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Olá, Letícia!

Você está recebendo essa análise especial de FII da sua carteira por ser um assinante da análise mensal de FIIs ou
por ser cliente Rico+. Nessa análise personalizada da sua carteira de Fundos Imobiliários, você terá uma visão de
como está o cenário macroeconômico do setor, informações sobre sua alocação de suas principais posições e
também uma recomendação do nosso time de analistas.

Os textos e recomendações abaixo foram extraídos integralmente do relatório de Carteira Recomendada de FIIs
elaborado pelo time de Research da Rico.
Os dados da carteira do cliente representam a posição do último dia útil do mês anterior e podem apresentar
variações de acordo com as movimentações realizadas pelo cliente após a extração das informações.

Análise do Mês
O mês de junho foi marcado pela elevação da taxa de juros Selic para 4,25% a.a. e pela sinalização do Comitê de
Política Monetária (COPOM) para outro ajuste na próxima reunião. Além disso, o comitê acrescentou que uma
deterioração das expectativas inﬂacionárias poderia exigir uma aceleração no ritmo de elevação da taxa Selic. De
acordo com os economistas da XP, a expectativa é de que a taxa Selic atinja o patamar de 6,75% a a até o ﬁnal de
2021.
Já a inﬂação medida pelo IPCA-15 no mês de junho acelerou, ﬁcando acima das expectativas, com variação de
0,83% no mês, 0,39% p.p. acima do apresentado em maio Por outro lado, o IGP-M apresentou desaceleração e
ﬁcou em 0,60% em junho, ante a 4,10% no mês de maio, acumulando alta de 15,08% no ano e 35,75% em 12 meses.
Além disso, sobre o projeto de lei 1026/2021 que tramitava na Câmara, o deputado Eduardo Cury, relator do PL,
deu um parecer contrário ao texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). E com isso, o projeto de lei que
determinava que o índice de correção dos contratos de locação residencial e comercial não poderia ser superior ao
índice oficial de inflação do País (IPCA) foi encerrado.
Sobre os fundos imobiliários, o IFIX apresentou performance de -2,5% em junho, após a queda de -1,56% em maio,
impulsionado negativamente pelos fundos do segmento de ativos logísticos e recebíveis. O índice XPFI, índice
geral de fundos imobiliários da XP, apresentou a performance de -2,42% enquanto o XPFT, índice de fundos
imobiliários de tijolos da XP, apresentou queda de 2,26% e o XPFP, índice de fundos imobiliários de papel da XP,
apresentou performance de -2,57%.
No âmbito dos fundos imobiliários, a proposta da reforma tributária encaminhada para aprovação pelo Ministério
da Economia no dia 25/06 inclui (entre suas diversas medidas) o ﬁm da isenção tributária sobre a distribuição de
lucros e dividendos, instituindo uma alíquota de 15% para os ganhos de capital e os rendimentos distribuídos aos
cotistas de fundos imobiliários Os termos apresentados na proposta trouxeram maior volatilidade para os FIIs nos
últimos dias. Vemos a tributação proposta pressionando o preço das cotas dos fundos imobiliários listados, de
forma a parcialmente compensar a alíquota proposta de 15%. No entanto, vemos os dividend yields dos FIIs
negociando com spreads saudáveis 3,6% p.p. sobre o Tesouro IPCA 2030 (NTN-B 2030) e podendo amenizar a
pressão nas cotas devido à nova possível tributação.
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Para acessar o relatório completo, clique aqui.

Análise

Informações sobre a sua posição
Histórico de Dividendos

Total de dividendos recebidos nos últimos 12 meses: R$ 6.531,70

Evolução da Custódia

*Os dados de Dividendos e Custódia acima foram extraídos no último dia útil do mês anterior.
**O gráfico de Custódia indica a sua posição em FIIs ao longo dos meses.
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VISC11
JSRE11
RBRR11
BRCR11

21,78%
19,6%
1,88%
56,74%
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6º Útil
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Performance Performance
P/VP Volatilidade cota últimos
cota
12 meses último mês
0,89
0,78
0,99
0,74

-16,5%
-13,04%
-19,45%
-19,53%

4,04%
-8,43%
4,58%
-8,07%

-3,82%
-1,77%
-0,78%
-3,51%

Dividendos
últimos
12 meses

Dividendos
último mês

4,02%
6,14%
6,94%
6,06%

0,4%
0,6%
0,81%
0,57%

Comentários
JSRE11 O JS Real Estate (JSRE11) é um fundo imobiliário híbrido com gestão ativa, destinado à investidores em geral, podendo alocar seus recursos em
ativos imobiliários como imóveis, cotas de outros FIIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
RBRR11 O fundo RBR Rendimento High Grade é do segmento de recebíveis e tem como objetivo auferir rendimentos e ganho de capital na aquisição de CRIs.
A estratégia de investimento do fundo é pautada em operações 100% focados em imobiliários com garantias reais e fluxo de recebíveis sólidos. O
fundo possui um portfólio com baixo risco de crédito e alta diversificação tanto setorial quanto em credores. O LTV médio do portfólio gira em torno
de 58%, equivalente a uma razão de garantia de 1,7x. Além disso, 74% das garantias estão em ativos localizados em São Paulo. Recentemente o
fundo passou pela 6ª emissão de cotas, captando aproximadamente R$ 270 milhões, sendo que parte já foi alocada em ativos-alvo. Adicionalmente,
o portfolio está atualmente alocado em 87% na estratégia core, 11% em alocações táticas e 2% em ativos de alta liquidez. O fundo possui um
portfólio com baixo risco dado sua diversificação setorial, sua exposição tanto em índices de inflação (54% do portfólio) e CDI (46% do portfólio),
locatários com risco de crédito saudável e, finalmente, estrutura de garantias sólidas com ativos em ótimas localizações, 85% concentrado no
Sudeste.
BRCR11 O fundo do segmento de lajes corporativas possui em torno de 205 mil m² de ABL e valor de mercado de aproximadamente R$1,7 bilhão. Permanece
ainda, com a estratégia de reciclagem de portfólio, principalmente de investimentos em lajes individuais, monousuários e ativos fora de São Paulo, o
que pode gerar valor para o fundo.

Últimas Negociações Junho/2021

Data

Ativo

Operação

Volume

Preço Médio

Valor Total

2021-06-02

MXRF11

Venda

23

R$ 10,45

R$ 240,35

O que está achando da nossa análise?
Dê seu feedback:
[xpi.typeform.com]

Disclaimer
Informativo - Geral: Este relatório tem propósito informativo, o material não deve ser entendido como análise, material promocional, solicitação de compra ou venda,
oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este material não deve
ser considerado uma oferta para compra de cotas dos fundos. As informações referem-se às datas mencionadas. Os investidores devem buscar aconselhamento
profissional com relação aos aspectos tributários, regulatórios e outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado
com esta finalidade.
Geral - Proibição Cópia: É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia, ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. As presentes
informações e declarações não podem ser reproduzidas ou redistribuídas para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio
consentimento por escrito da XP Investimentos CCTVM S/A. Para informações e dúvidas, favor contatar os canais de atendimento da Rico Investimento no site
www.rico.com.vc.
Rentabilidade: A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os custos das operações e a política de cobrança estão definidos nas
tabelas de custos operacionais disponibilizados no site da Corretora: https://www.rico.com.vc/login/?redirectTo=arealogada/custos-operacionais. Inexistem situações
de conflito de interesses entre a Rico Investimentos e a utilização destes produtos. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto (se aplicável) e taxa de saída (se
aplicável).
Geral - Perdas: Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perdas superiores ao capital investido. A XP Investimentos CCTVM S/A
não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas.
Geral - Personalidade: As informações ora veiculadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades especificas de cada
investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A
rentabilidade de instrumentos financeiros e produtos pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. A Rico Investimentos se exime de
qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização das informações veiculadas ou de seu conteúdo.
FGC: Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento, renda variável e alguns produtos de renda fixa não contam com garantia do
administrador do fundo, do gestor da carteira de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC.
Fundos: Não há garantia de que os fundos terão tratamento tributário para fundos de longo prazo. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração
mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimentos investidos. Os fundos de
investimento destinados à previdência privada possuem tributação, prazo, forma de resgate e risco diferentes de fundos de investimentos regulares.
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (dose) meses. Leia o prospecto, o formulário de informações
complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações
complementares.
Os fundos de ações e multimercados com e sem posições em renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os
riscos daí decorrentes.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos
integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos
emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias,
da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
RF: A operação com renda fixa se consubstancia na compra e venda de títulos de renda fixa, que podem ser públicos (porque emitidos pelo governo) ou privados (porque
emitidos por empresas, financeiras ou não), prefixados (porque baseado em taxa fixa de rentabilidade) ou pós-fixado (porque baseado em indexadores, como índices de
inflação, juros, etc.). Os riscos da operação com títulos de renda fixa estão na capacidade de o emissor (governo ou entidades privadas) honrar a dívida (risco de crédito);
na impossibilidade de venda do título ou na ausência de investidores interessados em adquiri-lo (risco de liquidez); e na possibilidade de variação da taxa de juros e dos
indexadores (risco de mercado). Em se tratando de títulos privados, o risco de mercado inclui, ainda, o chamado prêmio do risco, que é aquele inerente à capacidade de
pagamento do emissor do título.
COE: O emissor do COE se reserva ao direito de cancelar a emissão ou alterar as características do produto, caso o valor mínimo não seja atingido ou haja alteração nas
condições de mercado. O recebimento do pagamento do COE está sujeito ao risco de crédito do seu emissor. O COE é um produto financeiro que não conta com a
garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A presente oferta de COE foi dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A distribuição de
Certificado de Operações Estruturadas – COE não implica, por parte dos órgãos reguladores, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do
certificado à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do COE, do seu emissor ou da instituição intermediária. Leia o documento de informações essenciais
antes de aplicar no Certificado de Operações Estruturas. Este certificado não se trata de investimento direto no ativo subjacente.
Ações: O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores
investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo,
12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
Para qualquer dúvida e informações adicionais, favor contatar o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente nos telefones 3003-5465 ou 4007-2465 (Capitais e Regiões
Metropolitanas), 0800-771-5465 (Demais Localidades).
A nossa Ouvidoria tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus
problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800-722-3730.
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