
Fundos - Lâmina 8
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO BRB CORPORATIVO

Descrição

CNPJ Fundo 10.521.549/0001-85

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 0,25 % Máx de 2,25 %

Taxa Performance 0 %

Benchmark DI de um dia

Classe CVM Fundo Multimercado

Classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica

Perfil

Público Alvo: Investidores profissionais, pertencentes ao conglomerado BRB.

Objetivo: O fundo tem como objetivo propiciar aos seus cotistas a obtenção
de rendimentos através da aplicação em ativos financeiros, pós ou
prefixados, públicos ou privados, disponíveis no mercado financeiro.

Política: O fundo pretende atingir seu objetivo investindo em ativos
financeiros, com atuação ativa no mercado de taxa de juros pós ou
prefixadas e/ou índice de preços, excluindo-se estratégias que impliquem
em risco de moeda estrageira e/ou renda variável.

Período da Análise: 02/09/2019 a 31/08/2020. Retornos em %.
Ativo Mês Ano 6

meses
12

meses
24

meses
No

período
Jul

2020
Jun

2020
Mai

2020
Abr

2020
Mar
2020

Fev
2020

Jan
2020

Dez
2019

Nov
2019

Out
2019

Set
2019

Ago
2019

Fundo -0,14 -11,64 -2,84 -15,40 -16,70 -15,40 -0,14 -0,12 -1,85 -0,31 -8,97 -0,27 -0,12 -0,58 -2,31 0,06 -1,51 0,01
CDI 0,16 2,12 1,42 3,84 10,35 3,85 0,19 0,21 0,24 0,28 0,34 0,29 0,38 0,37 0,38 0,48 0,46 0,50

Percent
CDI

-89,95 -550,28 -200,08 -401,34 -161,31 -399,68 -72,05 -58,14 -786,59 -109,79 -2.649,9
3

-92,18 -30,71 -154,01 -606,93 12,70 -325,25 2,10

Dados do Período de 01/09/2019 a 31/08/2020

PL médio R$ 3.267.365,68

Constituição do Fundo 18/12/2008

Início do Fundo 13/01/2009

Data mais antiga comdinheiro 13/01/2009

Volatilidade (anualizada) 9,16%

Máximo retorno mensal 0,06% (Out/2019)

Mínimo retorno mensal -8,97% (Mar/2020)

Nº de meses analisados 12

Nº de meses com retorno positivo 1

Nº de meses com retorno zerado 0

Nº de meses com retorno negativo 11

Informações Operacionais

Aplicação mínima R$ 1.000.000,00

Movimentação mínima R$ 50,00

Saldo mínimo R$ 50,00

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+0

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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