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BRB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO 5 MIL

Descrição

CNPJ Fundo 01.978.445/0001-03

Gestor BRB DTVM SA

CNPJ Gestor 33.850.686/0001-69

Administrador BRB DTVM SA

CNPJ Administrador 33.850.686/0001-69

Taxa Administração Mín de 1 % Máx de 1 %

Taxa Performance 25% do que excede 100% do CDI

Benchmark DI de um dia

Classe CVM Fundo Multimercado

Classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica

Perfil

Público Alvo: Investidores em geral, clientes do BRB - Banco de Brasília S.A.
pessoas físicas e jurídicas em geral.

Objetivo: O FUNDO tem como objetivo propiciar aos seus cotistas, a
obtenção de rendimentos em ativos de renda fixa, pós ou prefixados, ativos
de taxa de câmbio, ativos com indexação a índice de preços e ativos de
renda variável, disponíveis no mercado financeiro e de capitais, visando
superar o índice de CDI � Certificados de Depósito Interbancário.

Política: O FUNDO investirá pelo menos 50% de seus recursos em títulos
públicos federais e operações compromissadas lastreadas nesses títulos,
onde o FUNDO poderá assumir compromisso de recompra ou de revenda.
Os demais recursos poderão ser investidos em Ações, bônus ou recibos de
subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em
mercado organizado, Cotas de fundos de índice (ETF�s) admitidos à
negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado,
Operações de empréstimos de ativos financeiros, incluindo ações, nas quais
o FUNDO figure como doador, conforme regulamentado pela CVM, Ativos
financeiros relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à
variação de preços do dólar e do cupom cambial, Ouro, desde que adquirido
ou alienado em negociações realizadas em mercado organizado, Títulos de
emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, Títulos de emissão de companhias abertas,
exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na CVM, Cotas
de fundos de investimento e Cotas de fundos de investimento em cotas de
fundos de investimento destinados a investidores em geral registrados com
base na Instrução CVM n° 555/14.

Período da Análise: 08/11/2019 a 30/04/2020. Retornos em %.
Ativo Mês Ano 6

meses
12

meses
24

meses
No

período
Mar
2020

Fev
2020

Jan
2020

Dez
2019

Nov
2019

Out
2019

Set
2019

Ago
2019

Jul
2019

Jun
2019

Mai
2019

Abr
2019

Fundo 4,62 -4,74 -3,74 1,60 6,75 -3,98 -7,56 -0,88 -0,63 0,42 0,63 0,62 2,25 0,45 -0,22 1,19 0,91 0,80
CDI 0,28 1,30 2,07 5,17 11,84 1,95 0,34 0,29 0,38 0,37 0,38 0,48 0,46 0,50 0,57 0,47 0,54 0,52

Percent
CDI

1.622,30 -364,85 -181,13 30,87 57,00 -203,64 -2.234,8
1

-300,77 -165,98 112,18 164,81 128,48 485,48 90,33 -38,74 253,16 167,31 153,80

Dados do Período de 08/11/2019 a 30/04/2020

PL médio R$ 14.044.652,24

Constituição do Fundo 29/07/1997

Início do Fundo 29/07/1997

Data mais antiga comdinheiro 29/07/1997

Volatilidade (anualizada) 16,75%

Máximo retorno mensal 4,62% (Abr/2020)

Mínimo retorno mensal -7,56% (Mar/2020)

Nº de meses analisados 6

Nº de meses com retorno positivo 3

Informações Operacionais

Aplicação mínima R$ 5.000,00

Movimentação mínima R$ 200,00

Saldo mínimo R$ 200,00

Disponibilidade dos recursos
aplicados

D+0

Conversão de cota para aplicação D+0

Conversão de cota para resgate D+0

Disponibilidade dos recursos
resgatados

D+3

Observações
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
títulos e valores mobilários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável
contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
tomadas com base em informações obtidas neste site.
(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(7) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.
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Nº de meses com retorno zerado 0

Nº de meses com retorno negativo 3
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(1) Este sistema está sob a coordenação de um Professor de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP.
(2) Não fazemos recomendação, oferta, solicitação, intermediação, compra, resgate ou venda de instrumentos financeiros.
(3) As informações, dados e aplicativos disponibilizados pelo Comdinheiro não caracterizam uma recomendação de compra ou venda de título ou valor mobiliário, mas são ferramentas para o estudo e acompanhamento dos
títulos e valores mobilários com base em dados e informações publicadas e divulgadas pelos órgãos competentes.
(4) Os cálculos contidos neste site foram realizados observando os princípios estabelecidos em artigos científicos, livros de autores reconhecidos pela academia, pela experiência do coordenador do site e pela inestimável
contribuição advinda dos mais de 38.000 usuários registrados.
(5) É de responsabilidade total e irrestrita do investidor decisões sobre seus investimentos, não podendo este site, seus diretores, gerentes ou funcionários serem responsabilizados por prejuízos oriundos de decisões
tomadas com base em informações obtidas neste site.
(6) Este site não assume nenhuma responsabilidade por defasagem, erro ou outra deficiência em informações prestadas, bem como por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.
(7) As informações de preços de ativos negociados nos mercados Estadunidenses são provenientes de Barchart. Esta informação é para propósito informativo apenas, não sendo permitido comercializá-las.
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