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Opportunity Market FIC FIM
O Primeiro Passo Além da Renda Fixa
Superar o CDI, sem grandes sustos.

A versatilidade de um Multimercado.

O Opportunity Market é o primeiro passo na direção de investimentos
que buscam um maior retorno. Em períodos de grande incerteza
sobre a economia brasileira e mundial, nossa recomendação é o
alongamento do horizonte de investimento, o aumento da parcela
alocada em produtos mais flexíveis e a maior diversificação de seus
investimentos.
Para os investidores que não estão acostumados com produtos mais
agressivos, o Market é o produto ideal para iniciar essa mudança, por
ser um multimercado macro flexível sem tomar muito risco.

Invariavelmente nos perguntamos se agora está na hora de investir
em ações, em dólar ou em inflação, por exemplo. No entanto, tal
decisão não é simples e deve ser feita sempre por um profissional.
A grande vantagem de um fundo multimercado é exatamente essa.
Nele, o gestor tem total autonomia para escolher as melhores
oportunidades disponíveis no momento, além de ter as ferramentas
necessárias para fazer os diferentes tipos de alocação. Dessa forma,
ele não fica preso a um só tipo de estratégia, como acontece nos
fundos de inflação, por exemplo.

Para exemplificar, mesmo com a crise financeira global de 2008,
a pior desde a Grande Depressão de 1930, o Opportunity Market
fechou o ano com uma rentabilidade positiva de 7,23% (58% do CDI).

No Market, a gestão é ativa e é feita com base nas análises
e previsões de uma equipe macroeconômica, que acompanha todos
os eventos mundiais.
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FUNDO

% DO CDI

12 meses

5,56%

249,53%

24 meses

8,09%

103,75%

36 meses

15,54%

106,21%

48 meses

26,13%

107,63%

Desde o início

5388,84%

212,40%
Até o fechamento de Março/2021

PL

PL MÉDIO/12 MESES

Estratégia

R$ 1.939.395.829,34

R$ 2.054.770.083,58

FIC

R$ 190.940.310,20

R$ 232.182.140,54

CARACTERÍSTICAS

PÚBLICO ALVO

CNPJ

DATA DE INÍCIO DO FUNDO

Investidores em Geral.

00.947.958/0001-94

14/06/1996

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Taxa de 1,5% a.a., taxa máxima de 2,0%
a.a. calculada e provisionada diariamente e
pagamensalmente.

Multimercados Macro

DADOS BANCÁRIOS
BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 793-5

TAXA DE PERFORMANCE
20% sobre o que exceder a variação do CDI,
provisionada por dia útil e paga
semestralmente.

CÓDIGO ISIN
BROPMKCTF001
TAXAS DE INGRESSO E SAÍDA
Não há.
RESGATES
Até 14h | Cotização em D+0, Pagamento em D+1.

APLICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Até 14h | Cotização em D+0.

Ações.

Metodologia utilizada: Fundos de investimento classificados na ANBIMA como Multimercado, excluindo: (i) fundos com os seguintes públicos-alvos: exclusivo, exclusivo do
administrador e exclusivo previdenciário; (ii) fundos com taxa zero; (iii) fundos com patrimônio líquido inferior a R$20.000.000,00; (iv) fundos com volatilidade diária anualizada
entre 0,5% e 2,5% nos últimos 12 meses; (v) fundos fechados para captação; (vi) fundos com número de cotistas inferior a 20; e (vii) Fundos de Crédito privado. O estudo
completo encontra-se disponível para consulta na sede do distribuidor.
1

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. desde 21/03/2011. - Gestor: Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. e, desde 16/03/2011,
Opportunity Gestão Internacional de Recursos Ltda. - Em 31 de dezembro de 2010, a gestora Opportunity Lógica Gestão de Recursos Ltda. foi incorporada à Opportunity Asset
Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. Em 24/04/2009, o FUNDO transformou-se em um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado.
- Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. - Fundos de investimento não contam com
garantia do administrador, do gestor ,de qualquer mecanismo de seguro, ou Fundo Garantidor de Crédito -FGC. – Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Este fundo pode aplicar em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como
são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente
obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. - Para fins de resgate, a data de sua solicitação, a data de conversão das cotas e a data
de pagamento diferem entre si. - O Fundo está autorizado a realizar aplicações em fundos de investimento que aplicam seus recursos em ativos financeiros no exterior. - Os
fundos de investimento em ações e os fundos de investimento multimercados podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os
riscos daí decorrentes. - Até 18/03/2011, o Fundo teve a administração do Banco Opportunity S.A. - A taxa de administração compreende as taxas de administração dos
fundos de investimento nos quais o fundo eventualmente venha a aplicar seus recursos. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo
prazo. - Algumas das informações aqui apresentadas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Apesar de todo o cuidado em sua coleta e manuseio, o Opportunity não
se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos. - Rentabilidades: Abr/20: 1,29%; Mai/20: 1,45%; Jun/20: 0,89%; Jul/20: 1,17%; Ago/20: -0,04%; Set/20: -0,91%;
Out/20: -0,10%; Nov/20: 0,93%; Dez/20: 1,23%; Jan/21: -0,48%, Fev/21: -0,36%; Mar/20: 0,38%. - Fonte: Banco de Dados/Opportunity. - Fechamento: Março/2021.
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