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BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023

Descrição

CNPJ Fundo 17.302.306/0001-03

Gestor BRB DTVM SA

CNPJ Gestor 33.850.686/0001-69

Administrador BRB DTVM SA

CNPJ Administrador 33.850.686/0001-69

Taxa Administração 0,1 %

Taxa Performance 0 %

Benchmark Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Classe CVM Fundo de Renda Fixa

Classe ANBIMA Renda Fixa Índices

Perfil

Público Alvo: Investidores qualificados.

Objetivo: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a
valorização de suas cotas, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo � IPCA + 6,0% a.a.

Política: O fundo pretende atingir seu objetivo investindo em ativos
financeiros, mantendoo prazo médio da carteira superior a 365 dias,
excluindo-se estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira
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
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2020
Jun

2020
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2020
Abr

2020
Mar
2020

Fev
2020
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2020

Dez
2019

Nov
2019

Out
2019

Set
2019
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2019

Fundo 0,76 5,17 3,25 8,44 18,62 8,44 0,85 0,47 0,03 0,37 0,76 0,52 1,30 1,33 0,71 0,52 0,54 0,65
IBGE_IPC

A
0,36 0,26 -0,38 -0,31 0,07 0,25 0,21 1,15 0,51 0,10 -0,04 0,11

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

PL médio R$ 73.244.403,45

Constituição do Fundo 10/12/2012

Início do Fundo 04/06/2014

Data mais antiga comdinheiro 04/06/2014

Volatilidade (anualizada) 0,37%

Máximo retorno mensal 1,33% (Dez/2019)

Mínimo retorno mensal 0,03% (Mai/2020)

Nº de meses analisados 12

Nº de meses com retorno positivo 12

Nº de meses com retorno zerado 0

Nº de meses com retorno negativo 0

Informações Operacionais

Aplicação mínima R$ 500.000,00

Movimentação mínima R$ 0,00

Saldo mínimo R$ 0,00

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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