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Produto 

Nome do fundo:   Invesco Physical Gold ETC, Class A USD Commodity 

ISIN:    IE00B579F325 / DE000A1MECS1

Produtor:   Invesco Physical Markets plc 

Autoridade competente:   Banco Central da Irlanda 

Contactos:   Por email em Legaletf@invesco.com ou por telefone para +44 020 3370 

1100  

Estas informações fundamentais estão corretas à data de 31 de março de 2019. 

O que é este produto? 

Tipo: Este produto é uma mercadoria com suporte físico negociada em bolsa. Estes 
são certificados garantidos, de recurso limitado. 

Objetivos: O Invesco Physical Gold P-ETC visa proporcionar o desempenho do preço do 
ouro à vista através de certificados garantidos por barras de ouro. A moeda 
base é o dólar dos EUA. 

Investido 
pretendido: 

Este produto destina-se a investidores que estejam dispostos a investir no 
médio a longo prazo e que planeiem manter o investimento durante pelo menos 
5 anos. Os investidores deverão estar preparados para aceitar um nível 
relativamente elevado de risco de perda do seu capital inicial a fim de obter um 
potencial de retorno mais elevado. 

Vencimento: Este produto não tem termo. O Emitente tem o direito de cessar o produto em 
determinados casos, tal como previsto no prospeto. 

Documento de Informações Fundamentais 
Objetivo: Este documento presta informações fundamentais sobre este produto de investimento. 
Não se trata de material promocional. A informação é exigida por lei para ajudá-lo a compreender a 
natureza e os riscos, os custos e os ganhos e as perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a 
compará-lo com outros produtos. 
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Quais são os riscos e o que posso obter em retorno? 

Indicador de Risco 

 O indicador de risco assume que 
mantém o produto durante 5 anos. O 
risco real pode variar significativamente 
se o resgatar numa fase inicial, 

podendo obter menos de volta. 
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Menor risco Maior risco 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento $10,000 

  1 ano 3 anos 5 anos 

Cenários  
 

  
(período de 
detenção 

recomendado) 

Cenário de 
stress  

O que poderá recuperar após os custos 

Retorno médio em cada ano 

$5.739,90 

-42,60% 

$6.149,89 

-14,96% 

$5.263,50 

-12,05% 

Cenário 
desfavorável 

O que poderá recuperar após os custos 

Retorno médio em cada ano 
$8.401,50 
-15,98% 

$7.292,24 
-9,99% 

$6.570,04 
-8,06% 

Cenário 
moderado  

O que poderá recuperar após os custos 

Retorno médio em cada ano 
$9.888,88 

-1,11% 
$9.674,86 

-1,10% 
$9.465,47 

-1,09% 

Cenário 
favorável  

O que poderá recuperar após os custos 

Retorno médio em cada ano 
$11.648,54 

16,49% 
$12.845,84 

8,71% 
$13.647,43 

6,42% 

     

  

O que acontece se a Invesco Physical Markets não for capaz de pagar? 
Poderá enfrentar uma perda financeira caso o produtor ou depositário, JPMorgan Chase Bank, N.A., não cumpram as suas 
obrigações. 

Não existe qualquer esquema de indemnização ou de garantia que possa compensar toda ou parte desta perda. 

  

Quais são os custos? 
A Redução do Rendimento (RIY) mostra qual o impacto que os custos totais que paga irá ter no retorno que possa ter. Os custos 
totais têm em conta custos pontuais, correntes e adicionais. Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados do produto 
em si, para três períodos de detenção diferentes. Incluem potenciais penalidades de saída antecipada. Os números assumem que 
investe USD 10.000. Os números são estimativas e poderão variar no futuro. 
 

 
 ! 

O indicador de risco resumo é um guia do nível do 

risco deste produto comparativamente a outros 

produtos. Mostra qual a probabilidade de este produto 

vir a perder dinheiro por causa de flutuações nos 

mercados ou porque não conseguimos pagar-lhe. 

Classificámos este produto como grau 4 de 7, sendo esta 

uma classe de risco “média”. Este grau avalia as perdas 

potenciais de um desempenho futuro como sendo de nível 

médio, sendo que condições de mercado desfavoráveis 

poderão afetar a capacidade de receber um retorno 

positivo do seu investimento. 

Se o emitente não puder pagar o retorno especificado, o 

ouro poderá ser utilizado para reembolsar investidores. 

Os investidores não poderão reivindicar quaisquer outros 

ativos do Emitente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenários de desempenho 

Esta tabela ilustra o dinheiro que poderá obter de volta nos próximos 5 anos (período de detenção recomendado) em diferentes cenários, assumindo 
que investe €10 000. Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Poderá compará-los com os cenários 
de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base em dados do passado sobre como o valor deste 
investimento varia, e não são um indicador exato. O que irá obter irá depender de como o mercado irá evoluir e de por quanto tempo irá manter o 
seu investimento. O cenário de stress mostra o que poderia obter em circunstâncias de mercado extremas, e não tem em conta uma situação em 
que não possamos pagar-lhe. Os números apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas não incluem todos os custos que paga ao 
seu consultor ou distribuidor.  

Os números não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que poderá igualmente afetar o valor a receber. 
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Tabela 1: custos ao longo do tempo 
A pessoa que lhe vende ou o aconselha sobre este produto poderá cobrar-lhe outros custos. Se assim for, esta pessoa irá fornecer-
lhe informação sobre estes custos e mostrar-lhe o impacto que todos os custos irão ter no seu investimento ao longo do tempo.  

 
 

 Cenários de Investimento ($10.000) Se ganhar dinheiro 

após 1 ano 

Se ganhar dinheiro após 
metade do período 
recomendado de 5 anos  
(após 3 anos) 

Se ganhar dinheiro após o 
período recomendado de 5 
anos 

 Total de custos 23,87 69,88 113,66 

 Impacto sobre o retorno (RIY) ao ano 0,24% 0,24% 0,24% 

 

Tabela 2: composição dos custos 
A tabela abaixo mostra: 

 

 O impacto em cada ano dos diferentes tipos de custo no retorno do investimento que possa obter no final do período 
de detenção recomendado. 

 O significado das diferentes categorias de custos. 

 

 

Custos únicos 

Custos de subscrição 0,00% O impacto dos custos que paga ao subscrever o seu investimento. Este é 
o máximo que pagará e poderá pagar menos. 

Custos de saída 0,00% O impacto dos custos de sair do seu investimento quando este vence. 

Custos recorrentes 

Custos de operação da 
carteira  

0,00% O impacto dos custos de nós comprarmos e vendermos investimentos 
subjacentes para o produto. 

Outros custos 
recorrentes 

0,24% O impacto dos custos que assumimos em cada ano pela gestão dos 
seus investimentos. 

Custos incidentais 

Comissões de 
desempenho 0,00% Este produto não tem quaisquer comissões de desempenho. 

Juros transportados 0,00% Este produto não tem quaisquer juros transportados. 

    

Por quanto tempo deverei eu mantê-lo e posso retirar o meu dinheiro antecipadamente? 

 

Período de detenção recomendado: 5 anos  

Este produto não tem um período mínimo de detenção, mas é concebido para ser um investimento de longo prazo; deverá estar 
preparado para manter o seu investimento durante pelo menos 5 anos. Poderá vender as suas ações no produto, sem penalidade, 
em qualquer dia em que os bancos estejam abertos ao público na Irlanda. 

Como posso reclamar? 
Caso tenha reclamações sobre o produto, ou sobre a conduta do produtor ou da pessoa que presta conselho ou vende o produto, 
poderá apresentar a sua reclamação numa das três formas seguintes: (1) Poderá contactar-nos através do n.º de telefone +44 020 
3370 1100 e nós registaremos a sua reclamação e explicaremos o que fazer. (2) Poderá registar a sua reclamação via email para 
Legaletf@invesco.com (3) Poderá enviar a sua reclamação por escrito para ETC Legal Department, Invesco, Portman Square House, 
43-45 Portman Square, London W1H 6LY, Reino Unido. 

Outra informação relevante 

Somos obrigados a fornecer-lhe documentação adicional, nomeadamente o prospeto mais recente ou os relatórios anuais e 
semestrais do produto. Estes documentos e outra informação sobre o produto estão disponíveis online em https://etf.invesco.com 
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