FUNDO - GUIDE TOP PICKS FIA
JUNHO 2019
O FUNDO
Investir no fundo Guide Top Picks FIA é uma maneira simples de acessar o mercado de bolsa de valores. A
política de Investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em ações, com o objetivo de buscar
proporcionar aos cotistas, no longo prazo, rentabilidade superior à do IBOVESPA.
Com aplicações a partir de R$ 100 já é possível ter acesso a uma carteira diversificada de ações. O fundo usa
como referência os papéis que compõem a carteira Guide Top Picks.

POR QUE INVESTIR?
EFICIÊNCIA FISCAL
As compras e vendas de ações dentro do fundo não são sujeitas a cobrança de IR. Ao contrário do
investimento individual, os cotistas não precisam recolher o Imposto de Renda através de DARF. O imposto
é recolhido na fonte no momento da retirada dos recursos.

FACILIDADE OPERACIONAL

APLICAÇÃO MÍNIMA REDUZIDA

No fundo, é o gestor que cuida da compra e
venda dos ativos, realizando o rebalanceamento
da carteira sempre que necessário.

A partir de apenas R$ 100,00 (cem reais) é
possível acessar uma carteira diversificada com
10 ações.

CARACTERÍSTICAS
Gestor
Guide Gestão de Recursos

Aplicação mínima / Saldo mínimo
R$ 100,00

Administrador / Custódia
BNY Mellon

Movimentação mínima
R$ 100,00

Taxa de administração
2,00% a.a.

Aplicação (cotização)
D+1

Taxa de performance
Não há

Prazo para resgates
D+3* (úteis)

Público Alvo
Investidores em geral

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Tributação aplicável
15% sobre os rendimentos

Perfil Suitability
A partir do moderado

*cotização em D+1, liquidação em D+2 após a cotização

www.guide.com.br

CARTEIRA - GUIDE TOP PICKS
JUNHO 2019

DESCRIÇÃO
A Carteira Top Picks tem como objetivo superar o desempenho do Ibovespa no longo
prazo, sendo composta sempre por 10 ações de empresas sólidas, com bons
fundamentos e alto potencial de retorno. Considerando o horizonte de investimentos
mais longo, a carteira possui baixa frequência de realocações, com rebalanceamentos
mensais.
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos.

Data base: 29/06/2019

COMPOSIÇÃO ATUAL (JUNHO/19)
Peso

Ticker

Empresa

Peso

Ticker

Empresa

10%

B3SA3

B3

10%

DTEX3

Duratex

10%

BBAS3

Banco do Brasil

10%

IRBR3

IRB Brasil

10%

CMIG4

Cemig

10%

PETR4

Petrobras

10%

CVCB3

CVC

10%

RAIL3

Rumo

10%

CYRE3

Cyrela

10%

SAPR11

Sanepar

Os indicadores econômicos acima tratam de mera referência econômica e não são meta ou parâmetro de performance para o Fundo Guide Top Picks FIA.
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DISCLAIMER
A Guide Gestão de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo
financeiro. É recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar
seus recursos. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos e de taxa de saída. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer
mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Este fundo de cotas aplica em fundos de investimento que utilizam
estratégias que 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 dos fundos.
O risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo falta de demanda pelos ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO.
Neste caso, o FUNDO pode não estar apto a efetuar, dentro do prazo máximo estabelecido no Regulamento e na regulamentação em
vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas do FUNDO, quando solicitados pelos cotistas. Este cenário pode se dar em função da
falta de liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes da Carteira são negociados ou de outras condições
atípicas de mercado. Este fundo pode estar expostos à significativa concentração em ativos de pouco emissores, com os riscos daí
decorrentes. O Ibovespa e o CDI são mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance. Este fundo tem menos
de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze)
meses. SAC no endereço www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone (21) 39744600. Ouvidoria no endereço
www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone 0800 7253219. As informações presentes neste material técnico são baseadas em
simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Portal de educação financeira da ANBIMA “Como investir”
(www.comoinvestir.com.br).
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