
Cláusula de Confidencialidade e Disclaimer:
Nota: As performances dizem respeito à carteira tipo. podendo diferir das carteiras recentemente iniciadas/reforçadas que se encontram
em processo de construção. bem como das carteiras em processo de liquidação (total ou parcial). Não tem capital nem rentabilidade
garantida.
Este documento é pessoal. cujo conteúdo é confidencial e destina-se a uso exclusivo a quem nela conste como destinatário. Caso não seja o
destinatário deste documento. fica informado que o recebeu por engano. e que qualquer utilização. distribuição. reencaminhamento ou outra
forma de revelação a outrem. impressão. ou cópia desta mensagem é expressamente proibida.
As opiniões expressas neste documento refletem o ponto de vista da SGF - Sociedade Gestora de Patrimónios e das pessoas que o elaboram
sendo divulgadas aos seus destinatários como mera ferramenta auxiliar. não podendo. nem devendo. justificar qualquer ação ou omissão ou
sustentar a realização de qualquer operação. nem substituir qualquer julgamento próprio por parte dos respetivos destinatários. sendo estes.
como tal. inteiramente responsáveis pelas decisões que venham a adotar e pelos atos e omissões que venham a praticar. Apesar da SGF -
Sociedade Gestora de Patrimónios considerar que o conjunto de informação que sustenta a opinião aqui expressa foi obtido junto de fontes
credíveis. a sua precisão não pode ser totalmente garantida e nada obsta a que as opiniões aqui expressas possam. a qualquer momento e sem
aviso prévio. ser alteradas. A SGF - Sociedade Gestora de Patrimónios rejeita. assim. qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos
resultantes. direta ou indiretamente. da utilização das opiniões constantes neste documento.

RENTABILIDADES

FEVEREIRO 2023

Rentabilidades Mensais 
PPR SGF 

Poupança 
Garantida

Poupança 
Conservadora

Poupança 
Equilibrada

Poupança 
Ativa

Poupança 
Dinâmica Stoik Top 

Gestores

2023 fev (ytd) 0,19% 0,19% -0,05% 0,14% 1,23% 2,22% 4,83%

2022 -6,12% -6,18% -6,92% -7,11% -7,41% -17,94% -15,08%

Últimos 3 anos -4,90% -0,39% 0,72% 5,78% 13,99% 5,73%

Cláusula de Confidencialidade e Disclaimer:

Nota: Rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades futuras. As rentabilidades apresentadas são líquidas de comissões.
Este documento é pessoal. cujo conteúdo é confidencial e destina-se a uso exclusivo a quem nela conste como destinatário. Caso não seja o
destinatário deste documento. fica informado que o recebeu por engano. e que qualquer utilização. distribuição. reencaminhamento ou outra
forma de revelação a outrem. impressão. ou cópia desta mensagem é expressamente proibida.
As opiniões expressas neste documento refletem o ponto de vista da SGF - Sociedade Gestora de Patrimónios e das pessoas que o elaboram
sendo divulgadas aos seus destinatários como mera ferramenta auxiliar. não podendo. nem devendo. justificar qualquer ação ou omissão ou
sustentar a realização de qualquer operação. nem substituir qualquer julgamento próprio por parte dos respetivos destinatários. sendo estes.
como tal. inteiramente responsáveis pelas decisões que venham a adotar e pelos atos e omissões que venham a praticar. Apesar da SGF -
Sociedade Gestora de Patrimónios considerar que o conjunto de informação que sustenta a opinião aqui expressa foi obtido junto de fontes
credíveis. a sua precisão não pode ser totalmente garantida e nada obsta a que as opiniões aqui expressas possam. a qualquer momento e sem
aviso prévio. ser alteradas. A SGF - Sociedade Gestora de Patrimónios rejeita. assim. qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos
resultantes. direta ou indiretamente. da utilização das opiniões constantes neste documento.

Rentabilidades Mensais 
FPA SGF 

Reforma 
Garantida

Reforma 
Conservadora

Reforma
Equilibrada

Reforma
Stoik

2023  fev (ytd) 0,64% -0,18% -0,11% 2,33%

2022 -5,83% -6,53% -6,53% -19,94%

Últimos 3 anos -3,60% -2,23% 0,62% 7,42%
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