora pode 

decidir que os pedidos de resgate e troca superiores a 10% sejam diferidos 

para o Dia de Avaliação seguinte. Todos os pedidos de resgate e troca cujo 

processamento seja atrasado por este motivo, parcial ou integralmente, 

serão processados por ordem do Dia de Avaliação no qual foram aceites 

para resgate, sujeitos a quaisquer suspensões de pedidos de negociação 

ou imposição adicional do limite diário de 10%. 

Direitos relacionados com contas e titularidade 
Abrir (ou reabrir) qualquer Subfundo ou Classe de Ações a investimentos 

adicionais, realizados por novos investidores ou por todos os investidores, 

por uma duração indeterminada sem aviso prévio, desde que tal seja 

consistente com os interesses dos Acionistas. Isto poderá verificar-se se 

um Subfundo atingir uma dimensão tal que esgote a capacidade do 

mercado e/ou do Gestor de Investimentos, e se a entrada de novos 

capitais puder ser prejudicial ao desempenho do Subfundo. Se um 

Subfundo ou Classe de Ações tiverem sido encerrados, os mesmos não 

serão reabertos até que, no entendimento da Sociedade Gestora, tenham 

deixado de se verificar as circunstâncias que determinaram o seu 

encerramento. Para obter informações sobre o estado dos Subfundos e 

das Classes de Ações, visite jpmorganassetmanagement.com.  

Resgatar todas as Ações após receber um pedido de resgate que causaria 

que o valor da participação descesse abaixo do montante mínimo de 

participação. Os Acionistas receberão um aviso prévio, com um mês de 

antecedência, para aumentarem o montante da sua participação para um 

valor acima do mínimo. Qualquer descida para um valor inferior ao 

montante mínimo de participação derivada do desempenho de um 

Subfundo não implicará o encerramento de uma conta.  

Resgatar as Ações de um Acionista contra a sua vontade e enviar-lhe o 

produto do resgate, ou trocar a posição de um Acionista para outra Classe 

de Ações, se se afigurar que o Acionista está interdito de deter as Ações 

nos termos dos Estatutos. Isto aplica-se a qualquer investidor que, quer 

investa sozinho ou com terceiros, pareça (i) ser uma Pessoa dos EUA, (ii) 

deter Ações em infração da legislação ou regulamentação ou exigência de 

qualquer país ou autoridade governamental, (iii) deter Ações sem ter 

cumprido os critérios aplicáveis à respetiva Classe de Ações (incluindo a 

observação do montante mínimo de participação), (iv) ter excedido 

qualquer limite aplicável ao seu investimento ou (v) quando se verificar 

que tal participação possa implicar que o Fundo (incluindo os seus 

Acionistas) ou qualquer um dos seus delegados incorra numa qualquer 

responsabilidade tributária ou sofra qualquer sanção, penalidade, ónus ou 

outra desvantagem (quer seja pecuniária, administrativa ou operacional) 

em que o Fundo (incluindo os seus Acionistas) ou os seus delegados não 

teriam incorrido ou sofrido ou que de outra forma prejudique os 

interesses do Fundo (incluindo os seus Acionistas). O Fundo não será 

responsabilizado por qualquer ganho ou perda associado a tais ações. 

O Conselho de Administração ou a Sociedade Gestora irão exigir o resgate 

obrigatório por parte dos intermediários das Ações detidas por Pessoas 

dos EUA.

http://www.jpmorganassetmanagement.com/
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CONSIDERAÇÕES PARA INVESTIDORES 

Tributação 
Esta síntese não pretende ser uma descrição exaustiva da legislação fiscal 

do Luxemburgo e das considerações fiscais do Luxemburgo que possam 

ser relevantes para uma decisão de investimento, titularidade, detenção 

ou alienação de Ações e não pretende ser um aconselhamento fiscal para 

nenhum investidor em particular ou investidor potencial.   

Tributação do Fundo e dos seus investimentos 

▪ Tributação do Fundo  O Fundo não está sujeito a impostos sobre o 

rendimento, lucros ou mais-valias no Luxemburgo. O Fundo está sujeito 

a um imposto de subscrição ("taxe d’abonnement"). Poderá encontrar 

mais pormenores sobre as quantias cobradas a cada Classe de Ações em 

Despesas diretas do Fundo em Comissões e despesas deduzidas da 

Classe de Ações ao longo de um ano ("comissões anuais").  

▪ Tributação do rendimento e das mais-valias  Nos países de origem, os 

rendimentos de juros, dividendos e mais-valias recebidos pelo Fundo 

relativos a alguns dos seus títulos e depósitos em numerário, incluindo 

certos derivados, poderão estar sujeitos a retenção de impostos na 

fonte, não recuperável, a taxas variáveis. O Fundo também pode estar 

sujeito a impostos sobre a valorização do capital dos seus ativos, 

realizada ou não realizada, nos países de origem. A Sociedade Gestora 

reserva-se o direito de constituir provisões apropriadas para o imposto 

sobre as mais-valias, o que afeta a avaliação do Subfundo. Dada a 

incerteza quanto à possibilidade e à forma como irão ser tributadas 

certas mais-valias, qualquer provisão para impostos constituída pela 

Sociedade Gestora para satisfazer as dívidas tributárias efetivas sobre 

mais-valias pode ser excessiva ou insuficiente.  

▪ Tributação de ativos investidos através de intermediários financeiros 

belgas O Fundo está sujeito a um imposto anual de 0,0925% sobre a 

parte do valor das Ações do Fundo colocadas através de intermediários 

financeiros belgas. Esta tributação está incluída em Comissões e 

despesas deduzidas da Classe de Ações ao longo de um ano (Comissões 

Anuais) desses Subfundos. O imposto será pago ao Reino da Bélgica 

enquanto o Fundo estiver registado para distribuição pública nesse país. 

▪ Tributação de operações financeiras brasileiras  Os Subfundos que 

investem no Brasil estão sujeitos ao Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) aplicável a entradas e saídas de divisas, conforme 

detalhado num Decreto Presidencial brasileiro em vigor, com a redação 

que lhe for dada pelas subsequentes alterações. O governo brasileiro 

poderá alterar a taxa aplicável a qualquer momento e sem aviso prévio. 

A aplicação do IOF reduziria o VPL. 

▪ Tributação de ativos chineses  O Código do imposto sobre o rendimento 

das pessoas coletivas (CIRC) da RPC impõe um IRC de 20% sobre os 

rendimentos provenientes da RPC às empresas estrangeiras sem 

estabelecimento permanente na China. A taxa é reduzida para 10% no 

caso de fontes de rendimentos que incluam lucros, dividendos e juros. 

Os Subfundos que investirem em títulos da RPC poderão ficar sujeitos à 

retenção na fonte do IRC e a outros impostos cobrados na RPC, 

incluindo os seguintes: - Os dividendos e juros pagos por empresas da 

RPC estão sujeitos a um imposto de 10%. A entidade pagadora na China 

será responsável por esta retenção de impostos quando realizar um 

pagamento. É constituída uma provisão para impostos total de 10% 

relativamente a juros e dividendos provenientes da RPC, sempre que o 

imposto não tiver sido retido na fonte pela entidade pagadora. Os juros 

dos títulos de dívida pública estão especificamente isentos de IRC, 

enquanto os juros provenientes de investidores institucionais 

estrangeiros de obrigações transacionadas no mercado obrigacionista 

local da RPC estão temporariamente isentos de IRC de 7 de novembro 

de 2018 a 31 de dezembro de 2025. - As mais-valias decorrentes da 

alienação de títulos da RPC estão normalmente sujeitas a retenção na 

fonte de 10% ao nível do IRC. No entanto, as mais-valias atualmente 

provenientes da alienação de Ações China A negociadas através dos 

programas China-Hong Kong Stock Connect ou Investidores 

Institucionais Estrangeiros Qualificados / Investidores Institucionais 

Qualificados em Renminbi estão sujeitas a isenções temporárias de IRC. 

De uma forma geral, não há mecanismos de retenção na fonte de IRC 

sobre as mais-valias obtidas em títulos da RPC. É constituída uma 

provisão para impostos total de 10% relativamente a certas mais-valias 

obtidas na alienação de títulos da RPC que não estejam, neste 

momento, especificamente isentos de IRC. Os ganhos decorrentes da 

alienação de títulos de dívida da RPC por investidores estrangeiros 

podem ser considerados rendimentos não provenientes da RPC com 

base na interpretação verbal da Administração Fiscal do Estado e das 

autoridades fiscais locais da RPC. Na prática, as autoridades fiscais da 

RPC não procederam ativamente à cobrança do imposto sobre o 

rendimento auferido na RPC no que diz respeito aos ganhos obtidos por 

empresas não residentes fiscais da RPC através da negociação de títulos 

de dívida. No entanto, na ausência de comunicados escritos emitidos 

pelas autoridades fiscais da RPC, é constituída uma provisão para 

impostos total de 10% relativamente aos ganhos obtidos com títulos de 

dívida da RPC. 

Tributação e comunicação de Acionistas 
▪ Contribuintes no Luxemburgo  Os Acionistas que o Luxemburgo 

considere residentes ou de outra forma terem um estabelecimento 

permanente nesse país, atualmente ou no passado, estarão geralmente 

sujeitos aos impostos do Luxemburgo. 

▪ Contribuintes noutros países  Os Acionistas que não são contribuintes 

no Luxemburgo não estão sujeitos a quaisquer impostos sobre as mais-

valias, o rendimento, as doações, as sucessões ou sujeitos a retenção ou 

ainda outros impostos luxemburgueses, com raras exceções de alguns 

antigos residentes no Luxemburgo e de qualquer investidor que 

detenha mais de 10% do valor total do Fundo. Porém, um investimento 

num Subfundo terá normalmente implicações fiscais em qualquer 

jurisdição que considere os Acionistas como contribuintes. 

▪ CRS e FATCA  Para cumprir a legislação que implementa a Norma 

Comum de Comunicação (CRS) da OCDE, a Lei de Conformidade Fiscal 

de Contas Estrangeiras dos EUA (FATCA) e outros acordos 

intergovernamentais e diretivas da UE em matéria da troca automática 

de informação para melhorar a conformidade fiscal internacional, o 

Fundo (ou o seu agente) irá recolher informações sobre os Acionistas e 

a sua identidade e estatuto fiscal, e comunicar esta informação às 

autoridades competentes do Luxemburgo. Ao abrigo da lei 

luxemburguesa, o Fundo ou os Subfundos, conforme o caso, são uma 

Instituição Financeira do Luxemburgo sujeita a comunicação obrigatória, 

e o Fundo tenciona cumprir as leis luxemburguesas aplicáveis a tais 

entidades. 

Os Acionistas têm de fornecer todas as certidões fiscais ou outras 

informações solicitadas. Os Acionistas que sejam Pessoas sujeitas a 

comunicação obrigatória (e as Pessoas com poderes de controlo de certas 

entidades que são Entidades Não Financeiras Passivas) serão comunicados 

à autoridade fiscal competente do Luxemburgo, e por essa autoridade 

fiscal a quaisquer autoridades fiscais estrangeiras pertinentes. 

Além disso, as Pessoas dos EUA, os cidadãos americanos e os residentes 

fiscais nos EUA, conforme definidos em Informações destinadas aos 

investidores em determinados países, estão sujeitos à comunicação 

obrigatória à administração fiscal norte-americana (Internal Revenue 

Service), e podem estar sujeitos à retenção de impostos na fonte nos EUA.  
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A Política de Privacidade estabelece as informações apropriadas para os 

investidores em relação às circunstâncias em que a JP Morgan Asset 

Management pode tratar dados pessoais. A Sociedade Gestora podem 

recusar qualquer subscrição de potenciais investidores ou solicitar o 

resgate obrigatório dos atuais Acionistas se estes não fornecerem as 

informações solicitadas ao Fundo. 

Conflitos de interesses 

Um investimento no Fundo ou num Subfundo está sujeito a uma série de 

conflitos de interesses efetivos ou potenciais. A Sociedade Gestora, os 

Gestores de Investimentos associados e outras filiais da JPMorgan 

adotaram políticas e procedimentos concebidos razoavelmente para 

prevenir, limitar ou mitigar conflitos de interesses. Além disso, tais 

políticas e procedimentos são concebidos para respeitar a legislação 

aplicável, no caso em que as atividades que dão origem aos conflitos de 

interesses estão limitadas ou são proibidas por lei, salvo exceção em 

contrário. A Sociedade Gestora comunicará quaisquer conflitos de 

interesses relevantes que não possam ser geridos ao Conselho de 

Administração. 

A Sociedade Gestora e/ou as suas filiais prestarão vários serviços 

diferentes ao Fundo, os quais serão remunerados pelo 

Fundo. Consequentemente, a Sociedade Gestora e/ou as suas filiais são 

incentivadas a celebrar acordos com o Fundo e a enfrentar eventuais 

conflitos de interesses ao ponderar esse incentivo em relação ao melhor 

interesse do Fundo. A Sociedade Gestora, juntamente com as filiais às 

quais tiver delegado a responsabilidade pela gestão de investimentos, 

poderão também estar sujeitas a conflitos de interesses nas suas funções 

de gestoras de investimentos relativamente a outros fundos ou clientes e, 

periodicamente, tomar decisões de investimento que difiram das decisões 

tomadas pelos Gestores de Investimentos em nome do Fundo e/ou que 

tenham um impacto negativo nas mesmas.  

Adicionalmente, as filiais da Sociedade Gestora (coletivamente, 

"JPMorgan") oferecerão uma ampla gama de serviços e de produtos aos 

seus clientes, sendo participantes importantes nos mercados mundiais 

cambiais, acionistas, de matérias-primas, de rendimento fixo e noutros 

mercados nos quais o Fundo investe ou investirá. Em determinadas 

circunstâncias, ao oferecer serviços e produtos aos seus clientes, as 

atividades da JPMorgan poderão prejudicar ou restringir os Fundos e/ou 

beneficiar essas filiais. Neste contexto, o Fundo autorizou os Gestores de 

Investimentos a executar negociações, não só através de contrapartes de 

mercado terceiros, como também através das filiais da Sociedade Gestora, 

incluindo as filiais registadas na SEC do grupo de empresas JPMorgan 

Chase & Co, como e onde permitido pela lei aplicável e sujeito às políticas 

e procedimentos de conflito de interesses da Sociedade Gestora.   

Poderão também surgir potenciais conflitos de interesses em 

consequência da prestação de serviços administrativos ao Fundo pelo 

depositário (que faz parte da JPMorgan), na qualidade de agente da 

Sociedade Gestora. Além disso, poderão surgir eventuais conflitos de 

interesses entre o depositário e quaisquer delegados ou subdelegados que 

este tenha nomeado para prestar serviços de custódia e outros serviços 

relacionados. Por exemplo, podem surgir eventuais conflitos de interesses 

se o delegado nomeado for uma filial do grupo do depositário, fornecer 

um produto ou um serviço ao Fundo e tiver um interesse financeiro ou 

comercial nesse produto ou serviço, ou se o delegado nomeado for uma 

filial do grupo do depositário que recebe uma remuneração por outros 

produtos ou serviços de custódia relacionados que fornece ao Fundo, tais 

como serviços cambiais, de empréstimo de títulos, de determinação de 

preços ou de avaliação. Em caso de eventuais conflitos de interesses 

que possam surgir no decurso normal da atividade, o depositário deverá 

ter sempre em conta as suas obrigações, ao abrigo da legislação aplicável, 

incluindo as obrigações de atuar de modo honesta, equitativa, profissional 

e independente, e exclusivamente com vista a servir o interesse do Fundo, 

conforme disposto no artigo 25.º da Diretiva OICVM, e deverá também 

gerir, supervisionar e divulgar eventuais conflitos de interesses para 

prevenir consequências negativas para os interesses do Fundo e dos seus 

Acionistas, nos termos do artigo 23.º do Regulamento OICVM V. A 

Sociedade Gestora e o depositário asseguram que operam de forma 

independente na JPMorgan. 

A Sociedade Gestora ou os Gestores de Investimentos Delegados poderão 

também obter informações importantes que não sejam do domínio 

público, o que poderia ter um impacto negativo na capacidade do Fundo 

para transacionar títulos afetados por tais informações.  

Para mais informações sobre conflitos de interesse, consulte 

jpmorganassetmanagement.lu. 

Liquidação ou fusão 

LIQUIDAÇÃO DO FUNDO 

O Fundo pode ser liquidado a qualquer momento se assim for deliberado 

numa assembleia-geral de Acionistas com uma maioria de dois terços dos 

votos expressos. Nessa assembleia-geral, um ou mais liquidatários serão 

nomeados para liquidar os ativos do Fundo no melhor interesse dos 

Acionistas e em conformidade com a lei luxemburguesa. Os liquidatários 

irão distribuir o produto líquido da liquidação de cada Subfundo aos 

Acionistas do Subfundo em causa de forma proporcional ao valor da sua 

participação.  

Além disso, os Administradores devem convocar uma Assembleia-Geral 

Extraordinária de Acionistas para deliberar sobre a liquidação do Fundo se 

o capital social atingir um valor inferior a: 

▪ dois terços do capital mínimo, sendo necessário que a decisão seja 

tomada pela maioria das Ações presentes ou representadas na 

assembleia 

▪ um quarto do capital mínimo, sendo necessário que a decisão seja 

tomada por um quarto das Ações presentes ou representadas na 

assembleia 

LIQUIDAÇÃO DE UM SUBFUNDO OU CLASSE DE AÇÕES 

Regra geral, o Conselho de Administração decidirá liquidar qualquer 

Subfundo ou Classe de Ações se qualquer uma das seguintes condições for 

aplicável: 

▪ se o número total de Ações de todas as Classes de Ações de qualquer 

Subfundo for inferior a 1 milhão de Ações 

▪ se o VPL total de todas as Classes de Ações de um Subfundo for inferior 

a 30 milhões de USD (ou valor equivalente noutras moedas) 

▪ se a liquidação for justificada por uma alteração na situação económica 

ou política que afete o Subfundo  

▪ se a liquidação fizer parte de uma racionalização económica 

▪ se as leis e regulamentos aplicáveis ao Fundo ou a qualquer um dos seus 

Subfundos ou Classes de Ações o justificarem 

▪ se o Conselho de Administração entender que a liquidação seria no 

melhor interesse dos Acionistas 

O Conselho de Administração poderá também optar por submeter a 

decisão a uma assembleia de Acionistas do respetivo Subfundo. Não é 

necessário quórum; a decisão será aprovada por maioria simples dos 

votos expressos na assembleia. A liquidação do último Subfundo tem de 

ser decidida por uma assembleia-geral de Acionistas. 

Os Acionistas serão notificados da decisão de liquidar um Subfundo e 

receberão o produto líquido da liquidação na data de liquidação. Os 

Acionistas do Subfundo em causa podem continuar a resgatar ou trocar as 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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suas Ações, com isenção das comissões de resgate e troca até à data de 

liquidação. No entanto, normalmente não serão aceites mais subscrições. 

Os preços aos quais estes resgates e trocas são executados irão refletir 

quaisquer custos relativos à liquidação. O Conselho de Administração 

pode suspender ou recusar estes resgates e trocas se entender que tal é 

no melhor interesse dos Acionistas ou que é necessário para assegurar a 

igualdade dos Acionistas. 

Os Acionistas receberão o VPL das Ações do Subfundo em causa detido à 

data da liquidação. Os montantes de quaisquer liquidações que não 

possam ser distribuídos aos Acionistas serão depositados na Caisse de 

Consignation nos termos da lei luxemburguesa. 

Os custos e as despesas da liquidação podem ser suportados pelo Fundo 

ou pelo Subfundo ou Classe de Ações em causa até ao limite máximo das 

despesas operacionais e administrativas, conforme especificado no 

Prospeto para a Classe de Ações pertinente, ou podem ser suportados 

pela Sociedade Gestora. 

FUSÃO DO FUNDO 

No caso de fusão de um Fundo com outro OICVM em que, como 

resultado, o Fundo deixe de existir, a fusão será deliberada numa 

assembleia de Acionistas. Não é necessário quórum e a fusão será 

aprovada por maioria simples dos votos expressos na assembleia.  

FUSÃO DE UM SUBFUNDO 

O Conselho de Administração poderá decidir proceder à fusão de um 

Subfundo com qualquer outro Subfundo, quer sejam do mesmo Fundo ou 

de outro OICVM. O Conselho de Administração poderá também optar por 

submeter a decisão relativa a uma fusão a uma assembleia de Acionistas 

do Subfundo em causa. Não é necessário quórum; a decisão será aprovada 

por maioria simples dos votos expressos na assembleia. 

Os Acionistas cujos investimentos estejam envolvidos em qualquer fusão 

receberão com, pelo menos, um mês de antecedência um aviso prévio da 

fusão e poderão resgatar ou trocar as suas Ações, com isenção das 

comissões de resgate e troca. 

Relativamente à fusão de Subfundos, a Sociedade Gestora poderá aplicar 

o mecanismo de swing pricing (consultar Swing Pricing) ao VPL final do 

Subfundo incorporado para compensar qualquer impacto do ajustamento 

de swing pricing efetuado.  

REORGANIZAÇÃO DE UM SUBFUNDO OU CLASSE DE AÇÕES 

Em circunstâncias semelhantes às referidas anteriormente, o Conselho de 

Administração poderá decidir proceder à fusão de uma Classe de Ações 

mediante incorporação noutra Classe de Ações ou à reorganização de um 

Subfundo ou de uma Classe de Ações através da divisão em dois ou mais 

Subfundos ou Classes de Ações ou através de uma consolidação ou cisão 

de Ações.  

Os Acionistas serão notificados da decisão do Conselho de Administração 

com uma antecedência mínima de um mês em relação à data em que a 

reorganização produz efeitos; durante esse período poderão resgatar ou 

trocar as suas Ações, com isenção das comissões de resgate e troca. O 

Conselho de Administração poderá também optar por submeter a decisão 

relativa a uma tal reorganização a uma assembleia de Acionistas do 

Subfundo em causa. Não é necessário quórum e a reorganização será 

aprovada por maioria simples dos votos expressos na Assembleia.
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COMPREENDER A DETERMINAÇÃO DE PREÇOS E A AVALIAÇÃO DE UM INVESTIMENTO

Cálculo dos preços das Ações 

CALENDARIZAÇÃO E FÓRMULA 

O VPL de cada Classe de Ações de cada Subfundo é calculado diariamente 

nos Dias de Avaliação desse Subfundo, salvo especificação em contrário 

em Descrições dos Subfundos. Cada VPL é expresso na Moeda da 

respetiva Classe de Ações e é calculado para duas casas decimais (três 

casas decimais no caso do JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund, 

do JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund, do 

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund, do JPMorgan Funds - 

Sterling Bond Fund e do JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund). 

O VPL de cada Classe de Ações de cada Subfundo é calculado através da 

seguinte fórmula: 

(ativo - passivo)  

  +/-   

quaisquer 
ajustamentos de 

swing pricing  

= VPL  

número de ações em 
circulação  

Serão constituídas as provisões adequadas para ter em conta os custos, 

comissões e encargos atribuíveis a cada Subfundo e Classe de Ações, bem 

como os rendimentos de investimento acumulados. 

SWING PRICING  

De modo a proteger os interesses dos Acionistas, o VPL de um Subfundo 

pode ser ajustado para compensar diluições que possam surgir associadas 

a grandes entradas ou saídas de capitais no Subfundo. 

Tais ajustamentos são geralmente aplicados num qualquer Dia de 

Avaliação se o volume total de transação de Ações do Subfundo 

(abrangendo tanto compras quanto resgates) exceder um determinado 

limiar. Os ajustamentos procurarão refletir os preços previstos aos quais o 

Subfundo comprará ou venderá ativos, bem como os custos de transação 

estimados. O VPL será ajustado para cima se existirem grandes entradas 

de capitais no Subfundo e para baixo se existirem grandes saídas. Em 

condições normais de mercado, o ajustamento para um determinado Dia 

de Avaliação não será superior a 2% do que seria o VPL. Porém, em 

condições excecionais de mercado, este nível máximo pode ser 

aumentado até 5% para proteger os interesses dos Acionistas. O 

ajustamento do preço aplicável a um determinado Subfundo será 

disponibilizado mediante pedido dirigido à sede social da Sociedade 

Gestora. 

Tenha em atenção que o mecanismo de swing pricing não se aplica aos 

seguintes Subfundos: 

▪ JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund 

▪ JPMorgan Funds – EUR Money Market VNAV Fund 

▪ JPMorgan Funds – USD Money Market VNAV Fund 

A Sociedade Gestora toma, e revê periodicamente, as decisões 

operacionais relativas ao mecanismo de swing pricing, incluindo os 

limiares que o despoletam, a amplitude do ajustamento em cada caso e 

quais os Subfundos que estarão ou não sujeitos ao referido mecanismo 

num determinado momento. 

O mecanismo de swing pricing é normalmente aplicado a um Subfundo 

incorporado para minimizar o impacto dos fluxos de ativos recebidos no 

Subfundo incorporante. 

É importante ter em conta que a Sociedade Gestora pode decidir não 

aplicar o mecanismo de swing pricing a compras se estiver a tentar atrair 

ativos para o Subfundo atingir uma determinada dimensão. Neste caso, a 

Sociedade Gestora pagará os custos de negociação e outros custos 

decorrentes dos seus próprios ativos de forma a evitar a diluição do valor 

acionista. Sublinhamos que, nestas circunstâncias, os investidores que 

coloquem pedidos de resgate não receberão o preço pelas suas Ações que 

receberiam se tivesse sido aplicado o mecanismo de swing pricing. Para 

obter uma lista dos Subfundos aos quais a Sociedade Gestora decidiu não 

aplicar o ajustamento de swing pricing, consulte 

jpmorganassetmanagement.lu. 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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CÁLCULO DO PREÇO DE COMPRA E DE VENDA    

O Preço de Venda por Ação de cada Classe de Ações é calculado somando 

uma comissão de subscrição, se aplicável, ao VPL por Ação. A comissão de 

subscrição será calculada em percentagem do VPL por Ação, não 

ultrapassando os limites descritos em Descrições dos Subfundos. 

O Preço de Compra por Ação de cada Classe de Ações será calculado 

deduzindo uma comissão de resgate, se aplicável, ao seu VPL. A comissão 

de resgate será calculada em percentagem do VPL, não ultrapassando os 

limites descritos em Descrições dos Subfundos. 

CORREÇÃO DE ERROS 

Qualquer VPL que contenha um erro de cálculo acima de um determinado 

limiar (positivo ou negativo) será tratado de acordo com a política de 

correção do VPL da Sociedade Gestora. O limiar para os seguintes 

Subfundos é de 0,25% do VPL: 

▪ JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund 

▪ JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund 

▪ JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund 

▪ JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund 

▪ JPMorgan Funds – APAC Manages Reserves Fund 

▪ JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund 

▪ JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund 

▪ JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund 

Para todos os outros Subfundos, os limiares baseiam-se nos investimentos 

principais de um Subfundo: 

▪ instrumentos do mercado monetário ou valores disponíveis: 0,25% do 

VPL 

▪ qualquer outro ativo, incluindo obrigações e ações: 0,50% do VPL 

▪ carteira mista/equilibrada: 0,50% do VPL 

Avaliação dos ativos 

Por regra, a Sociedade Gestora determina o valor de cada ativo do 

Subfundo, conforme cada cálculo do VPL, como indicado em seguida: 

▪ O valor de caixa ou depósitos, letras e livranças e contas a receber, 

custos diferidos, dividendos em dinheiro e juros declarados ou 

acumulados e ainda não recebidos avaliados em valor total e deduzidos 

de qualquer desconto adequado que a Sociedade Gestora aplica com 

base nas suas avaliações de quaisquer circunstâncias que tornam 

pagamento integral improvável.  

▪ Valores mobiliários e derivados cotados ou negociados em qualquer 

bolsa de valores, ou transacionados em qualquer outro mercado 

regulamentado. Geralmente avaliados à cotação mais recente. Se os 

ativos forem negociados em mais do que um mercado, a Sociedade 

Gestora pode escolher usar os preços do mercado primário. 

▪ Instrumentos do mercado monetário e valores disponíveis. 

Normalmente avaliados ao valor nominal, acrescido de juros ou ao custo 

amortizado. Se a prática o permitir, todos os outros ativos podem ser 

avaliados da mesma forma. 

▪ Os derivados que não estejam cotados numa bolsa de valores oficial ou 

que sejam negociados no mercado de balcão. Avaliados diariamente de 

forma independente, credível e verificável, de acordo com as práticas de 

mercado. 

▪ Ações ou unidades de OICVM ou OIC Avaliadas ao VPL mais recente, 

comunicado pelos OICVM/OIC. 

▪ Ativos ou passivos em moedas que não a Moeda de Referência 

Avaliados à taxa de câmbio à vista em vigor (aplica-se a moedas detidas 

como ativos e ao converter valores de títulos expressos noutras moedas 

para a Moeda de Referência de um Subfundo). 

▪ Swaps Avaliados ao seu justo valor com base nos títulos subjacentes (no 

fecho do dia ou intraday) bem como nas características dos 

compromissos subjacentes. 

▪ Títulos não cotados, títulos cotados ou quaisquer outros ativos para os 

quais o preço determinado de acordo com os métodos acima descritos 

não é representativo do justo valor de mercado Avaliados de boa-fé a 

uma estimativa prudente do seu preço de venda estimado. 

Qualquer ativo ou passivo não imputável a um determinado Subfundo 

será distribuído de forma proporcional pelo VPL de cada Subfundo. Todos 

os passivos imputáveis a um determinado Subfundo são vinculativos 

apenas para esse Fundo. 

Consulte "Disposições específicas relativas ao cálculo do Valor Patrimonial 

Líquido dos Subfundos FMM" para ficar as conhecer as disposições de 

avaliação para os Subfundos FMM. 

Direitos do Fundo relacionados com o cálculo 
do VPL e acordos de negociação 

▪ Calcular um VPL mais do que uma vez por dia temporária ou 

permanentemente. Os exemplos que podem levar a cálculos VPL 

adicionais incluem as circunstâncias em que a Sociedade Gestora 

considera ter havido uma alteração substancial ao valor de mercado dos 

investimentos num ou mais Subfundos, ou em que exista uma 

subscrição em espécie e a Sociedade Gestora entenda que é do 

interesse dos Acionistas avaliar separadamente essa subscrição ou em 

que um cálculo adicional do VPL (que pode ser mais do que 2 casas 

decimais) relativo a uma fusão de Subfundos permita um cálculo mais 

preciso do rácio de conversão que seria do melhor interesse dos 

Acionistas dos Subfundos incorporados e incorporantes. Se a Sociedade 

Gestora decidir alterar permanentemente a frequência do cálculo do 

VPL, o Prospeto será alterado e os Acionistas informados em 

conformidade. 

▪ Alterar os acordos de negociação temporária ou permanentemente. Se 

a Sociedade Gestora decidir alterar permanentemente os acordos de 

negociação, o Prospeto será alterado e os Acionistas informados em 

conformidade. 

▪ Aplicar métodos de avaliação alternativos Se entender que os interesses 

dos Acionistas ou do Fundo o justificam, a Sociedade Gestora pode 

aplicar métodos de avaliação diferentes dos descritos acima, por 

exemplo: 

- recorrendo a outras fontes de preços disponíveis  

- avaliando os títulos, quer ao seu preço de compra, quer ao de venda, 

tendo em conta as condições prevalecentes no mercado e/ou o nível de 

subscrições ou resgates relativamente à dimensão do Subfundo 

- ajustando o VPL para os encargos de negociação incorridos por um 

Subfundo, até 1% do património líquido total do Subfundo no momento 

e apenas se não for aplicado o mecanismo de swing pricing na mesma 

Classe de Ações nesse dia 

- métodos de justo valor 

A Sociedade Gestora apenas utilizará métodos de avaliação alternativos se 

entender que tal passo se justifica à luz de uma volatilidade invulgar do 

mercado ou de outras circunstâncias. Qualquer ajustamento de justo valor 

será aplicado de forma consistente a todas as Classes de Ações de um 
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mesmo Subfundo. 

Melhor Execução 

Ao escolher corretores para executar negociações de títulos da carteira, o 

Gestor de Investimentos e o Fundo têm requisitos fiduciários e 

regulamentares para encontrar o corretor que ofereça a "melhor 

execução". 

Como o valor dos serviços de análise financeira prestados por um corretor 

pode ser incluído ao determinar qual a empresa que oferece a "melhor 

execução", o Gestor de Investimentos pode escolher um corretor que 

cobra uma comissão de negociação mais alta se o Gestor de Investimentos 

determinar, de boa-fé, que a comissão paga é razoável em relação ao 

valor da corretagem e dos serviços de análise financeira prestados. 

O Gestor de Investimentos (ou o seu delegado, tal como um Gestor de 

Investimentos Delegado) procede a essa determinação com base numa 

transação específica ou nas responsabilidades gerais do consultor 

relativamente às contas sobre as quais exerce o seu critério de 

investimento. Por conseguinte, a análise pode não beneficiar 

necessariamente todas as contas que pagam comissões a um corretor. 

Os serviços de análise financeira em questão não estão normalmente 

disponíveis de forma autónoma nos corretores. Os serviços de análise 

podem incluir a análise de uma filial do corretor ou o acesso a 

especialistas do setor não participados. 

O Gestor de Investimentos (ou o seu delegado) pode igualmente utilizar 

comissões de corretagem para adquirir uma análise por fornecedores 

independentes e corretores através de acordos de partilha de comissões 

("CSA"). O Gestor de Investimentos utiliza créditos de acordos de partilha 

de comissões apenas para obter análises concebidas para auxiliar no 

processo de tomada de decisões de investimento. 

No que diz especificamente respeito à melhor execução em termos de 

técnicas GEC, é tida em conta uma série de fatores de execução a fim de 

garantir a melhor execução. Os fatores considerados na garantia da 

melhor execução incluem os preços, a rapidez, a eficiência da execução e 

qualquer outra consideração relevante para a execução de um pedido. 
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COMUNICAÇÃO CONTÍNUA

Avisos e publicações  
O quadro seguinte apresenta os materiais oficiais mais recentes 

normalmente disponibilizados e os respetivos canais de comunicação: 

Informações/documento  Envio  
Meios de 
comunicação  Online  Sede  

KIID        •  •  

Prospeto        •  •  

Boletim de subscrição e Termos e 
condições  

      •  •  

VPL (Preços de ações) (excluindo as 
Classes de Ações P e as Classes de 
Ações V) 

   •  •  •  

Anúncios de dividendos  •      • •  

Relatórios aos Acionistas        •  •  

Convocatórias para assembleias-gerais 
de Acionistas  •  •  •  •  

Outras convocatórias do Conselho de 
Administração  •     •  •  

Convocatórias da Sociedade Gestora   •    •  •  

Declarações/avisos de execução  •         

Estatutos        • •  

Informações sobre cotações na bolsa 
de valores           •  

     

Acordos com o fornecedor de serviços 
principal           •  

     

"Outras notificações do Conselho de Administração" incluem notificações 

de alterações ao Prospeto, fusão ou liquidação de Subfundos ou de 

Classes de Ações, suspensão da negociação de Ações e todos os outros 

assuntos para os quais é necessária uma notificação. As notificações serão 

enviadas aos Acionistas quando exigido pela lei luxemburguesa, pelo 

regulamento da CSSF ou pelas práticas. Os "acordos com o fornecedor de 

serviços principal" incluem os acordos com a Sociedade Gestora e com o 

Depositário. 

As Declarações e avisos de execução são enviados quando existem 

negociações numa conta de Acionista, embora também sejam enviados 

semestralmente, no mínimo. Os outros itens são enviados quando 

emitidos. Um relatório anual auditado é emitido no prazo de quatro meses 

a contar do final de cada exercício. Um relatório semestral não auditado é 

emitido no prazo de dois meses a contar do termo do período a que se 

refere.  

As informações sobre os resultados anteriores são apresentadas no KIID 

de cada Subfundo, por Classe de Ações e nos Relatórios aos Acionistas. 

A pedido, são disponibilizadas informações adicionais na sede social da 

Sociedade Gestora, de acordo com a disposição da legislação e da 

regulamentação do Luxemburgo. Estas informações adicionais incluem 

procedimentos relacionados com o tratamento de reclamações, a 

estratégia seguida para o exercício dos direitos de voto do Fundo, a 

política de colocação de ordens para negociar em nome do Fundo com 

outras entidades, a política de melhor execução, bem como os acordos 

relacionados com a remuneração, comissão ou benefício não pecuniário 

relativamente à gestão e administração de investimentos do Fundo.   

Assembleias-gerais de Acionistas 

A assembleia-geral anual decorre no Luxemburgo anualmente na terceira 

quarta-feira de novembro às 15h00 CET ou, se esse não for um dia útil no 

Luxemburgo, no dia útil imediatamente a seguir. Outras assembleias-

gerais de Acionistas podem ser realizadas noutros locais e horários; caso 

sejam agendadas, serão enviadas convocatórias aos Acionistas, as quais 

serão publicadas conforme exigido por lei. 

As deliberações relativas aos interesses de todos os Acionistas serão 

geralmente tomadas em assembleia-geral; as referentes aos direitos dos 

Acionistas de um Subfundo/Classe de Ações específicos serão discutidas 

numa assembleia dos Acionistas desse Subfundo/Classe de Ações. A 

convocatória deverá indicar quaisquer requisitos de quórum aplicáveis. 

Quando não é necessário quórum, as decisões serão normalmente 

tomadas se aprovadas pela maioria dos Acionistas que efetivamente 

votarem sobre o assunto, seja pessoalmente ou por procuração. 

Para exercer plenamente todos os direitos como Acionista, incluindo os 

direitos de voto, as Ações terão de ser registadas em nome de um 

Acionista e não em nome de um intermediário. 

Perguntas e reclamações 

Qualquer pessoa que queira receber mais informações acerca do Fundo 

ou que queira apresentar uma reclamação sobre o funcionamento do 

Fundo deverá contactar a Sociedade Gestora.
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INFORMAÇÕES DESTINADAS AOS INVESTIDORES EM DETERMINADOS PAÍSES 

O Fundo contrata representantes locais ou agentes pagadores para tratar 

das transações de Ações em determinados países ou mercados. Nos países 

em que um Subfundo tenha obtido aprovação para oferecer Ações, os 

investidores podem obter gratuitamente destes representantes um 

Prospeto, um KIID e/ou outro documento de oferta local, os Estatutos e os 

Relatórios aos Acionistas mais recentes. Tal documentação destinada aos 

investidores em determinados países também pode ser obtida 

eletronicamente em https://www.eifs.lu/jpmorgan. 

As informações que constam nesta secção são baseadas no entendimento 

do Conselho de Administração sobre a legislação e a prática atuais nos 

países indicados. Trata-se de informação de referência geral e não 

constitui aconselhamento jurídico ou fiscal. 

Áustria  
REPRESENTANTE  
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch  
Führichgasse 8  
A-1010 Vienna, Áustria +43 1 512 39 39  

AGENTE PAGADOR PRINCIPAL  

UniCredit Bank Austria AG 

Rothschildplatz 1 

A-1020 Vienna, Áustria 

Bélgica  

AGENTE PAGADOR PRINCIPAL 

JP Morgan Chase Bank NA, Brussels Branch 

Boulevard du Régent/Regentlaan 35, 

1000 Bruxelas, Bélgica 

Croácia 

AGENTE PAGADOR 

ZAGREBAČKA BANKA d.d., 

Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 

10000 Zagreb, Croácia 

Chipre 

AGENTE PAGADOR 

Eurobank Cyprus Ltd 

41 Makariou Avenue, 

1065 Nicosia, Chipre. 

República Checa 

REPRESENTANTE E AGENTE PAGADOR PRINCIPAL 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S 

Prague 4 – Michle, Želetavská 1525/1 

Código postal 140 92, República Checa 

Dinamarca  

REPRESENTANTE E AGENTE PAGADOR PRINCIPAL 

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finlândia  

Issuer Services, Custody & Issuer Services 

Postbox 850, Reg.no. 5528. HH.6.1 

DK-0900 Copenhagen C 

 

O representante e agente pagador principal prestará todo o apoio aos 

investidores de retalho dinamarqueses nas operações de subscrição, 

resgate, pagamento de dividendos e conversão de ações. O representante 

e agente pagador principal também fornecerá os documentos publicados 

pelo Fundo no Luxemburgo e prestará todas as informações que os 

investidores solicitem sobre o Fundo. 

França  

REPRESENTANTE  

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paris Branch Place  

Vendôme  

F-75001 Paris, França 

+33 1 44 21 70 00 AGENTE PAGADOR PRINCIPAL 

Alemanha  

AGENTE DE INFORMAÇÃO 

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch 

Taunustor 1 

D-60310 Frankfurt am Main, Alemanha 

+49 69 7124 0  

Lei alemã relativa ao imposto sobre o investimento  

Os seguintes Subfundos têm por objetivo classificar-se como um "Fundo 

de Ações" de acordo com o regime de isenção parcial e, por conseguinte, 

apesar de qualquer outra disposição do presente Prospeto e de outros 

documentos e acordos de governação, investirão mais de 50% do VPL 

numa base contínua em ações (Kapitalbeteiligungen), tal como definido na 

Lei alemã relativa ao imposto sobre o investimento:  

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund  

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund  

JPMorgan Funds - India Fund  

 

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund  

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund JPMorgan Funds - 

Europe Sustainable Small Cap Equity Fund    

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund   

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund  

 

JPMorgan Funds - Global Growth Fund  

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund  

JPMorgan Funds - US Growth Fund  

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund  

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund  

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund  

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund  

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund  

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund  

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund  

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund  

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund  

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund  

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund  

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund  

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund  

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund  

JPMorgan Funds - Taiwan Fund  

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund  

JPMorgan Funds - Global Focus Fund  

JPMorgan Funds - US Value Fund  

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund  

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund  

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund  

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund  

JPMorgan Funds - America Equity Fund  

JPMorgan Funds - US Technology Fund  

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund  

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund  

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund  

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund  

JPMorgan Funds - Greater China Fund  

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund  

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund  
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JPMorgan Funds - China Fund  

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund  

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund  

JPMorgan Funds – Thematics – Genetic Therapies  

JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund 

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund  

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund 

 

JPMorgan Funds - Global Value Fund 

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund  

 

Os seguintes Subfundos têm por objetivo classificar-se como um "Fundo 

Misto" de acordo com o regime de isenção parcial e, portanto, apesar de 

qualquer outra disposição do presente Prospeto e de outros documentos 

e acordos de governação,  investirão pelo menos 25% do VPL numa base 

contínua em ações (Kapitalbeteiligungen),  tal como definido na Lei alemã 

relativa ao imposto sobre o investimento:  

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund   

Grécia  
AGENTE PAGADOR 

Alpha Bank S.A. 

Eurobank S.A. 

HSBC Continental Europe, Grécia 

Piraeus Bank S.A 

Hong Kong   

REPRESENTANTE E AGENTE PAGADOR PRINCIPAL 

JPMorgan Funds (Asia) Limited 

19th Floor, Chater House 

8 Connaught Road Hong Kong Central 

+852 2800 2800 

Hungria 

AGENTE DE INFORMAÇÃO 

Erste Bank Investment Hungary Ltd. 

1138 Budapest, Népfürd 

u. 24-26, Hungria 

Islândia 

AGENTE PAGADOR 

Arion Bank, 

Borgartúni 19, 105 Reykjavík, Islândia 

Irlanda 

AGENTE DE REPRESENTAÇÃO 

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited 

200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, 

D02 RK57, Irlanda 

Os Administradores do Fundo pretendem gerir os negócios do Fundo de 

modo a que o Fundo não se torne residente na Irlanda para efeitos fiscais. 

Assim, desde que o Fundo não pratique qualquer negócio na Irlanda ou 

desenvolva um negócio na Irlanda através de uma sucursal ou agência, o 

Fundo não estará sujeito ao imposto cobrado na Irlanda sobre o 

rendimento e as mais-valias, excetuando determinados rendimentos e 

mais-valias de fontes localizadas na Irlanda. 

As Ações do Fundo devem constituir um "interesse significativo" num 

fundo offshore localizado num local qualificado nos termos do Capítulo 4 

(Secções 747B a 747FA) da Parte 27 da Lei de Consolidação Fiscal de 1997 

(incluindo alterações). Será exigido aos acionistas residentes na Irlanda 

para efeitos fiscais que divulguem o seu investimento no Fundo na sua 

declaração de imposto irlandesa e, mediante as circunstâncias pessoais, 

estarão sujeitos ao imposto sobre os rendimentos ou ao imposto sobre os 

rendimentos das empresas irlandês no que respeita a qualquer 

distribuição de rendimento do Fundo (distribuição ou reinvestimento em 

novas Ações). 

Adicionalmente, chama-se a atenção das pessoas singulares residentes ou 

com residência habitual na Irlanda para efeitos fiscais para uma 

determinada legislação antiabuso, em particular para o Capítulo 1 da Parte 

33 da Lei de Consolidação Fiscal de 1997 (incluindo alterações), que as 

poderá tornar passivas de imposto sobre os rendimentos no que diz 

respeito aos rendimentos e ganhos não distribuídos do Fundo, podendo o 

Capítulo 4 da Parte 19 da Lei de Consolidação Fiscal de 1997 (incluindo 

alterações) ser também pertinente para qualquer pessoa que detenha 5% 

ou mais das Ações no Fundo se, simultaneamente, o Fundo for controlado 

de forma a torná-lo numa empresa que, caso fosse residente na Irlanda, 

seria uma empresas "próxima" para efeitos fiscais irlandeses. 

É chamada a atenção para o facto de poderem ser aplicadas regras 

especiais a tipos específicos de Acionistas (tais como instituições 

financeiras). As pessoas residentes mas não domiciliadas na Irlanda 

podem solicitar a remessa do imposto, caso em que a obrigação tributária 

apenas surgirá quando os rendimentos ou ganhos do Fundo forem 

recebidos na Irlanda. Antes de investir em Ações do Fundo, os investidores 

deverão aconselhar-se junto de um profissional sobre as consequências 

fiscais daí decorrentes. A legislação e prática fiscais, bem como os níveis 

de tributação, podem alterar periodicamente.  

Itália 

REPRESENTANTE  

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Milan Branch  

Via Cordusio 3 

I–20121 Milão, Itália  

+39 02 88951  

AGENTE PAGADOR PRINCIPAL 

BNP Paribas Securities Services  

Succursale Italia 

Piazza Lina Bo Bardi 3 I 20124 Milão, Itália 

 

Em Itália estão disponíveis Planos de Poupanças Regulares, programas de 

reembolso e programas de troca. Além das comissões e despesas 

indicadas neste Prospeto, são cobradas aos Acionistas italianos comissões 

relativas ao agente pagador. Para mais informações sobre Planos de 

Poupanças Regulares e comissões do agente pagador, consulte a versão 

atual do boletim de subscrição italiano.  

A Sociedade Gestora pode decidir aceitar pedidos de negociação que não 

estejam assinados pelo Acionista, desde que um Distribuidor autorizado 

tenha uma procuração válida do Acionista. 

A Sociedade Gestora pode aplicar acordos exclusivos de liquidação a 

certos representantes / agentes pagadores. Tais acordos não serão mais 

favoráveis do que os termos descritos em "Investimentos nos Subfundos" 

e podem, por exemplo, exigir que certos agentes / representantes 

pagadores forneçam uma liquidação compensatória para subscrições num 

prazo mais curto do que o descrito em Investimento nos Subfundos. 

Japão  

REPRESENTANTE E AGENTE PAGADOR PRINCIPAL 

JPMorgan Securities Japan Co. Limited 

Tokyo Building, 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku 

Tokyo 100-6432, Japão 

+81 3 6736 1503 

Liechtenstein  

REPRESENTANTE E AGENTE PAGADOR PRINCIPAL 

VP Bank AG 

Aeulestrasse 6 

9490 Vaduz, Liechtenstein 

Luxemburgo  
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REPRESENTANTE 

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

6, route de Trèves 

L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

+352 34 10 1  

Países Baixos  

REPRESENTANTE 

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Netherlands Branch 

WTC Tower B, 11th Floor, Strawinskylaan 1135 

NL-1077XX Amsterdam, Países Baixos 

+31 20 504 0330 

Polónia 

REPRESENTANTE 

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 

ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, Polónia  

AGENTE PAGADOR  

Pekao Bank S.A., 

Warsaw, ul. Grzybowska 53/57. Polónia 

Singapura 

Determinados Subfundos (os "Subfundos Restritos") passaram a integrar a 

lista de fundos restritos da Autoridade Monetária de Singapura (a "AMS") 

para efeitos de oferta restrita em Singapura, de acordo com a secção 305 

da Lei de Valores Mobiliários e Futuros (a "LVMF"), Capítulo 289, de 

Singapura, podendo a lista de Subfundos Restritos ser consultada no 

website da AMS https://eservices.mas.gov.sg/cisnetportal/jsp/list.jsp.  

As Ações dos Subfundos Restritos são "produtos do mercado de capitais 

diferentes dos produtos do mercado de capitais prescritos" (conforme 

definido no Regulamente 2018 de Valores Mobiliários e Futuros (Produtos 

do Mercado de Capitais)) e Produtos de Investimento Especificados 

(conforme definido no Aviso da MAS LVMF 04-N12: Aviso relativo à Venda 

de Produtos de Investimento e Aviso da MAS FAA-N16: Aviso relativo a 

Recomendações sobre Produtos de Investimentos). 
Além disso, determinados Subfundos (incluindo alguns Subfundos 

Restritos), também foram reconhecidos em Singapura para distribuição a 

retalho (os "Subfundos Reconhecidos"). Consulte o prospeto de Singapura 

(que foi registado pela AMS) relativo à oferta a investidores não 

profissionais de Subfundos Reconhecidos para aceder à lista de Subfundos 

considerados Subfundos Reconhecidos. O prospeto de Singapura registado 

pode ser obtido junto dos respetivos Distribuidores nomeados. 

O objetivo do presente Prospeto é o convite ou oferta restrita para a 

subscrição de Ações de cada um dos Subfundos Restritos. Excetuando os 

Subfundos Restritos que sejam igualmente Subfundos Reconhecidos, os 

Subfundos Restritos não estão autorizados nem são reconhecidos pela 

AMS, não sendo permitida em Singapura a oferta pública de Ações a 

investidores não profissionais. A oferta restrita simultânea de Ações de um 

Subfundo Restrito que seja igualmente um Subfundo Reconhecido será 

feita nos termos e com base nas secções 304 e/ou 305 da LVMF.  

O presente Prospeto, e quaisquer outros documentos ou elementos 

distribuídos relacionados com a presente oferta ou venda restrita de 

Subfundos Restritos, não constitui um prospeto segundo a definição que 

lhe é dada pela LVMF e não foi registado como prospeto junto da AMS. 

Assim, relativamente ao conteúdo dos prospetos, não se aplica a 

responsabilidade estatutária ao abrigo da LVMF. Deverá equacionar se o 

investimento é o mais adequado no seu caso depois de analisar 

cuidadosamente o presente Prospeto. 

O presente Prospeto e quaisquer outros documentos ou elementos 

distribuídos no âmbito da presente oferta ou venda, ou convite para 

subscrição ou compra, dos Subfundos em causa não poderão ser 

difundidos ou distribuídos, nem as Ações poderão ser oferecidas ou 

vendidas, ou ser objeto de um convite para subscrição ou compra, nos 

termos do presente Prospeto, direta ou indiretamente, a pessoas de 

Singapura exceto a (a) investidores institucionais (segundo a definição que 

lhes é dada na secção 4A da LVMF, "Investidor Institucional de Singapura" 

nos termos da secção 304 da LVMF; (b) uma pessoa relevante nos termos 

da secção 305(1) ou qualquer pessoa nos termos da secção 305(2) da 

LVMF (cada um dos quais um "Investidor Relevante") e de acordo com as 

condições especificadas na secção 305 da LVMF; ou (c) qualquer outra, 

nos termos das, e de acordo com as condições de qualquer outra 

disposição aplicável da LVMF. 

Se as Ações forem inicialmente subscritas ou compradas nos termos: 

(a) da secção 304 da LVMF por um Investidor Institucional de Singapura, as 

posteriores transmissões de Ações apenas poderão ser realizadas para 

outro Investidor Institucional de Singapura; e 

(b) da secção 305 da LVMF por um Investidor Relevante, as posteriores 
transferências de Ações apenas podem ser realizadas para um Investidor 
Institucional de Singapura ou para outro Investidor Relevante.  
Além disso, se as Ações forem subscritas ou compradas nos termos da 

secção 305 da LVMF por uma pessoa relevante (segundo a definição que 

lhe é dada na secção 305(5) da LVMF) que seja: 

(i) uma sociedade (que não seja um investidor acreditado, segundo a 

definição que lhe é dada na secção 4A da LVMF) cuja única atividade seja 

deter investimentos, e em que a totalidade do capital social seja detida 

por um ou mais indivíduos e cada um deles seja um investidor acreditado; 

ou 

(si) um trust (em que o trustee não seja um investidor acreditado) cujo 

único propósito seja deter investimentos, sendo cada um dos beneficiários 

do trust um indivíduo considerado investidor acreditado;  

os títulos (conforme definido na secção 2(1) da LVMF) dessa sociedade ou 

os direitos e interesses dos beneficiários (qualquer que seja a sua 

designação) nesse trust não serão transmitidos no período de seis meses a 

contar da data de aquisição das Ações por parte dessa corporação ou trust 

no âmbito de uma oferta feita ao abrigo da Secção 305 da LVMF, a não 

ser: 

(1) para um Investidor Institucional de Singapura ou pessoa relevante 

definidos na secção 305(5) da LVMF, ou para qualquer pessoa no âmbito 

de uma oferta referida na secção 275(1A) ou na secção 305A(3)(i)(B) da 

LVMF; 

(2) que não seja ou não venha a ser dada qualquer compensação pela 

transmissão;  

(3) que a transmissão ocorra por efeito da lei;  

(4) conforme especificado na Secção 305A(5) da LVMF; ou 

(5) conforme especificado no regulamento 36A dos Regulamentos de 2005 

sobre Valores Mobiliários e Futuros (Ofertas de Investimento) 

(Organismos de Investimento Coletivo) de Singapura. 

Os investidores devem ainda ter em conta que os outros Subfundos do 

Fundo referidos no presente Prospeto, além dos Subfundos Restritos e/ou 

dos Subfundos Reconhecidos, não estão disponíveis a investidores de 

Singapura, pelo que as referências a esses outros Subfundos não 

constituem nem devem ser interpretadas como constituindo uma oferta 

das Ações desses outros Subfundos em Singapura. 

Os investidores de Singapura devem ter em atenção que a informação 

sobre rendibilidade anterior e os relatórios financeiros dos Subfundos 

Restritos se encontram disponíveis junto dos respetivos Distribuidores. 

Eslováquia   

REPRESENTANTE E AGENTE PAGADOR PRINCIPAL 

  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S. 

Prague 4 - Michle Želetavská 1525/1 

Código postal 140 92, Prague 4, República Checa 

Espanha  

https://eservices.mas.gov.sg/cisnetportal/jsp/list.jsp
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AGENTE DE VENDAS 

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Spanish Branch 

Paseo de la Castellana, 31 

28046 Madrid, Espanha 

+34 91 516 12 00  

No memorando de comercialização em Espanha apresentado à Comisión 

Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") e disponível junto do Agente 

de Vendas espanhol, são dadas mais informações destinadas aos 

investidores espanhóis. 

Suécia 

REPRESENTANTE 

JPMorgan Asset Management (Nordic)filial till JPMorgan Asset 

Management (Europe) S.à r.l., Luxembourg  

Hamngatan 15 

S-111 47 Stockholm, Suécia 

+46 8 50644770  

AGENTE PAGADOR  

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) (SEB),  

S E-10640 Stockholm, Suécia 

Suíça  

REPRESENTANTE  

JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC 

Dreikönigstrasse 37 

8002 Zurich, Suíça   

+41 44 206 86 00  

AGENTE PAGADOR  

J.P. Morgan (Suisse) SA  

8, rue de la Confédération 

1204 Geneva , Suíça+41 22 744 11 11  

Autorizada e regulamentada pela autoridade de supervisão dos mercados 

financeiros suíça (FINMA). 

Taiwan  

AGENTE PRINCIPAL 

JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 

20F, 1, Songzhi Rd, Xinyi Dist 

Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) 

+886 2 8726 8686 

Autorizada pela comissão de supervisão financeira do Taiwan. 

Reino Unido 

AGENTE DE REPRESENTAÇÃO, MARKETING E VENDAS  

JPMorgan Funds Limited 

60 Victoria Embankment  

London, EC4Y 0JP, Reino Unido 

Autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA). 

Poderão ser obtidas ou consultadas, gratuitamente, cópias dos seguintes 

documentos em língua inglesa no endereço indicado anteriormente:  

▪ os Estatutos do Fundo e respetivas alterações;  

▪ o Prospeto mais recente;  

▪ os documentos com as Informações Fundamentais Destinadas aos 

Investidores ("Key Investor Information Documents") mais recentes e  

▪ os relatórios anuais e semestrais mais recentes. 

Para efeitos da Financial Services and Markets Act (Lei dos Mercados e 

Serviços Financeiros) ("FSMA") de 2000, o Fundo é um organismo 

reconhecido no Reino Unido ao abrigo da secção 264 da FSMA. Para 

efeitos da secção 21 da FSMA, o conteúdo do presente Prospeto foi 

aprovado pelo Fundo que, como organismo reconhecido ao abrigo da 

secção 264 da FSMA, é uma pessoa autorizada e, como tal, é regulado pela 

Financial Conduct Authority ("FCA"). O Prospeto pode, assim, ser 

distribuído no Reino Unido sem restrições. Foram entregues à FCA cópias 

deste Prospeto, conforme exigido pela FSMA. 

Os investidores poderão obter informações sobre o valor patrimonial 

líquido das Ações e serviços de resgate junto do Agente de Representação, 

Marketing e Vendas acima indicado. 

As reclamações por escrito relativas a qualquer aspeto do serviço, 

incluindo o funcionamento do Fundo, ou pedidos de obtenção de uma 

cópia do procedimento de tratamento de reclamações podem ser 

enviados para o Agente de Representação, Marketing e Vendas para que 

as mesmas sejam enviadas para a sede do Fundo. 

A Sociedade Gestora pretende obter o estatuto de "UK Reporting Fund" 

("UKRF") relativamente a determinadas Classes de Ações, incluindo, mas 

não necessariamente de forma exclusiva, as Classes de Ações (dist). Para 

mais informações sobre o estatuto de UKRF, incluindo pormenores sobre 

o rendimento a declarar em cada Classe de Ações pertinente (disponível 

anualmente no prazo de 6 meses a contar do final do período de relato 

relevante), visite jpmorganassetmanagement.lu  

Estados Unidos da América  

Não foram nem serão registadas quaisquer Ações nos termos da "United 

States Securities Act" de 1933 ("1933 Act"), com as alterações 

introduzidas, ou nos termos da legislação sobre valores mobiliários de 

qualquer estado ou subdivisão política dos Estados Unidos da América ou 

qualquer dos seus territórios, possessões ou outras áreas sujeitas à sua 

jurisdição, incluindo a Commonwealth de Porto Rico (os "Estados 

Unidos"). O Fundo não foi, nem será registado nos termos da "US 

Investment Company Act" de 1940 ou nos termos de qualquer outra lei 

federal dos Estados Unidos. 

Em princípio, o Fundo e/ou a Sociedade Gestora não aceitarão, mas 

reservam-se o direito de o fazer, a subscrição ou detenção por parte ou a 

favor de uma "Pessoa dos EUA", de acordo com a seguinte definição:  

▪ qualquer pessoa singular nos Estados Unidos da América  

▪ qualquer sociedade, trust ou empresa organizada ou constituída nos 

termos da lei dos Estados Unidos da América  

▪ qualquer agência ou sucursal de uma entidade não americana localizada 

nos Estados Unidos da América  

▪ qualquer conta com gestão discricionária ou conta semelhante (que não 

de uma herança ou trust) detida por um intermediário ou outro agente 

fiduciário organizado, constituído ou, no caso de se tratar de uma 

pessoa singular, residente nos Estados Unidos da América 

A designação de Pessoa dos EUA engloba também:  

▪ qualquer herança em que um ou mais dos executores ou 

administradores sejam uma Pessoa dos Estados Unidos da América 

▪ qualquer trust em que um ou mais trustees sejam uma Pessoa dos 

Estados Unidos da América 

▪ qualquer conta com gestão discricionária ou conta semelhante (que não 

de uma herança ou trust) detida por um intermediário ou outro agente 

fiduciário a favor ou por conta de uma Pessoa dos Estados Unidos da 

América 

▪ qualquer sociedade na qual um ou mais sócios sejam Pessoas dos 

Estados Unidos da América 

Além disso, o Fundo e/ou Sociedade Gestora, em princípio, não aceitarão 

a subscrição ou detenção diretas por qualquer pessoa singular que seja 

cidadã dos Estados Unidos da América ou que tenha residência fiscal nos 

Estados Unidos da América ou qualquer sociedade não americana, trust 

não-americano ou entidade não americana transparente do ponto de vista 

fiscal com um ou mais sócios beneficiários ou titulares que sejam Pessoas 

dos Estados Unidos da América, cidadãos dos Estados Unidos da América 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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ou com residência fiscal nos Estados Unidos da América. 

As Ações não podem ser adquiridas ou detidas com ativos de (i) planos de 

pensões sujeitos ao Título I da Employee Retirement Income Security Act 

(Lei sobre a Garantia de Rendimento na Reforma dos Trabalhadores por 

Conta de Outrem) dos Estados Unidos de 1974, e respetivas modificações 

("ERISA"); (ii) planos ou contas individuais de poupança reforma sujeitas à 

Secção 4975 do Internal Revenue Code (Código Geral de Impostos) dos 

Estados Unidos de 1986; e/ou (iii) uma pessoa ou entidade cujos ativos 

subjacentes incluam os ativos de qualquer plano de benefícios de 

empregados ou plano em virtude do Regulamento do Departamento do 

Trabalho (Department of Labour Regulation), secção 2510.3-101, alterado 

pela secção 3(42) da ERISA. A Sociedade Gestora reserva-se o direito de 

solicitar uma declaração por escrito dos investidores onde estes afirmam a 

sua conformidade com as restrições referidas anteriormente antes de 

aceitarem pedidos de subscrição.
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Operações da atividade de fundos

Estrutura das operações e da atividade 

Nome do Fundo  JPMorgan Funds 

Sede social  

6, route de Trèves 

L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

Natureza jurídica  Société anonyme, classificada como société 

d’investissement à capital variable ("SICAV"). 

Constituída em  14 de abril de 1969 com a denominação Multi-Trust Fund. 

Duração  Indeterminada. 

Estatutos  Alterados pela última vez em 3 de dezembro de 2018 e 

disponíveis para consulta no Registre de Commerce et des Société. 

Entidade reguladora   

Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”)  

283, route d’Arlon 

L-1150 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

Tel +352 262 511 

Fax +352 262 512 601 

Número de registo  B 8478. 

Exercício  1 julho – 30 de junho. 

Capital  Soma do património líquido de todos os Subfundos. 

Valor nominal das Ações  Zero. 

Estrutura e legislação aplicável 
O Fundo é um fundo de fundos ao abrigo do qual os Subfundos são 

constituídos e operam. Os ativos e passivos de cada Subfundo são 

segregados dos de outros Subfundos; não existe qualquer 

responsabilidade cruzada entre os Subfundos (referida como uma classe 

de ações nos estatutos). O Fundo qualifica-se como Organismo de 

Investimento Coletivo em Valores Mobiliários (OICVM) ao abrigo da Parte 

1 da Lei de 2010, cumpre toda a legislação aplicável relativa a OICVM 

(incluindo a Diretiva CE 2009/65, conforme alterada, e as diretivas e os 

regulamentos relacionados) e encontra-se registado na lista dos 

organismos de investimento coletivo mantida pela CSSF. 

Quaisquer litígios legais envolvendo o Fundo, a Sociedade Gestora, o 

depositário ou qualquer Acionista estarão sujeitos à jurisdição do tribunal 

competente do Luxemburgo, embora o Fundo possa submeter-se ao 

tribunal competente de outras jurisdições em litígios que digam respeito a 

atividades ou Acionistas dessa jurisdição. 

Conselho de Administração 

A maioria do Conselho de Administração consiste de Administradores 

independentes. Não existem Administradores com poderes de execução 

no Conselho de Administração. 

ADMINISTRADORES INDEPENDENTES 

Peter Thomas Schwicht, Presidente  

Humboldstr 17  

D-60318 Frankfurt, Alemanha 

Jacques Elvinger  

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme  

2, place Winston Churchill  

B.P. 425, L-2014 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

Susanne van Dootingh  

Nekkedelle 6  

3090 Overijse, Bélgica 

John Li How Cheong  

The Directors' Office  

19 rue de Bitbourg,  

L-1273 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

Martin Porter  
Thornhill, Hammerwood Road  
Ashurst Wood, Sussex  
RH19 3SL, Reino Unido 

ADMINISTRADORES ASSOCIADOS 

Massimo Greco  

JPMorgan Asset Management (UK) Limited  

60 Victoria Embankment  

London, EC4Y 0JP, Reino Unido 

Daniel J. Watkins  

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited (anteriormente 

conhecida como JF Asset Management Limited) 

19th Floor, Chater House  

8 Connaught Road Hong Kong Central 

Marion Mulvey  

JPMorgan Asset Management (UK) Limited  

60 Victoria Embankment  

London, EC4Y 0JP, Reino Unido 

O Conselho de Administração é responsável pela gestão geral e 

administração do Fundo e tem amplos poderes para agir em seu nome, 

incluindo para: 

▪ nomear e supervisionar a Sociedade Gestora e os outros fornecedores 

de serviços indicados abaixo 

▪ definir a política de investimento e aprovar a nomeação do Gestor de 

Investimentos e de quaisquer Gestores de Investimentos Delegados que 

não sejam entidades da JPMorgan 

▪ tomar todas as decisões relativamente ao lançamento, modificação, 

fusão ou liquidação de Subfundos e Classes de Ações, incluindo assuntos 

como calendarização, preços, comissões, Dias de Avaliação, política de 

dividendos e outras condições 

▪ determinar se as Ações de um Subfundo deverão ser cotadas na Bolsa 

de Valores do Luxemburgo ou em qualquer outra bolsa de valores 

▪ determinar quando e de que forma o Fundo exercerá quaisquer dos 

direitos reservados neste Prospeto ou estatutariamente, e realizar 

quaisquer comunicações associadas aos Acionistas 

▪ assegurar que a nomeação da Sociedade Gestora e do depositário é 

consistente com a Lei de 2010 e com quaisquer contratos aplicáveis do 

Fundo 

O Conselho de Administração tem a responsabilidade global pelas 

atividades de investimento do Fundo e outras operações. O Conselho de 

Administração delegou a gestão corrente do Fundo e dos seus Subfundos 

à Sociedade Gestora, que por sua vez delegou algumas ou todas as suas 

funções a vários Gestores de Investimentos e a outros fornecedores de 

serviços. A Sociedade Gestora, sob a supervisão do Conselho de 

Administração, permanece responsável pelas funções e atos delegados. 
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O Conselho de Administração é responsável pelas informações contidas 

neste Prospeto e tomou todas as precauções razoáveis para assegurar que 

estas informações são significativamente exatas e completas. 

O Conselho de Administração também define os honorários a pagar aos 

Administradores independentes, sujeito à aprovação dos Acionistas (não 

são pagos honorários aos Administradores que sejam colaboradores de 

qualquer entidade da JPMorgan Chase & Co.). Os Administradores 

exercem funções até que o seu mandato termine, renunciem ou sejam 

destituídos, nos termos dos Estatutos. Quaisquer Administradores 

adicionais serão nomeados de acordo com os Estatutos e a legislação do 

Luxemburgo. 

Os Administradores são reembolsados por gastos próprios relacionados 

com o desempenho das suas funções de Administradores. 

Fornecedores de serviços contratados pelo 
Conselho de Administração 

A SOCIEDADE GESTORA 

Sociedade Gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l 

Sede social  

6, route de Trèves  

L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

Outras informações de contacto  

Tel +352 34 10 1 

Fax +352 2452 9755 

Natureza jurídica da sociedade  Société à responsabilité limitée (S.à r.l). 

Constituída a 20 de abril de 1988, no Luxemburgo. 

Estatutos de Constituição Última atualização em 8 de fevereiro de 2019  e 

publicação no Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, em 22 de 

fevereiro de 2019. 

Entidade reguladora  

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  

283, route d’Arlon  

L-1150 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

Número de registo  B 27900 

Capital autorizado e emitido de  10 milhões de EUR. 

O Conselho de Administração nomeou a Sociedade Gestora para 

desempenhar funções de gestão de investimentos, administração 

e marketing e como agente domiciliário. A Sociedade Gestora exerce 

habitualmente funções por um período indeterminado e o Conselho de 

Administração pode substituir a Sociedade Gestora. 

Na qualidade de agente domiciliário, a Sociedade Gestora é responsável 

pelo trabalho administrativo exigido por lei e pelos Estatutos e pela 

contabilidade e manutenção dos registos dos Subfundos e do Fundo. A 

Sociedade Gestora está sujeita ao Capítulo 15 da Lei de 2010. 

A Sociedade Gestora pode delegar uma parte ou a totalidade das suas 

atividades, sujeita às leis aplicáveis, a terceiros. Por exemplo, desde que 

mantenha o controlo e supervisão, a Sociedade Gestora pode nomear um 

ou mais Gestores de Investimentos para realizarem a gestão corrente dos 

ativos do Subfundo e ou um ou mais consultores para fornecerem 

informações, recomendações e análise de investimentos relativamente 

aos investimentos atuais ou futuros. A Sociedade Gestora também pode 

nomear vários fornecedores de serviços; poderá obter informações mais 

pormenorizadas junto da sede. 

Os Gestores de Investimentos e todos os fornecedores de serviços 

exercem habitualmente funções por um período indeterminado e a 

Sociedade Gestora pode substituí-los periodicamente.  

Serão disponibilizados, mediante pedido, os nomes de outros fundos que 

tenham nomeado a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l como 

sua Sociedade Gestora.  

Política de remuneração 

A Sociedade Gestora tem uma política de remuneração concebida para: 

▪ contribuir para a prossecução dos objetivos estratégicos e operacionais 

a curto e longo prazo, evitando a assunção de riscos excessivos que não 

estejam de acordo com a estratégia de gestão do risco  

▪ fornecer um pacote de remuneração total equilibrado, composto por 

um conjunto de componentes fixas e variáveis, incluindo salário-base, 

incentivos pecuniários e incentivos de longo prazo baseados em ações 

ou incentivos baseados no desempenho do fundo, obtidos ao longo do 

tempo  

▪ promover uma governação adequada e a conformidade com os 

regulamentos  

Os principais elementos da política destinam-se a:  

▪ associar a remuneração dos trabalhadores ao desempenho de longo 

prazo e alinhá-la com as participações dos Acionistas  

▪ fomentar uma cultura de sucesso partilhado entre os trabalhadores  

▪ atrair e manter pessoas com talento  

▪ integrar a gestão de risco e a remuneração  

▪ não haver lugar a remunerações acessórias ou a remuneração que não 

seja baseada no desempenho  

▪ manter uma governação sólida relativamente às práticas de 

remuneração  

▪ evitar conflitos de interesse 

A política aplica-se a todos os colaboradores, incluindo colaboradores 

cujas atividades profissionais possam ter um impacto significativo no perfil 

de risco da Sociedade Gestora ou do Fundo, descreve a forma de cálculo 

da remuneração e dos benefícios e estabelece as responsabilidade de 

atribuição da remuneração e dos benefícios, incluindo a composição da 

comissão que supervisiona e controla a política de remuneração. Está 

disponível uma cópia da política em am.jpmorgan.com/lu/en/asset-

management/adv/funds/policies/ ou gratuitamente junto da Sociedade 

Gestora. 

Conselho de Administração da Sociedade Gestora 

Graham Goodhew  

Administrador Independente  

8 Rue Pierre Joseph Redoute  

L-2435 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

Massimo Greco   

Administrador Delegado, JPMorgan Asset Management (UK) Limited 

60 Victoria Embankment 

London EC4Y 0JP, Reino Unido 

Beate Gross   

Administrador Delegado, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l  

6, route de Trèves  

L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

Hendrik van Riel  

Administrador Independente Via Allessandro Fleming 101/A Roma, Itália  

Kathy Vancomerbeke  

Administradora Executiva, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l  

6, route de Trèves  

L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo  

Christoph Bergweiler  

http://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/policies/
http://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/policies/
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Administrador Delegado, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l  

6, route de Trèves  

L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo   

Sherene Ban 

Administrador Delegado, JPMorgan Asset Management (Singapore) 

Limited 

88 Market Street, 29th Floor, CapitaSpring, Singapore 048948 

 

Andy Powell 

Administrador Delegado, JPMorgan Investment Management Inc. 

277 Park Ave, New York, NY, 10172-0003, Estados Unidos
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DIRETORES-GERAIS DA SOCIEDADE GESTORA 

Gilbert Dunlop  

Philippe Ringard 

Beate Gross 

James Stuart 

Louise Mullan  
Os diretores-gerais supervisionam e coordenam as atividades da 

Sociedade Gestora e são responsáveis pela gestão corrente da Sociedade 

Gestora, em conformidade com a legislação do Luxemburgo.  

DEPOSITÁRIO  

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch 
6, route de Trèves 
L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

O depositário fornece os seguintes serviços: 

▪ custódia dos ativos do Fundo  

▪ verificação da titularidade e manutenção de um registo atualizado de 

todos os ativos detidos pelo Fundo  

▪ garantia de que as várias atividades são realizadas de acordo com as 

instruções do Conselho de Administração e, acima de tudo, nos termos 

da legislação, dos regulamentos e dos Estatutos; estas atividades 

incluem o cálculo do VPL, o processamento de pedidos de negociação e 

o recebimento e afetação de rendimentos e receitas a cada Subfundo e 

Classe de Ações, entre outros  

▪ execução das ordens do Fundo e da Sociedade Gestora e garantia de 

que quaisquer entidades delegadas ou subdepositárias executam estas 

ordens, salvo se forem contrárias à legislação do Luxemburgo ou aos 

Estatutos 

O depositário não poderá realizar atividades relativas ao Fundo que 

possam criar conflitos de interesses entre o Fundo, os Acionistas e o 

próprio depositário, exceto se tiver identificado adequadamente esses 

potenciais conflitos de interesses, tenha funcional e hierarquicamente 

separado o desempenho das suas tarefas de depositário de outras tarefas 

potencialmente em conflito, e os potenciais conflitos de interesses 

possam ser adequadamente identificados, geridos, controlados e 

divulgados aos Acionistas. Para lidar com os conflitos de interesses, o 

depositário segue as políticas e os procedimentos descritos em 

Considerações para investidores em Investimento nos Subfundos, os quais 

serão integralmente disponibilizados mediante pedido à Sociedade 

Gestora.  

O depositário agirá de forma independente do Fundo e da Sociedade 

Gestora e apenas no interesse do Fundo e dos seus Acionistas, e nos 

termos da legislação OICVM V.  

O depositário pode, com o consentimento do Fundo, confiar os ativos do 

Fundo a bancos, instituições financeiras ou câmaras de compensação, e a 

subdepositários. Tal não afetará, todavia, a sua responsabilidade.  

O depositário deverá agir com o devido profissionalismo, atenção e 

diligência para garantir que o delegado pode proporcionar um nível 

adequado de proteção.  

Quando a legislação de um país terceiro exigir que determinados 

instrumentos financeiros sejam mantidos em custódia por uma entidade 

local e não existam entidades locais que satisfaçam o requisito de 

delegação, o depositário poderá delegar a uma entidade local, desde que 

os investidores tenham sido devidamente informados e tenham sido 

fornecidas pelo ou em nome do Fundo instruções adequadas para delegar 

à entidade local pertinente.  

O depositário tem de tomar as devidas precauções no exercício das suas 

funções e é responsável perante o Fundo e os Acionistas por qualquer 

perda de um instrumento financeiro mantido em custódia, quer seja 

detido diretamente ou por qualquer um dos seus delegados ou 

subdepositários. No entanto, o depositário não será responsável se 

conseguir provar que a perda surgiu em resultado de um evento externo 

fora do seu controlo razoável, tendo as suas consequências sido 

inevitáveis apesar de todos os esforços razoáveis em contrário. O 

depositário é igualmente responsável por qualquer incumprimento, 

negligente ou intencional, no desempenho adequado dos seus deveres, 

incluindo todos os deveres nos termos da legislação OICVM V.  

Todos os pormenores atualizados sobre a descrição dos deveres do 

depositário, bem como informações sobre as funções de custódia 

delegadas pelo depositário e a lista atualizada de delegados serão 

disponibilizados mediante pedido Sociedade Gestora. Para obter uma lista 

atual de subdepositários utilizados pelo depositário, visite 

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-

aem/emea/lu/en/communications/lux-communication/jpm-lux-list-

subcustodians-ce-en.pdf.  

SUBSIDIÁRIA DA ILHA MAURÍCIA 

Subsidiária da Ilha Maurícia JPMorgan SICAV Investment Company 

(Mauritius) Limited 

Natureza jurídica da sociedade Sociedade privada de responsabilidade 

limitada, do tipo aberto. 

Constituída a 9 de agosto de 1995 na Ilha Maurícia ao abrigo do Código 

das Sociedades Comerciais da Ilha Maurícia de 1984 (Mauritius Companies 

Act 1984) como subsidiária detida a 100%.  

Legislação aplicável Código das Sociedades Comerciais de 2001, Categoria 

1 Global Business Licence ao abrigo da Lei de Serviços Financeiros de 2001 

(Financial Services Development Act 2001). 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUBSIDIÁRIA DA ILHA 

MAURÍCIA 

Iain O.S. Saunders  

Duine, Ardfern  

Argyll PA31 8QN, Reino Unido 

Pierre Dinan  

Cim Fund Services Ltd 

33 Edith Cavell Street 

Port Louis, Maurícias 

Gyaneshwarnath Gowrea   

CIM Tax Services Ltd 

33 Edith Cavell Street 

Port Louis, Maurícias 

John Li How Cheong  

The Directors' Office  

19 rue de Bitbourg,  

L-1273 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

Peter Thomas Schwicht  

Humboldstr 17  

D-60318 Frankfurt, Alemanha 

Susanne van Dootingh  

Nekkedelle 6 

3090 Overijse, Bélgica 

A Subsidiária da Ilha Maurícia detém uma percentagem substancial dos 

ativos do JPMorgan Funds – India Fund para promover uma gestão 

eficiente dos ativos da carteira. A Subsidiária da Ilha Maurícia obteve um 

certificado de residência fiscal concedido pela Administração Fiscal da Ilha 

Maurícia (Commissioner of Income Tax in Mauritius) nos termos do qual 

terá direito a uma dedução fiscal ao abrigo do Acordo de Dupla Tributação 

entre a Índia e a Ilha Maurícia. A Subsidiária da Ilha Maurícia faz 

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/lu/en/communications/lux-communication/jpm-lux-list-subcustodians-ce-en.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/lu/en/communications/lux-communication/jpm-lux-list-subcustodians-ce-en.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/lu/en/communications/lux-communication/jpm-lux-list-subcustodians-ce-en.pdf
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investimentos diretos na Índia. 

Os administradores da Subsidiária da Ilha Maurícia são responsáveis pela 

definição da política de investimentos e das restrições ao investimento da 

Subsidiária da Ilha Maurícia e pela monitorização das respetivas 

operações. A Subsidiária da Ilha Maurícia respeita a política de 

investimentos e as restrições ao investimento contidas no presente 

Prospeto, que se aplicam ao JP Morgan Funds – India Fund e ao Fundo. A 

Subsidiária da Ilha Maurícia apenas desenvolve atividades compatíveis 

com o investimento em nome do Subfundo. 

A Subsidiária da Ilha Maurícia nomeou a IQ EQ Funds Services Limited, em 

Port Louis, Ilha Maurícia, para prestar serviços de secretariado e serviços 

administrativos à Sociedade, incluindo a contabilidade e a manutenção 

dos livros e registos. A IQ EQ Funds Services Limited foi constituída na Ilha 

Maurícia, estando autorizada pela Mauritius Offshore Business Activities 

Authority a prestar, entre outros, serviços de gestão empresarial a 

empresas offshore. Todos os fundos disponíveis, títulos e outros ativos 

que constituam o ativo da Subsidiária da Ilha Maurícia serão detidos e 

controlados pelo Depositário em nome da Subsidiária da Ilha Maurícia. O 

Depositário poderá confiar a custódia física de títulos e outros ativos, 

principalmente títulos transacionados no estrangeiro, cotados num 

mercado de ações estrangeiro ou aceites por instituições de compensação 

para as suas transações, a essas instituições ou a um ou mais dos seus 

correspondentes bancários. A PricewaterhouseCoopers de Cathedral 

Square, Port Louis, Ilha Maurícia, foi nomeada auditor da Subsidiária da 

Ilha Maurícia. 

Enquanto subsidiária detida a 100% pelo Fundo, todo o ativo e passivo, 

rendimentos e gastos da Subsidiária da Ilha Maurícia são consolidados na 

demonstração do património líquido e dos resultados do Fundo. Todos os 

investimentos detidos pela Subsidiária da Ilha Maurícia são apresentados 

nas contas do Fundo. 

A utilização da Subsidiária da Ilha Maurícia e o tratamento tributário mais 

benéfico aplicado ao imposto sobre as mais-valias indiano baseiam-se na 

legislação e práticas atualmente em vigor nos países que os 

Administradores venham a considerar relevantes depois de efetuarem 

todas as consultas consideradas razoáveis. Sujeito a alterações futuras, 

podendo essas alterações afetar negativamente os rendimentos do 

Subfundo. Tenha em atenção que o Tratado de Dupla Tributação entre a 

Índia e a Ilha Maurícia deixará de ser aplicável a partir de 31 de março de 

2019 e, a partir desse momento, as mais-valias realizadas na alienação de 

valores mobiliários cotados na bolsa de valores indiana estarão sujeitas a 

impostos de 0% ou 15% consoante o período de tempo durante o qual o 

investimento foi mantido. Existem atualmente disposições transitórias e 

de anterioridade que também podem afetar a posição. 

Fornecedores de serviços contratados pelos 
Acionistas do Fundo 

AUDITOR 

PricewaterhouseCoopers, société cooperative  

2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443  

L-1014 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo  

O auditor fornece uma revisão independente das demonstrações 

financeiras do Fundo e de todos os Subfundos, uma vez por ano. O auditor 

é nomeado anualmente na assembleia-geral anual de Acionistas. 

Fornecedores de serviços contratados pela 
Sociedade Gestora 

GESTORES DE INVESTIMENTOS 

A Sociedade Gestora delegou funções de gestão de investimento e de 
consultoria para cada Subfundo a um ou mais dos Gestores de 
Investimentos enumerados abaixo. A Sociedade Gestora pode, a qualquer 
momento, nomear qualquer outra entidade da JPMorgan Chase &  Co. 
para ser um Gestor de Investimentos, caso em que o presente Prospeto 
será atualizado. 

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited (anteriormente 

conhecida como JF Asset Management Limited)  

19th Floor, Chater House   

8 Connaught Road  Hong Kong Central    

J.P. Morgan Alternative Asset Management, Inc.  

383 Madison Avenue  

New York, NY 10179, Estados Unidos da América 

JPMorgan Asset Management (Japan) Limited   

Tokyo Building, 7-3  Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6432, 

Japão 

JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited   

88 Market Street, 30th Floor, CapitaSpring, Singapore 048948 

JPMorgan Asset Management (UK) Limited   

60 Victoria Embankment  

London EC4Y 0JP, Reino Unido  

Autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA).  

J.P. Morgan Investment Management Inc.   

383 Madison Avenue  

New York, NY 10179, Estados Unidos da América  

Os Gestores de Investimentos são responsáveis pela gestão corrente das 

carteiras dos Subfundos, de acordo com os objetivos e as políticas de 

investimento declarados. O Gestor de Investimentos poderá, 

ocasionalmente, subdelegar parte ou a totalidade da função de gestão de 

investimentos a uma ou mais filiais da JPMorgan Chase & Co. 

Para verificar qual o(s) Gestor(es) de Investimentos responsável(is) por 

cada Subfundo, visite am.jpmorgan.com/lu/en/asset-

management/adv/funds/administrative-information/ 

GESTORES DE INVESTIMENTOS DELEGADOS 

O Gestor de Investimentos pode estar autorizado a delegar as funções de 

gestão e consultoria de investimentos de um Subfundo a um ou mais 

Gestores de Investimentos Delegados que não sejam filiais da JPMorgan 

Chase & Co. 

Acordos de partilha de comissões 

Um Gestor de Investimentos pode celebrar acordos de partilha de 

comissões, mas apenas se se verificarem todas as situações seguintes: 

▪ existe um benefício direto e determinável para os respetivos clientes 

dos Gestores de Investimentos, incluindo o Fundo 

▪ os Gestores de Investimentos entendem que as transações que dão 

origem às comissões partilhadas são efetuadas de boa-fé, com estrita 

observância dos requisitos regulamentares aplicáveis, e no melhor 

interesse do Fundo e dos Acionistas 

▪ os termos dos acordos são compatíveis com as melhores práticas do 

mercado 

Consoante a regulamentação local, os Gestores de Investimentos poderão 

recorrer a soft commissions para pagar serviços de análise financeira ou 

execução ou outros acordos similares. A partir de 1 de janeiro de 2018, 

alguns Subfundos, conforme divulgado em 

www.jpmorganassetmanagement.lu poderão recorrer à partilha de 

comissões / comissões em espécie para pagar estudos de avaliação 

externos. 

ACORDOS DE CORRETAGEM PREFERENCIAL 

O Fundo ou os Gestores de Investimentos poderão nomear um ou mais 

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
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Corretores Preferenciais para prestar serviços de corretagem e negociação 

ao Fundo.  

No âmbito das operações de compra e venda que os Corretores 

Preferenciais efetuem para o Fundo, estes poderão conceder 

financiamento ao Fundo e deter ativos e numerário por conta do Fundo 

relacionados com essas transações de liquidação e de financiamento. 

Como garantia do pagamento e cumprimento das suas obrigações e 

responsabilidades para com os Corretores Preferenciais, o Fundo adiantar-

lhes-á uma garantia constituída por ativos ou numerário. 

Para uma identificação dos Corretores Preferenciais ou outras 

informações relevantes, visite am.jpmorgan.com/lu/en/asset-

management/adv/funds/administrative-information/. 

CONSULTOR JURÍDICO 

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme   

2, place Winston Churchill, B.P. 425  

L-2014 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo 

O consultor jurídico fornece aconselhamento jurídico independente sobre 
questões ao nível do negócio, regulamentos, impostos e outras, conforme 
necessário. 

AGENTES DE VENDAS E DISTRIBUIDORES 

A Sociedade Gestora nomeia agentes de vendas e Distribuidores (pessoas 

coletivas e singulares que organizam ou realizam a comercialização, venda 

ou distribuição de Ações do Subfundo). Em alguns países é obrigatório 

recorrer a um agente.

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/
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Glossários
GLOSSÁRIO 1 TERMOS DEFINIDOS 

Neste documento, os termos seguintes têm os significados específicos 

indicados. Todas as referências a leis e documentos aplicam-se a essas leis 

e documentos, com a redação que lhes for dada pelas subsequentes 

alterações. 

Lei de 2010 A lei luxemburguesa de 17 de dezembro de 2010 relativa aos 

organismos de investimento coletivo. As palavras e expressões que não 

estiverem definidas no Prospeto mas sejam definidas na Lei de 2010 têm o 

mesmo significado que na Lei de 2010. 

Investidores Adicionais Entidades que são elegíveis para as Ações I, I2, S1, S2, X 

e Y na UE, além das Contrapartes Elegíveis (conforme definidas abaixo). Estas 

entidades são as seguintes: 

▪ instituições de caridade registadas nas suas jurisdições 

▪ empresas negociadas ou cotadas num mercado regulamentado e Grandes 

Empresas (conforme definidas abaixo) 

▪ entidades empresariais ou sociedades gestoras de participações sociais, 

incluindo sociedades de investimento pessoais quando o objeto seja a 

detenção de participações/investimentos financeiros substanciais 

▪ autoridades locais e autarquias 

▪ organismos de investimento coletivo que não OICVM e as suas sociedades 

gestoras 

▪ companhias de resseguros 

▪ instituições de segurança social 

Ativos Líquidos a Título Acessório Depósitos bancários à vista, tais como 

numerário em contas correntes num banco acessível em qualquer altura. 

Estatutos  Os Estatutos de Constituição do Fundo.  

Moeda de Referência A moeda na qual um Subfundo prepara as suas 

demonstrações financeiras e calcula o seu valor patrimonial líquido total. 

Padrão de Referência Um índice ou taxa, ou uma combinação de índices 

ou de taxas, especificados como sendo um ponto de referência para um 

Subfundo. Os fins específicos para os quais um Subfundo utiliza o seu 

Padrão de Referência são indicados em Descrições dos Subfundos. 

Quando o Padrão de Referência de um Subfundo fizer parte da política, tal 

será indicado no objetivo e na política de investimento do Subfundo em 

Descrições dos Subfundos.  

No que respeita aos padrões de referência, "Retorno Total Líquido" 

significa que o retorno é cotado após qualquer imposto sobre os 

dividendos, "Retorno Total Bruto" significa que o retorno é cotado antes 

de qualquer imposto sobre os dividendos, e "Índice de Preços" significa 

que o retorno exclui o rendimento de dividendos 

Regulamento relativo aos Padrões de Referência Regulamento (UE) 

2016/1011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2016 

relativo aos índices utilizados como padrões de referência no quadro de 

instrumentos e contratos financeiros ou para aferir o desempenho de 

fundos de investimento (e que altera as Diretivas 2008/48/CE e 

2014/17/UE e o Regulamento (UE) n.º 596/2014). 

Preço de Compra e Preço de Venda As Ações de cada Classe de Ações são 

emitidas ao Preço de Venda dessa Classe de Ações determinado no Dia de 

Avaliação aplicável em conformidade com as disposições relevantes nos 

termos da secção Cálculo do _CÁLCULO DO PREÇO DE COMPRAPreço de 

Compra e de Venda.  

Sujeitos a certas restrições aqui especificadas, os Acionistas podem, em 

qualquer momento, solicitar o resgate das suas ações ao Preço da Compra 

da respetiva Classe de Ações, determinado no Dia de Avaliação aplicável, 

de acordo com as disposições relevantes em Cálculo do preço de compra e 

de venda.  

Conselho de Administração O Conselho de Administração do Fundo. 

Caisse de Consignation A agência governamental luxemburguesa 

responsável pela custódia de ativos não reclamados. 

CDSC  Do inglês "contingent deferred sales charge", é uma comissão de 

resgate antecipado que é deduzida do produto do resgate e calculada, no 

momento do resgate, sobre o preço de compra das Ações para Ações T e 

sobre o VPL por Ação no resgate para Ações F. 

Central Provident Fund (CPF) O regime de aforro obrigatório da segurança 

social de Singapura 

China-Hong Kong Bond Connect O China-Hong Kong Bond Connect 

consiste num programa de negociação e compensação de obrigações 

através do qual os investimentos em títulos de dívida onshore emitidos na 

RPC são realizados. 

Programas China-Hong Kong Stock Connect  O Programa Shanghai-Hong 

Kong Stock Connect e quaisquer outros programas igualmente 

regulamentados de negociação e de compensação de títulos através dos 

quais os investimentos em títulos nacionais da RPC são realizados. 

CSRC A entidade reguladora da China (China Securities Regulatory 

Commission). 

CSSF "Commission de Surveillance du Secteur Financier", a autoridade 

reguladora financeira do Luxemburgo. 

Depósitos em Instituições de Crédito Depósitos à ordem ou mobilizáveis à 

vista com o vencimento máximo de 12 meses. As instituições de crédito 

deverão ter a sua sede num Estado-Membro da União Europeia ou, caso 

contrário, estar sujeitas a regras de supervisão prudencial consideradas 

pela CSSF como sendo, pelo menos, tão rigorosas quanto as europeias. 

Administrador Um membro do Conselho de Administração. 

Distribuidor Qualquer pessoa ou entidade nomeada pela Sociedade 

Gestora para distribuir ou preparar a distribuição das Ações. 

Contraparte(s) Elegível(is)  Entidades designadas como Contrapartes 

Elegíveis per se no artigo 30.º, n.º 2, da Diretiva 2014/65/UE relativa aos 

mercados de instrumentos financeiros, assim como as entidades que se 

qualificam como Contrapartes Elegíveis nos termos da respetiva legislação 

nacional de acordo com o disposto no artigo 30.º, n.º 3, da Diretiva 

2014/65/UE e no artigo 71.º, n.º 1, do Regulamento Delegado da 

Comissão 2017/565/UE. As Contrapartes Elegíveis per se são: 

▪ empresas de investimento 

▪ instituições de crédito 

▪ companhias de seguros 

▪ fundos de pensões e respetivas sociedades gestoras 

▪ OICVM e respetivas sociedades gestoras 

▪ instituições financeiras autorizadas ou regulamentadas pela legislação 

da União Europeia ou pela legislação nacional de um Estado-Membro da 

UE 

▪ governos nacionais e os serviços correspondentes, incluindo os 

organismos públicos que administram a dívida pública a nível nacional 

▪ bancos centrais e as organizações supranacionais 

Para efeitos dos requisitos de elegibilidade das Classes de Ações, as 
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empresas de investimento, as instituições de crédito e as instituições 

financeiras autorizadas ou regulamentadas acima referidas têm de efetuar 

subscrições nas Classes de Ações (i) por sua conta ou através de estruturas 

que gerem os seu próprios ativos (ii) em seu próprio nome mas por conta 

de outras Contrapartes Elegíveis ou Investidores Adicionais ou (iii) em seu 

próprio nome mas por conta dos seus clientes com base num mandato de 

gestão discricionária. 

Estado Elegível Qualquer Estado-Membro da União Europeia, qualquer 

Estado-Membro da OCDE e qualquer outro Estado que os Administradores 

considerem adequado em relação aos objetivos de investimento de cada 

Subfundo. Os Estados Elegíveis nesta categoria incluem países de África, 

das Américas, da Ásia, da Australásia e da Europa. 

Características E/S Características Ambientais e Sociais 

AEVMM A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados é 

uma autoridade independente da União Europeia que contribui para a 

salvaguarda da estabilidade no sistema financeiro da União Europeia, 

garantindo a integridade, transparência e eficiência, assim como o bom 

funcionamento dos mercados de valores mobiliários e uma melhoria da 

proteção dos investidores. 

Estado-Membro da União Europeia Um Estado-Membro da União 

Europeia. 

Exercício  O ano fiscal do Fundo. 

Preços a Prazo (Forward Pricing)  Um preço calculado no momento da 

avaliação após o prazo-limite de negociação do Subfundo pelo qual todos 

os pedidos de negociação em Ações devem ser recebidos. 

Fundo JPMorgan Funds (exceto quando aparece como parte do nome de 

um Subfundo). 

G20  O "Grupo dos Vinte", o fórum central para a cooperação 

internacional sobre questões financeiras e económicas, o qual 

compreende: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, 

Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, EUA, França, Índia, 

Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e a União 

Europeia. 

Tesouro do Reino Unido O Tesouro da sua Majestade do Governo do Reino 

Unido. 

Investidor Institucional Investidor Institucional na aceção do artigo 174.º da 

Lei de 2010, como:  

▪ bancos e outros profissionais do setor financeiro, companhias de seguros e 

resseguros, instituições de segurança social e fundos de pensões, empresas 

de grupos industriais, comerciais e financeiros, que subscreveram títulos por 

sua própria conta, e as estruturas montadas por esses Investidores 

Institucionais para a gestão dos seus próprios ativos 

▪ instituições de crédito e outros profissionais do setor financeiro que invistam 

em seu próprio nome, mas por conta de Investidores Institucionais, como 

definidos acima 

▪ instituições de crédito ou outros profissionais do setor financeiro que 

invistam em seu próprio nome, mas por conta dos seus clientes com base 

num mandato de gestão discricionária 

▪ organismos de investimento coletivo e respetivos gestores 

▪ sociedades gestoras de participações sociais ou entidades similares, cujos 

acionistas sejam Investidores Institucionais nos termos descritos nos 

parágrafos anteriores 

▪ sociedades gestoras de participações sociais ou entidades similares, sediadas 

ou não no Luxemburgo, cujos acionistas/beneficiários efetivos sejam pessoas 

singulares extremamente ricas e que possam ser razoavelmente 

considerados investidores experientes e em que o objetivo da sociedade 

gestora de participações sociais seja deter participações/investimentos 

financeiros significativos para um indivíduo ou família 

▪ uma sociedade holding ou entidade similar que, em consequência da sua 

estrutura, atividade e objeto, constitua um Investidor Institucional por 

direito próprio 

▪ governos, entidades supranacionais, autoridades locais e autarquias ou 

respetivas agências 

Gestor de Investimentos A entidade que realiza a gestão dos 

investimentos e desempenha funções de consultoria para um 

determinado Subfundo. 

JPMorgan Chase & Co.  A sociedade gestora de participações sociais da 

Sociedade Gestora (sede principal: 383 Madison Avenue, New York, N.Y. 

10179, EUA) e as suas sucursais e filiais diretas ou indiretas, a nível 

mundial. 

JPMorgan Chase Bank, N.A./JPMCB Uma filial da Sociedade Gestora. 

KIID O documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos 

Investidores ("Key Investor Information Document"), um documento pré-

contratual legalmente exigido de duas páginas que descreve sucintamente 

os objetivos, políticas, riscos, custos, resultados anteriores e outras 

informações relevantes em relação a uma Classe de Ações de um certo 

Subfundo. 

Grande Empresa  Para efeitos dos requisitos de elegibilidade das Classes 

de Ações, são as empresas que se enquadram na aceção do n.º 2, secção I 

do Anexo II da Diretiva 2014/65/UE. 

Sociedade Gestora  A entidade com responsabilidade geral pela gestão 

empresarial do Fundo. 

Montante Mínimo de Ativos sob Gestão O montante mínimo de ativos sob 

gestão é determinado pela Sociedade Gestora (excluindo investimentos na 

gama JPMorgan Liquidity Funds, no JPMorgan APAC Managed Reserves 

Fund, no JPMorgan Funds – Managed Reserves Fund e no JPMorgan Funds 

– Sterling Managed Reserves Fund) através de mandatos segregados e/ou 

organismos de investimento coletivo, geridos e/ou administrados por 

qualquer uma das entidades do grupo JPMorgan Asset Management, 

incluindo, entre outros, a Sociedade Gestora e os Gestores de 

investimentos. 
Subfundo de Mercado Monetário  Qualquer Subfundo devidamente 

autorizado de acordo com as disposições do Regulamento (UE) 2017/1131 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 relativo 

aos Fundos de Mercado Monetário, podendo ser alterado ou modificado 

ao longo do tempo. 

VPL Valor patrimonial líquido por Ação. 

OCDE A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, 

uma organização económica intergovernamental com 35 Estados-

Membros. 

OFAC Serviço de Controlo de Bens Estrangeiros dos Estados Unidos. 
RPC A República Popular da China, excluindo Hong Kong, Macau ou 

Taiwan. 

Depositário da RPC China Construction Bank Corporation ("CCB"), uma 

sociedade constituída na China e sediada em 25 Finance Street, Pequim, 

RP China, 100032 

Corretor Preferencial  Uma instituição de crédito, uma sociedade de 

investimento regulamentada ou outra entidade sujeita a regulamentação 

prudencial e supervisão corrente com a qual o Fundo celebrou um acordo 

de corretagem preferencial. Um corretor preferencial atua como uma 

contraparte nas transações de investimentos da carteira e poderá auxiliar 

no financiamento, execução, compensação e liquidação de transações, 

bem como fornecer serviços de custódia, empréstimo de títulos, serviços 

técnicos personalizados e apoio operacional. 

Prospeto O presente documento. 

Política de Privacidade A Política de Privacidade emitida pela JPMorgan 

Asset Management em seu próprio nome ou em nome das suas 
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subsidiárias e filiais disponível em www.jpmorgan.com/emea-privacy-

policy.  

QFII Uma entidade que cumpra a legislação e requisitos da RPC 

pertinentes para ser um investidor institucional estrangeiro qualificado. 

Títulos Elegíveis para QFII/RQFII  Títulos e outros investimentos que um 

QFII ou RQFII pode deter ou realizar nos termos dos Regulamentos sobre 

QFII/RQFII. 

Regulamentos sobre QFII/RQFII  As leis e regulamentos que regem o 

estabelecimento e funcionamento do regime do investidor institucional 

estrangeiro qualificado e o regime do investidor institucional estrangeiro 

qualificado em renminbi na RPC. 

Mercado Regulamentado  Um mercado que cumpre os requisitos 

indicados no número 21 do Artigo 4.º da Diretiva 2014/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de 

instrumentos financeiros (e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 

2011/61/UE), bem como qualquer outro mercado num Estado Elegível que 

seja regulamentado, opera regularmente e é reconhecido e aberto ao 

público. 

RQFII  Um investidor institucional estrangeiro qualificado em Renminbi 

que investe diretamente em títulos nacionais da RPC nos termos dos 

Regulamentos sobre RQFII. 

ACRE  A Administração Central das Reservas Estrangeiras da RPC. 

SFDR   Regulamento 2019/2088 relativo à divulgação de informações 

relacionadas com a sustentabilidade 

no setor dos serviços financeiros. 

Ação Uma ação de qualquer Subfundo. 

Classe de Ações  Uma classe de Ações. 

Moeda da Classe de Ações  A moeda na qual uma determinada Classe de 

Ações está denominada, podendo ou não corresponder à Moeda de 

Referência do Subfundo. 

Acionista Qualquer investidor registado como titular de Ações no registo 

do Fundo. 

Relatórios aos Acionistas  Os relatórios anuais e semestrais do Fundo. 

Subfundo de Mercado Monetário de Curto Prazo  Qualquer 

Subfundo devidamente autorizado de acordo com as disposições do 

Regulamento (UE) 2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho de 

14 de junho de 2017 relativo aos Fundos de Mercado Monetário, podendo 

ser alterado ou modificado ao longo do tempo 

Subfundo Qualquer subfundo do Fundo. 

Investimento Sustentável Tal como definido no SFDR, um investimento 

numa atividade económica que contribui para um objetivo de natureza 

ambiental, tal como medido, por exemplo, pelos indicadores 

fundamentais da eficiência dos recursos em matéria de utilização de 

energia, de energias renováveis, de matérias‐primas, da água e dos solos, 

de produção de resíduos e de emissões de gases com efeito de estufa, ou 

do impacto na biodiversidade e na economia circular, ou um investimento 

numa atividade económica que contribui para um objetivo de natureza 

social, em particular um investimento que contribui para combater as 

desigualdades ou que promove a coesão social, a integração social e as 

relações laborais, ou um investimento em capital humano ou em 

comunidades económica ou socialmente desfavorecidas, desde que tais 

investimentos não prejudiquem significativamente nenhum desses 

objetivos e desde que as empresas beneficiárias do investimento 

empreguem práticas de boa governação, em particular no que diz respeito 

a estruturas de gestão, relações laborais e práticas de remuneração do 

pessoal sãs e ao cumprimento das obrigações fiscais. Para mais 

informações sobre a definição de Investimento Sustentável, consulte 

www.jpmorganassetmanagement.lu. 

OIC  Um Organismo de Investimento Coletivo. 

OICVM Um Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários 

regido pela Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 

13 de julho de 2009 que coordena disposições legislativas, regulamentares 

e administrativas respeitantes aos organismos de investimento coletivo 

em valores mobiliários. 

Diretiva OICVM V   Diretiva 2014/91/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 23 de julho de 2014 que altera a Diretiva 2009/65/CE que 

coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas 

respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores 

mobiliários (OICVM) no que respeita às funções dos depositários, às 

políticas de remuneração e às sanções. 

Legislação OICVM V   Diretiva OICVM V, Regulamento OICVM V e as 

disposições relevantes da Parte I da Lei de 2010 e qualquer ato, estatuto, 

regulamento, diretrizes circulares ou vinculativas, derivados ou 

relacionados, da UE ou nacionais.  

Regulamento OICVM V  Regulamento Delegado da Comissão (UE) 

2016/438 de 17 de dezembro de 2015 que complementa a Diretiva. 

Dia de Avaliação  Um dia no qual um Subfundo aceita negociar pedidos e 

calcula um VPL por Ação para cada Classe de Ações. Sujeito a quaisquer 

outras restrições indicadas na respetiva secção do Subfundo em 

Descrições dos Subfundos, deve considerar-se como "Dia de Avaliação" 

um dia da semana que não seja um dia em que uma bolsa ou mercado, 

onde uma parte substancial dos investimentos do Subfundo em causa seja 

negociada, estejam encerrados. Quando as negociações em qualquer uma 

dessas bolsas ou mercados forem condicionadas ou suspensas, a 

Sociedade Gestora poderá, tendo em consideração as condições 

prevalecentes no mercado ou outros fatores relevantes, decidir se um dia 

em particular será ou não um Dia de Avaliação. A 1 de janeiro, na 

segunda-feira a seguir à Páscoa, a 24 – 26 de dezembro inclusive, e 

qualquer outro dia especificado em Descrições dos Subfundos também 

não se prevê que haja avaliação. Excecionalmente, em 31 de dezembro, 

desde que não seja um sábado ou domingo, será calculado um VPL por 

Ação para cada Classe de Ações, não sendo  todavia aceite qualquer 

pedido de negociação. Para uma lista dos dias em que se prevê que não 

haja negociação e dos dias que não sejam um dia de avaliação, visite 

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-

management/adv/funds/administrative-information/dealing-

information/.  

ONU As Nações Unidas. 

Valor em Risco (VaR)  Uma estimativa estatística, determinada com um 

elevado grau de confiança, da perda potencial máxima que é provável que 

surja num determinado intervalo de tempo sob condições normais de 

mercado. 

GLOSSÁRIO 2 TERMOS GERAIS DE INVESTIMENTO 

Embora este glossário reflita os significados pretendidos no presente 

Prospeto, as suas definições têm caráter informativo (por oposição a 

jurídico) e destinam-se a fornecer descrições gerais úteis de valores 

mobiliários, técnicas e outros termos comuns. 

retorno absoluto Um desempenho que seja positivo em termos de 

aumento do VPL, ao contrário do desempenho relativamente a um Padrão 

de Referência ou outra medida. 

extensão ativa Uma abordagem de investimento 130/30 que procura 

melhorar os retornos potenciais assumindo posições curtas em títulos e 

aumentando posições longas sem incrementar a exposição líquida geral ao 

mercado.  As posições longas e curtas do Subfundo serão normalmente 

compostas por 130% de posições longas e 30% de posições curtas, 

podendo estas metas todavia variar consoante as condições do 

mercado.  As exposições do Subfundo são reajustadas periodicamente 

para procurar manter estes intervalos. 

http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/dealing-information/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/dealing-information/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/dealing-information/
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título garantido por hipotecas emitido por uma agência Um título 

garantido por hipotecas emitido por uma agência patrocinada pelo 

governo norte-americano, como a Student Loan Marketing Association 

(Sallie Mae), a Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) ou a 

Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). 

gerido de forma agressiva Gerido com possibilidade de rotação e riscos 

mais elevados do que um padrão de referência aplicável. 

alfa O desempenho ajustado ao risco de um investimento. 

APAC  Ásia-Pacífico  

ASEAN Associação das Nações do Sudeste Asiático. Os membros atuais são 

Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura, 

Tailândia e Vietname. A composição da ASEAN pode variar ao longo do 

tempo. 

papel comercial garantido por ativos (ABCP) Uma dívida de curto prazo, 

geralmente limitada a uma maturidade não superior a 397 dias e emitida 

numa base de desconto. O produto das emissões de ABCP é usado, 

principalmente, para obter juros sobre vários ativos, por exemplo, valores 

a receber de clientes, valores a receber de crédito ao consumo ou 

empréstimo automóveis. Tais financiamentos podem assumir a forma de 

uma compra de ativos tradicionais ou um empréstimo garantido.  

título garantido por ativos (ABS) Um título de dívida cujo rendimento, 

qualidade de crédito e maturidade efetiva derivam de uma participação 

num conjunto subjacente de ativos de dívida, tais como dívida de cartões 

de crédito, empréstimos à compra de automóveis, empréstimos ao 

consumo, locações financeiras de equipamento e empréstimos de 

recompra garantidos. 

vida média O tempo necessário, em média, para que os ativos subjacentes 

a um título garantido por ativos consigam o reembolso do respetivo 

capital. 

nível inferior ao grau de investimento Títulos de dívida de emitentes com 

menor solvabilidade. Estes títulos têm notação Ba1/BB+ ou 

inferior  utilizando a notação mais elevada disponível por parte de uma 

das agências de notação independentes como a Standard & 

Poor’s,  Moody’s ou Fitch. Também conhecidos como títulos de "elevado 

rendimento" porque normalmente oferecem um rendimento maior em 

troca do seu nível superior de risco incumprimento em comparação com 

títulos de dívida com grau de investimento. 

beta  Uma medida do risco de um título comparativamente ao mercado 

como um todo. 

blue chips  Grandes empresas sobejamente reconhecidas, bem 

estabelecidas e aparentemente financeiramente sólidas 

Obrigação Brady  Uma obrigação denominada em USD emitida pelo 

governo de países em desenvolvimento ao abrigo do Plano Brady, um 

programa especificamente concebido para ajudar os países da América 

Latina a liquidar uma parte da sua dívida aos Estados Unidos da América. 

obrigação catastrófica Um tipo de título de dívida em que o retorno do 

capital e o pagamento de juros dependem da não ocorrência de um 

evento impulsionado específico, como um furacão, terramoto ou outro 

fenómeno físico ou relacionado com as condições climatéricas.  

Ações China A e Ações China B A maioria das empresas cotadas em bolsas 

de valores chinesas oferecerá duas classes de ações diferentes. As Ações 

China A são transacionadas em Renminbis nas bolsas de valores de Xangai 

e Schenzhen por sociedades constituídas na China Continental. As Ações 

China B são cotadas em moedas estrangeiras (como o USD) nas bolsas de 

valores de Xangai e Shenzhen, e estão abertas quer ao investimento 

nacional, quer ao investimento estrangeiro. 

Entidade de Juro Variável Chinesa (Variable Interest Entity - VIE) Uma 

estrutura utilizada para obter capital de investidores nãochineses, através 

da qual uma empresa sediada na China estabelece uma entidade 

(tipicamente offshore) que celebra contratos de serviço e outros contratos 

com a empresa sediada na China, concebidos para proporcionar exposição 

económica à empresa sediada na China. A entidade offshore emite títulos 

transacionados na bolsa, que não são participações no capital da empresa 

sediada na China. A estrutura VIE foi concebida para proporcionar à 

entidade offshore (e, por sua vez, aos investidores na entidade) uma 

exposição económica à empresa sediada na China que replica a 

participação no capital social, sem participação efetiva no capital social. 

Estados da CEI  Comunidade de Estados Independentes, uma aliança de 

antigas Repúblicas Socialistas Soviéticas da União Soviética anterior à sua 

dissolução em dezembro de 1991. Os Estados-Membros incluem: 

Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Geórgia, Moldávia, 

Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão, Ucrânia, Uzbequistão. 

mecanismo de reembolso  Quando se verificar um rendimento negativo é 

possível atribuir uma comissão de desempenho desde que os resultados 

excedam o rendimento do Padrão de Referência da comissão de 

desempenho desde a última vez em que tenha sido paga uma comissão de 

desempenho. 

garantia  Ativos fornecidos por um mutuário como um valor mobiliário 

para o mutuante para o caso de o mutuário não conseguir cumprir as suas 

obrigações. 

obrigação garantida por hipotecas (CMO - collateralised mortgage 

obligation)  Um título garantido por hipotecas dividido em parcelas com 

diferentes níveis de exposição a quaisquer empréstimos que se tornem de 

cobrança duvidosa. 

mercadorias Bens físicos que se inserem numa de duas categorias: 

mercadorias pesadas, como os metais (ex.: ouro, cobre, chumbo, urânio), 

diamantes, petróleo e gás; e mercadorias agrícolas, como produtos 

agrícolas, lã, algodão e géneros alimentícios (ex.: cacau, açúcar, café). 

título convertível contingente Um tipo de título que normalmente 

funciona como uma obrigação, desde que determinadas condições 

previamente estabelecidas não sejam desencadeadas. Estes eventos 

desencadeadores podem incluir que as medidas relativas à solidez 

financeira do emitente se mantenham acima de um determinado nível ou 

que o preço da ação desça abaixo de um nível especificado. 

contratos por diferenças (CFD - contracts for difference) Um acordo 

celebrado num contrato de futuros mediante o qual as diferenças na 

liquidação são realizadas através de pagamentos em numerário, e não 

através da entrega física de bens ou serviços. Os CFD proporcionam aos 

investidores todos os benefícios e riscos de possuir um título sem o 

possuir na realidade.  

título convertível  Tipo de título que tem, de uma forma geral, 

características similares às dos títulos de dívida e de capital. Estas 

obrigações podem ou têm de ser trocadas por determinado número de 

ações (normalmente da sociedade emitente), a um preço ou data 

previamente determinados. 

correlação  Medida estatística para medir o grau da relação existente 

entre o movimento de dois ativos ou mercados. 

contraparte Qualquer instituição financeira que ofereça serviços ou atue 

como terceira parte em derivados ou outros instrumentos ou operações. 

obrigação hipotecária  Obrigação garantida por ativos (como um conjunto 

de hipotecas) que permanecem no balanço do emitente, expondo o 

obrigacionista à solidez financeira do emitente tanto direta como 

indiretamente. 

credit default swap (CDS)  Um derivado que funciona como um seguro de 

crédito, na medida em que transmite o risco de incumprimento de uma 

obrigação para uma entidade terceira, em troca de pagamentos de 

prémios. Se a obrigação não entrar em incumprimento, o vendedor do 

CDS beneficia dos prémios. Se a obrigação entrar em incumprimento, o 

http://www.investopedia.com/terms/f/futurescontract.asp
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vendedor do CDS é obrigado a pagar ao comprador todo o montante não 

reembolsado, o qual será provavelmente superior ao valor dos prémios 

recebidos.  

índices credit default swap (CDX / iTraxx)  Derivados de crédito 

compensados centralmente com CDS. O CDX é composto por CDS em 

empresas norte-americanas ou de mercados emergentes. O iTraxx é 

composto por CDS em empresas e governos soberanos europeus, asiáticos 

e de mercados emergentes. Pode ser utilizado para cobrir o risco de 

crédito ou obter exposição ao crédito de um cabaz de títulos de crédito. Se 

existir um incumprimento do CDX ou iTraxx, o comprador de proteção é 

compensado através da receção de fundos do vendedor de proteção, 

semelhante a um CDS com liquidação financeira.  

estratégia de crédito  Estratégia de investimento que procura beneficiar 

do investimento em estratégias relacionadas com o crédito. Isto poderia 

basear-se numa abordagem de valor relativo ou direcional (i.e. adquirindo 

títulos considerados subvalorizados e vendendo títulos de curto prazo 

considerados sobrevalorizados) em instrumentos orientados para o 

crédito. 

derivado sobre divisas  Um derivado cujo ativo de referência é o valor de 

uma divisa ou a taxa de câmbio. 

gestão da exposição ao risco cambial (currency overlay)  Gestão cambial 

ativa com o objetivo de gerar retornos adicionais. 

prémio de risco da transação  A diferença entre o preço de mercado atual 

das ações de uma empresa e o preço oferecido por uma empresa 

adquirente, o qual é normalmente mais elevado para compensar o risco 

de não concretização da transação. 

derivado Instrumento ou contrato privado cujo valor depende do valor e 

das características de um ou mais ativos de referência, tais como um valor 

mobiliário, um índice ou uma taxa de juro. Uma variação relativamente 

pequena no valor do ativo de referência pode causar uma grande 

diferença no valor dos derivados.   

risco direcional  O risco de um Subfundo ter um desempenho inferior ao 

Padrão de Referência por não ter exposição direta a um título ou grupo de 

títulos específicos que registem uma valorização acima da média. 

diversificado No âmbito de um Subfundo investir numa ampla variedade 

de empresas ou títulos. 

duração  Uma medida da sensibilidade do preço de um título de dívida ou 

de uma carteira a variações nas taxas de juro. É expectável que um 

investimento com duração de 1 ano diminua 1% em valor a cada 1% de 

aumento nas taxas de juro. 

mercados emergentes  Países com mercados financeiros e mecanismos de 

proteção dos investidores não tão bem estabelecidos. Os exemplos 

incluem a maioria dos países da Ásia, América Latina, Europa do Leste, 

Médio Oriente e África.  

A lista de mercados emergentes e menos desenvolvidos está sujeita a 

alterações contínuas. De modo geral, incluem qualquer país ou região que 

não os Estados Unidos da América, Canadá, Japão, Austrália, Nova 

Zelândia e Europa Ocidental. Concretamente, países emergentes e em vias 

de desenvolvimento são aqueles com um mercado acionista emergente 

numa economia em desenvolvimento, conforme definido pela 

International Finance Corporation, com economias de rendimentos baixos 

ou médios, de acordo com o Banco Mundial, ou que integram a lista 

publicada pelo Banco Mundial de países em desenvolvimento. 

Fatores ambientais, sociais e de governação (ESG) Considerações não 

financeiras que podem ter impactos positivos ou negativos nas receitas, 

custos, fluxos de caixa, valor dos ativos e/ou passivos de um emitente. 

Fatores ambientais dizem respeito à qualidade e funcionamento do 

ambiente natural e sistemas naturais, tais como emissões de carbono, 

regulamentos ambientais, escassez de água e resíduos. Fatores sociais 

dizem respeito aos direitos, bem-estar e interesses das pessoas e 

comunidades, tais como gestão do trabalho e saúde e segurança. Fatores 

de governação dizem respeito à gestão e supervisão de empresas e outras 

entidades investidas, tais como conselho de administração, titularidade e 

pagamento. 

título relacionado com ações  Um título que fornece titularidade indireta 

numa ação ou que resulta na aquisição de uma ação. Os exemplos incluem 

warrants, certificados de depósito, títulos convertíveis, títulos de índices, 

títulos de participação e títulos com uma componente de retorno 

indexada ao desempenho de ações. 

swap de ações  Uma forma de derivado que normalmente envolve a troca 

de um retorno de taxas de juro variáveis ou de taxas de juro fixas pelo 

retorno de uma ação ou índice de ações. 

Obrigação europeia Uma obrigação emitida numa divisa diferente da 

divisa do país ou do mercado de emissão. 

estratégia event-driven  Uma estratégia de investimento em títulos que 

aparentam vir a beneficiar de uma potencial fusão, reestruturação 

empresarial ou falência. 

mercadoria negociada em bolsa  Um investimento que acompanha o 

desempenho das mercadorias individuais ou dos índices de mercadorias e 

que é negociado numa bolsa de valores. 

fundo de índice cotado (ETF - exchange traded fund)  Um investimento 

que representa um conjunto de títulos — que normalmente replica o 

desempenho de um índice — e que é negociado numa bolsa de valores. 

risco de prorrogação  Risco de a subida das taxas de juro vir a abrandar a 

taxa a que os empréstimos de um conjunto serão pagos, retardando assim 

o reembolso do capital aos investidores. 

mercados pré-emergentes Os países menos desenvolvidos dos países dos 

mercados emergentes, tais como os incluídos no MSCI Frontier Market 

Index ou em índices similares. 

obrigação verde  Uma obrigação que utiliza as receitas para financiar 

projetos  relacionados com o clima ou o ambiente. 

título de dívida pública  Títulos emitidos ou garantidos por governos ou 

respetivas agências, municípios dos EUA, entidades quase-governamentais 

e empresas patrocinadas pelo Estado. Podem incluir quaisquer bancos, 

instituições financeiras ou entidades empresariais cujo capital é garantido 

até à maturidade por um governo, as respetivas agências governamentais 

ou por empresas patrocinadas pelo governo.  Para evitar dúvidas, os 

municípios dos EUA não são elegíveis ao abrigo do artigo 45.º, n.º 1, da Lei 

de 2010. 

crescimento  Uma abordagem de investimento focada em títulos de 

capital para cujos fundamentos (tais como as vendas, os resultados ou os 

ativos) se prevê um crescimento a uma taxa acima da média face ao 

mercado. 

mecanismo de high water mark  A comissão de desempenho apenas pode 

ser atribuída quando o VPL por Ação for superior ao maior VPL por Ação 

no momento do lançamento da Classe de Ações ou ao VPL por Ação que 

serviu de base ao pagamento da última comissão de desempenho, 

conforme o que for mais alto 

grau de investimento  Obrigações que uma agência de notação de crédito 

considera serem aparentemente capazes de cumprir as suas obrigações de 

pagamento. As obrigações com uma notação BBB-/Baa3 ou superior que 

utilizem a notação mais elevada disponível de uma das agências de 

notação independentes como a Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch, são 

consideradas como obrigações com grau de investimento. As emissões de 

obrigações chinesas onshore sem notação podem ser consideradas de 

grau de investimento na medida em que os seus emitentes possuam uma 

notação internacional de grau de investimento por pelo menos uma 

agência de notação internacional independente. 
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LIBID The London Interbank Bid Rate, a taxa que um banco está disposto a 

pagar para atrair depósitos de outro banco no mercado interbancário de 

Londres. 

LIBOR/ICE LIBOR  The London Interbank Offer Rate, a taxa média que um 

banco está disposto a pagar para obter um empréstimo de outro banco no 

mercado interbancário de Londres. Administrado pela Intercontinental 

Exchange e publicado diariamente. 

liquidez  Medida da possibilidade de comprar ou vender um ativo no 

mercado sem afetar significativamente o seu preço ou do tempo 

necessário para encontrar um comprador ou vendedor. 

exposição longa, posição longa  Uma posição de mercado cujo valor 

aumenta quando o valor do(s) ativo(s) em questão aumenta.  

estratégia de exposição longa/curta a ações  Uma estratégia que envolve 

assumir uma exposição longa a títulos que se prevê virem a valorizar e 

exposição curta a títulos que se espera virem a desvalorizar ou que, de 

outra forma, não sejam considerados atrativos. 

mark-to-market A avaliação de posições a preços de fecho prontamente 

disponíveis que são originados independentemente, incluindo cotações da 

bolsa, cotações eletrónicas ou cotações fornecidas por vários corretores 

independentes reputados. 

mark-to-model Qualquer avaliação que seja comparada, extrapolada ou 

de outro modo calculada a partir de um ou mais elementos do mercado.  

maturidade  O tempo remanescente até ao reembolso de uma obrigação.  

mid cap, média capitalização  Empresas cuja capitalização bolsista é 

geralmente semelhante à capitalização bolsista de empresas do Russell 

Midcap Index no momento da compra. 

instrumento do mercado monetário  Um instrumento financeiro líquido 

cujo valor pode ser determinado com precisão a qualquer momento e que 

observa determinados requisitos de qualidade de crédito e de maturidade. 

título garantido por hipotecas (MBS - mortgage-backed security)  Um 

título de dívida cujo rendimento, qualidade de crédito e maturidade 

efetiva derivam de participação num conjunto de hipotecas subjacentes. 

As hipotecas subjacentes podem incluir, entre outras, hipotecas 

residenciais e comerciais, e os títulos garantidos por hipotecas podem ser 

governamentais (criados por organismos paragovernamentais dos EUA) ou 

não governamentais (criados por instituições privadas). 

Cobertura do VPL  Um método de cobertura, segundo o qual a Moeda de 

Referência do Subfundo é sistematicamente coberta face à Moeda da 

Classe de Ações com cobertura do risco cambial. 

exposição líquida  Valor das posições longas menos as posições curtas de 

um Subfundo, geralmente expresso em percentagem dos valores 

patrimoniais líquidos totais. 

estratégia oportunista / macroeconómica global  Estratégia de 

investimento que baseia a sua decisão de investimento preferencialmente 

em fatores político-económicos a nível mundial (princípios 

macroeconómicos). 

Bacia do Pacífico  Austrália, Hong Kong, Nova Zelândia, Singapura, China, 

Indonésia, Coreia, Malásia, Filipinas, Taiwan, Tailândia e o subcontinente 

indiano, excluindo os Estados Unidos da América, a América Central e do 

Sul. 

cobertura da carteira  Um método de cobertura segundo o qual as 

exposições cambiais das participações da carteira do Subfundo atribuíveis 

à Classe de Ações com cobertura do risco cambial são sistematicamente 

cobertas face à Moeda da Classe de Ações com cobertura do risco 

cambial, salvo se, para moedas específicas, não for possível ou rentável 

aplicar tal cobertura. 

estratégia de cobertura da carteira  Estratégia de investimento que visa 

beneficiar da compensação dos riscos inerentes noutras partes da carteira. 

análise quantitativa  Seleção baseada numa análise matemática dos 

números mensuráveis de uma empresa, como o valor dos ativos ou a 

previsão de vendas. Este tipo de análise não inclui uma avaliação subjetiva 

da qualidade da gestão. 

agência de notação  Uma organização independente que classifica a 

qualidade de crédito de emitentes de títulos de dívida. Por exemplo, a 

Standard & Poor’s, a Moody’s e a Fitch. 

fundo de investimento imobiliário (REIT- real estate investment trust) Um 

veículo de investimento que representa a propriedade em imóveis (sejam 

residenciais, comerciais ou industriais) ou numa empresa que exerça 

atividades imobiliárias, tais como desenvolvimento, marketing, 

administração ou financiamento de imóveis. 

As unidades de um REIT fechado que estão cotadas num Mercado 

Regulamentado podem ser classificadas como valores mobiliários cotados 

num Mercado Regulamentado, qualificando-se assim como investimentos 

elegíveis para um OICVM ao abrigo da Lei de 2010. 
Os investimentos em REIT fechados, cujas unidades são classificadas como 

valores mobiliários, mas que não estão cotadas num Mercado 

Regulamentado, estão reservados a 10% do VPL de um Subfundo 

(juntamente com quaisquer outros investimentos realizados em 

conformidade com a restrição ao investimento 3 no quadro Ativos, 

técnicas e instrumentos permitidos nas Restrições e competências em 

matéria de investimentos). 
A estrutura jurídica de um REIT, as suas restrições ao investimento e os 

regimes regulamentares e fiscais aos quais está sujeito diferem de acordo 

com a jurisdição em que está estabelecido. 

estratégia de valor relativo  Estratégia de investimento que visa beneficiar 

das diferenças de preço de um valor mobiliário comparativamente a outro 

valor mobiliário relacionado ou ao mercado no seu conjunto.  

operações de compra com acordo de revenda  A compra de títulos e o 

compromisso simultâneo de revender esses mesmos títulos a um preço 

acordado numa data acordada. 

taxa de remuneração isenta de risco  Geralmente entendida como o 

retorno esperado de um investimento que é considerado isento de risco, 

tais como os bilhetes do Tesouro dos EUA. 

prémios de risco Exposições a grupos de títulos financeiros que têm uma 
característica de risco comum, exposição pela qual os investidores 
esperam ser compensados ao longo do tempo acima da taxa de 
remuneração isenta de risco. Essas fontes de remuneração podem ser 
preferências genuínas de risco, enviesamentos comportamentais ou 
estrutura de mercado. Os prémios de risco podem ser explorados em 
relação a determinadas ações específicas ou classes de ações mais 
genéricas, tais como índices de ações ou divisas. 
empréstimo de títulos  Uma transação através da qual o mutuário 

transmite títulos sujeitos ao compromisso de que o mutuante irá devolver 

títulos equivalentes numa data futura ou quando assim lhe for solicitado 

pelo mutuário. 

título Um instrumento negociável que representa um valor financeiro. A 

categoria inclui ações, obrigações e instrumentos do mercado monetário, 

bem como futuros, opções, warrants e outros títulos negociáveis que 

conferem o direito de adquirir outros valores mobiliários mediante 

subscrição ou troca. 

título de dívida sénior  Um título de dívida com prioridade sobre outros 

títulos de dívida vendidos pelo emitente, no que diz respeito a créditos 

referentes a ativos ou lucros caso o emitente não consiga cumprir as suas 

obrigações de pagamento. 

exposição curta, posição curta  Uma posição de mercado cujo valor 

aumenta quando o valor do(s) ativo(s) em questão diminui. 

obrigação social Uma obrigação que utiliza as receitas para financiar 

projetos novos e existentes que abordem ou atenuem uma questão social 
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específica e/ou procurar alcançar resultados sociais positivos. 

obrigação sustentável  Uma obrigação que utiliza as receitas para financiar 

ou refinanciar uma combinação de atividades ou projetos ecológicos e 

sociais. 

obrigação ligada à sustentabilidade  Qualquer instrumento obrigacionista, 

cujas características financeiras e/ou estruturais possam variar consoante 

o emitente consiga ou não atingir os objetivos de Sustentabilidade / ESG 

predefinidos. 

troca de ações  Fusão em que a empresa adquirente oferece aos acionistas 

da empresa-alvo ações da empresa adquirente em troca de ações da 

empresa-alvo. Empresa-alvo é uma empresa que está ou pode vir a estar 

envolvida numa fusão ou noutra atividade empresarial. 

SPAC  uma Special Purpose Acquisition Company que consiste numa 

empresa cotada na bolsa de valores constituída para angariar fundos 

destinados à aquisição de uma empresa privada. É concedido a uma SPAC 

um determinado período de tempo para encontrar uma aquisição, caso 

contrário, terá de devolver os seus fundos aos investidores. 

produto estruturado  Tipo de investimento baseado num cabaz de títulos 

subjacentes, como títulos de capital e de dívida e derivados, em que o 

retorno está indexado ao desempenho dos títulos subjacentes ou do 

índice. 

título de dívida subordinada  Um título de dívida com classificação inferior 

à de outros títulos de dívida vendidos pelo emitente, no que diz respeito a 

créditos sobre ativos ou lucros caso o emitente não consiga cumprir as 

suas obrigações de pagamento. 

títulos TBA (TBA - to-be-announced)  Um contrato a prazo incidindo sobre 

um conjunto genérico de hipotecas. Os conjuntos específicos de hipotecas 

serão anunciados e atribuídos após a compra do título, mas antes da data 

de entrega. 

depósito a prazo  Depósito detido numa instituição financeira, 

normalmente um banco, durante um determinado período de tempo. 

swap de retorno total Um derivado no qual uma contraparte transfere o 

desempenho económico total (incluindo os rendimentos provenientes de 

juros e de comissões e os ganhos e perdas resultantes das variações dos 

preços, assim como as perdas de crédito) de uma obrigação de referência 

para a outra contraparte. Consulte derivado.  

valor  Uma estratégia de investimento principalmente em ações 

negociadas com um desconto relativamente aos respetivos fundamentos 

(tais como vendas, resultados e ativos), sendo por conseguinte 

consideradas subavaliadas. 

volatilidade  Medida estatística da variação do preço de um determinado 

valor mobiliário ou Subfundo. Normalmente, quanto maior a volatilidade, 

maior o risco inerente ao valor mobiliário ou ao Subfundo. 

warrant Tipo de investimento que confere ao titular o direito, mas não a 

obrigação, de comprar títulos, tais como ações, a um preço acordado 

numa data futura. 

duração média ponderada  A duração média de todos os títulos numa 

carteira, calculada por ponderação da duração de títulos individuais pelo 

respetivo volume relativamente à carteira como um todo. Consulte 

duração. 

média ponderada de capitalização bolsista  O valor de mercado médio de 

todos os títulos de uma carteira, calculado por ponderação da 

capitalização bolsista de títulos individuais pelo respetivo volume 

relativamente à carteira como um todo. 

vida média ponderada ou VMP A duração média de tempo até à 

maturidade legal de todos os ativos subjacentes do FMM refletindo as 

participações relativas em cada ativo.  

maturidade média ponderada ou MMP  O tempo médio até à maturidade 

de todos os títulos de uma carteira, calculado por ponderação da 

maturidade de títulos individuais pelo respetivo volume relativamente à 

carteira como um todo.  

Quanto maior a maturidade média ponderada, mais tempo os títulos da 

carteira têm até à maturidade. É normalmente utilizada como simples 

indicador da sensibilidade da taxa de juro de uma carteira de 

instrumentos do mercado monetário de curto prazo. Consulte 

maturidade. 

Yankee bond  Obrigação denominada em USD emitida nos Estados Unidos 

por bancos e sociedades não residentes.
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