
                                        

 

 

                                           

 

 
 

NYSE Euronext Lisbon e Commerzbank lançam ETFs  
sobre o índice PSI 20 e o índice PSI 20 Leverage 

 
Novos produtos financeiros disponíveis para investidores nacionais 

 e estrangeiros  

 
      
Lisboa, 6 de Setembro de 2010 – A NYSE Euronext e o Commerzbank acabam de lançar dois 

novos ETFs (Exchange Traded Funds) sobre os índices portugueses PSI 20 e PSI 20 Leverage. 

Os ETFs começaram a ser negociados hoje na Bolsa de Lisboa. 

 

Estes novos instrumentos financeiros, que combinam a simplicidade de negociação das acções 

com a diversificação dos fundos de investimento, são mais uma alternativa de investimento 

disponível na NYSE Euronext Lisbon. Os ETFs podem ser transaccionados em tempo real ao 

longo do período normal de funcionamento da Bolsa Portuguesa, estão disponíveis através dos 

intermediários financeiros habituais e não têm comissões de subscrição e resgate.  

 

Caberá ao Commerzbank, através da subsidiária ComStage, proceder à distribuição dos ETFs 

sobre os índices PSI 20 e PSI 20 Leverage junto dos investidores portugueses e estrangeiros.  

 

Luis Laginha de Sousa, Chairman e CEO da NYSE Euronext, Lisbon, disse que “o lançamento 

destes novos produtos reveste-se de grande relevância para o mercado português”. “Os ETFs 

sobre o índice PSI 20 são um produto inovador que permite o acesso simplificado e eficiente às 

maiores empresas cotadas na Bolsa Portuguesa”.  

 

“Com o lançamento dos ETFs sobre o PSI 20 o mercado português passa a dispor de uma nova 

classe de produtos, permitindo aos investidores domésticos e internacionais posicionarem-se de 

forma mais eficaz em posições longas e com alavancagem. A criação destes novos produtos irá 

potenciar a liquidez do mercado das acções do índice PSI 20”, adiantou Miguel Geraldes, Head 

of Cash Market & Listing, da NYSE Euronext Lisbon. 

 

Hélio Cláudio, Director Public Distribution International do Commerzbank, afirmou: “temos o 

enorme prazer de lançar os primeiros ComStage ETF em Portugal, um produto que irá, 

concerteza, ser muito útil aos investidores que procuram exposição ao mercado de acções 

nacionais”. 

 

“O ComStage ETF PSI 20 Leverage foi lançado a pensar nos investidores que procuram tirar o 

maior proveito das variações diárias do índice PSI 20, enquanto o objectivo do ComStage ETF 

PSI 20 é simplesmente replicar a evolução do índice PSI 20. Após o grande sucesso do 

lançamento dos nossos ETFs no mercado Europeu, onde a oferta da ComStage já chegou a 

quase 100 ETFs, consideramos, como prioridade, desenvolver também o mercado de ETFs em 

Portugal”, acrescentou o mesmo responsável. 
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Sobre os ETFs: 
O segmento de ETF tem registado um crescimento fenomenal nos últimos anos. Actualmente, existem 487 ETF 

correspondentes a 535 cotações nos mercados europeus da NYSE Euronext, dos quais 300 replicam índices incluindo 

uma vasta gama de activos e estratégias que permitem ao investidor uma escolha bastante variada. Desde 2004, o 

número de ETF cotados na NYSE Euronext mais do que quadruplicou, ilustrando a inovação contínua promovida por 

17 emitentes deste segmento.  

 
Sobre o índice PSI 20: 
O PSI 20 é o índice de referência do mercado bolsista Português, reflectindo a evolução dos preços das acções das 20 

maiores empresas e mais líquidas do universo das empresas cotadas na NYSE Euronext, Lisbon. O índice foi criado, 

em 31 de Dezembro de 1992, com um valor base de 3.000 pontos. O peso de cada empresa do PSI 20 é ajustado pelo 

seu "free float", existindo ainda um limite a 15% da capitalização do índice na data de revisão periódica. 

 

Para mais informação é favor contactar: 
 
NYSE Euronext Lisbon 
Paula Cordeiro – +351.96.40.46.778 

pcordeiro@nyx.com 

 

Commerzbank 
Hélio da Silva Cláudio 

+49 69 136 47838 

produtos.estruturados@commerzbank.com 

 

 

Sobre o Commerzbank 
O Commerzbank é o segundo maior banco alemão e um dos maiores bancos de referência na Europa. Com mais 

de 14 milhões de clientes, o Commerzbank evidencia-se pela qualidade dos serviços financeiros prestados a clientes 

particulares e empresariais, servindo simultaneamente um largo número de grandes empresas e multinacionais. O 

objectivo do Commerzbank é ser o melhor prestador de serviços em todos os segmentos de mercado para as áreas de 

negócio em que o banco está envolvido. Na Alemanha, o Commerzbank detém uma rede com mais de 1.200 balcões. 

Um dos mercados alvo em que o banco tem apostado é o sector corporativo europeu (Europa Ocidental, Oriental e 

Central). 

 

Sobre a ComStage, os ETFs do Commerzbank 
A Commerz Derivatives Funds Solutions S.A., uma subsidiária do Commerzbank, é a sociedade gestora do 

ComStage ETF com sede no Luxemburgo. O ComStage ETF é uma Sociedade de Investimento de Capital Variável 

(SICAV), constituída ao abrigo do direito do Luxemburgo como fundo Umbrella para o lançamento dos Comstage 

ETFs. Os ComStage ETFs são lançados como sub-fundos e preenchem os requisitos das directivas OICVM /UCITS 

III, podendo assim, ser colocados à venda em qualquer Estado-Membro da União Europeia, desde que nele se 

encontrem registados.  

 

Sobre a NYSE Euronext 
A NYSE Euronext (NYX) é uma operadora líder global de mercados financeiros e fornecedora de tecnologias de 

negociação inovadoras. A NYSE Euronext é composta por bolsas de acções e derivados nos Estados Unidos e na 

Europa, que transaccionam acções, futuros, opções, obrigações de taxa fixa, exchange-traded funds, entre outros 

produtos. Com mais de 8.000 emissões cotadas, os mercados accionistas da NYSE Euronext – nomeadamente a 

NYSE, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext e NYSE Arca – movimentam mais de um terço do volume 

total negociado a nível mundial nos mercados de acções, tornando-se assim a bolsa mais líquida comparativamente 

com outro grupo bolsista global. A NYSE Liffe é um dos mercados líderes no negócio de derivados na Europa, 

ocupando o segundo lugar a nível mundial em valor de transacções. Através da NYSE Technologies, o grupo bolsista 

oferece soluções tecnológicas, informação sobre produtos e aplicações de gestão de dados, bem como soluções de 

conectividade e outros serviços. A NYSE Euronext faz parte do índice S&P 500 e é a única gestora de bolsas a 

integrar os índices S&P 100 e Fortune 500. 


