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BlackRock
Fundada há 30 anos com a missão de criar um melhor futuro financeiro para os investidores, hoje a BlackRock é a
líder global em gerenciamento de investimentos e risco ¹. Presente em mais de 30 países, com mais de 135 equipes
de investimento por todo o mundo.

Amplie suas fontes de renda
Com os rendimentos dos ativ os de renda fix a tradicionais em patamares menores, encontrar retornos atrativos não é
mais tão fácil quanto antes. O fundo multimercado BlackRock Dynamic High Income visa retornos consistentes com
baixa correlação com as classes de ativos tradicionais. Para tal, o fundo atua em mercados globais de renda fix a e
ações por meio de uma gestão dinâmica e flexível de investimento.

Retorno consistente através de
alocação dinâmica em
diferentes classes de ativos

Diversificação em estratégias de yields
mais altos com baixa correlação com
as classes de ativos tradicionais

Foco em equilibrar retornos
consistentes com risco
controlado

Solução inovadora focada na geração de retornos por meio de estratégias
tradicionais e complementares
Investim entos tradicionais :
exposição de 0-30%
Ações de mercados desenvolvidos
Ações de mercados emergentes
Títulos soberanos
Títulos high yield globais
Títulos investment grade

Investim entos com plementares:
exposição de 70-100%

+

Opções de compra coberta
REITs* globais
Ações pref erenciais institucionais
Títulos pós-fixados
Títulos de hipoteca privada
Títulos de hipoteca comercial
Dív ida de mercados emergentes

Razões para investir
1 Almejando retornos consistentes
O objetivo do fundo é gerar retornos consistentes. O fundo procura alocar dinamicamente em estratégias
complementares de maior rendimento.

2 Exposição a classes de ativos complementares
O fundo possui uma baixa sobreposição com estratégias tradicionais visto que investe mais de 70% em ativos
complementares. Até 30% do portfólio é investido em ativos tradicionais, como ações que pagam dividendos ou
títulos de renda fixa.

3 Alocação dinâmica de ativos
A gestão dinâmica do fundo permite flexibilidade para a equipe de investimento ajustar as exposiç ões do portfólio
com base nas mudanças das condiç ões macroeconômicas. A forte ênfase e a cultura da BlackRock na gestão de
risco vis am a garantir que as posições sejam devidamente dimensionadas e implementadas para refletir as vis ões
de investimento.

blackrock.com/br
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Principais Características
Classe do ativo: Multimercado

Horário Limite de Movimentações: 15:00 hs

Data de Início do fundo: 26/06/2019

Código ISIN: BR01QPCTF002

Gestor: BlackRock Brasil

Código Bloomberg:

Cotização – aplicação: D+1

Taxa de administração: 0,90%

Cotização – resgate: D+5

Taxa de Performance: Não há

Aplicação Mínima: R$ 10.000,00

Classificação ANBIMA: Multimercado – Investimento no
Exterior

Aplicação Adicional Mínima: R$ 5.000,00

Valor Mínimo de Permanência: R$ 5.000,00

Esta página corr esponde a um material de divul gaç ão do fundo BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTOSMULTIMERCADO –INVESTIMENTO NO EXTERIOR –CNPJ 33.361.831/0001-48 (“Fundo”).

ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS, É RECOMENDÁVEL AO INVESTIDOR A LEITURA CUIDADOSA DO

REGULAMENTO DO FUNDO E DO FORMULÁRIO DE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS SEÇÕES RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE CADA FUNDO, BEM
COM O FATORES DE RISCO, TAXAS, DESPESAS E ENCARGOS DE CADA FUNDO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS N A PÁGINA. AS APLICAÇÕES REALIZADAS EM

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA (I) DA ADMINISTRADORA E D O GESTOR D O FUNDO OU DE SUAS RESPECTIVAS COLIGADAS, (II) DOS
AGENTES AUTORIZADOS, (III) DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO; (IV) D O FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS –FGC, OU AINDA, (V) DE QUALQUER PESSOA OU
ENTIDADE. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO

NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS APLICAÇÕES REALIZADAS EM FUNDOS

APRESENTAM RISCOSPARA O INVESTIDOR. NÃO HÁ GARANTIA DECOMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDASPARA OS FUNDOS E,CONSEQUENTEMENTE,
PARA O INVESTIDOR. A CVM EA ANBIMA N ÃO GARANTEM A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, TAMPOUCO FAZEM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE

DOS FUNDOS, DE SUAADMINISTRADORA, DO GESTOR, DOS DISTRIBUIDORES EDOS DEMAIS PRESTADORESDE SERVIÇO OU DAS COTASA SEREM DISTRIBUÍDAS.
TIPO ANBIMA: MULTIMERCADOS INVESTIMENTO N O EXTERIOR ESUADESCRIÇÃO ESTADISPONÍVEL NO FORMULÁRIODEINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES;
O Fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Este fundo é destinado

exclusivamente a investidores qualificados. Este fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. (“BNP Paribas”) e gerido por BlackRock Brasil Gestora de
Investimentos Ltda. (“BlackRock”).Em atendimento ao Art. 50 da Instrução CVM 555, de 17 de dezembro de 2014, a BlackRockBrasil Gestora de Investimentos Ltda. não
realizará divulgação de resultados do Fundo pelo período de 06 (seis) meses contados da data da primeira emissão de cotas. Rentabilidadepassadanão garante resultados
futuros. Para avaliação da rentabilidade de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses. O retorno, bem como o principal de um
investimento, vai flutuar de maneira que uma cota de propriedade do investidor, quando vendida ou resgatada, pode valer mais ou menos do que o custo original. O
desempenho atual do FUNDO pode ser menor ou maior que o desempenho aqui citado. Não há possibilidade de o Investidor reaver o valor que investido no FUNDO.
Flutuações de preço podem ser particularmente fortes no caso de um fundo com maior volatilidade e o valor de um investimento pode cair repentina e substancialmente.
Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação dos

cotistas de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo.
Para sua proteção, ligações telefônicas podem ser gravadas. A BlackRock Inc., a BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. e quaisquer outras afiliadas não terão
responsabilidade alguma por quaisquer erros de transmissão de dados, como perdas, danos e/ou alterações de qualquer tipo, incluindo, sem limitação, quaisquer danos
diretos, indiretos, lucroscessantes resultantesdo uso do conteúdo desta página.
Asinformações apresentadas neste site não devem ser consideradas como previsão, análise ou aconselhamento de investimento, recomendação ou oferta de compra ou

venda de quaisquer títulosou valores mobiliários, ou recomendação de estratégia de investimento. As opiniões aqui expressadas podem mudar de acordo com a variação
das condições de mercado. As informações e opiniões ora apresentadas são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias consideradas pela BlackRock como
confiáveis, podem não conter todos osdados necessários, e não são garantidas quanto à exatidão e/ou precisão.O uso das informações aqui contidas é de exclusivo critério
do leitor.
O uso das informações aqui contidas é de exclusivo critério do leitor. Taisinformações não levam em consideração ascondiçõesfinanceiras de cada um dos investidores.Desta
forma, os investidores deverão realizar avaliação quanto à qualidade e adequação das informações apresentadas levando-se em consideração o seu perfil de risco,
objetivos, situação financeira e necessidades específicas. A informação aquidisponibilizada não constitui assessoramento jurídico ou tributário. Investidores devem consultar

seus próprios assessores jurídicos ou tributários sobre suasituação legal e/ou fiscal.
SUPERVISÃO EFISCALIZAÇÃO:

a. Comissão de ValoresMobiliários –CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

© 2019 BlackRock Inc. Todos osdireitos reservados. BlackRock® e iShares™ são marcas registradas da BlackRock Inc. ou de suassubsidiarias nosEstadosUnidos da América
e/ou em outros Países. Todasasoutras marcas são de propriedade de seusrespectivos titulares.

Deseja sabermais?

blackrock.com/br

brasil@blackrock.com
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