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Global Income Allocation FIC Multimercado CP - IE Classe A
Avaliando oportunidades, encontrando resultados.
O Global Income Allocation - Classe A é um fundo de investimento local que aplica indiretamente1
a maior parte de seus recursos no JPM Global Income Fund, domiciliado em Luxemburgo (fundo
global). Por meio de uma abordagem flexível, que busca oportunidades para a diversificação de
investimentos ao redor do mundo, o fundo global visa proporcionar aos investidores um fluxo
constante de renda, além de crescimento do capital.
PAGAMENTOS DE RENDA TRIMESTRAIS ANUALIZADOS (%)

• O Global Income Allocation - Classe A é um
fundo multimercado com baixa correlação
com a indústria brasileira de fundos
multimercados2.
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ESTRUTURA
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• O fundo global combina a experiência de
mais de 87 profissionais com 45 anos de
história na indústria de investimentos
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• Além disso, o fundo global diversifica
através de diferentes estratégias e
regiões: +2.500 ativos e +80 países

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dados de 31.03.2020. O gráfico refere-se ao fundo global e é baseado no NAV em Euros, incluindo taxas e excluindo taxa de entrada e saída.
2Comparação entre o fundo de investimento local e o índice IHFA (Índice de Hedge Funds Anbima).

GERAÇÃO DE RENDA E GANHO DE CAPITAL

CUMULATIVE FUND PERFORMANCE SINCE INCEPTION (%)

Vários instrumentos de investimento podem proporcionar renda
– ativos de renda fixa, ativos conversíveis e ações, por exemplo.
Criando um portfólio flexível e diversi ficado, que utiliza uma gama
completa de estratégias, o fundo global busca entregar um
rendimento atrativo, considerando um nível de risco balanceado.
É o foco em resultados que permite ao fundo global a busca por geração
de renda e valorização do capital no longo prazo. No caso do fundo
local, estes fluxos constantes de renda serão sempre
reinvestidos, complementando os resultados.
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Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dados de 31.03.2020. O gráfico refere-se ao fundo global e é baseado no NAV em Euros, incluindo taxas e excluindo taxa de entrada
e saída. Data de início: 11.12.2008. NAV em base 100.

UMA ABORDAGEM DINÂMICA E FLEXÍVEL
O fundo global conta com especialistas
internacionais do J.P. Morgan Asset
Management para analisar ativos em
diferentes geografias e estratégias, com o
intuito de combinar, em um único produto,
nossas maiores convicções.

Alocação Histórica

PREMIAÇÕES
Fundos de investimento do J.P. Morgan Asset
Management no Brasil foram reconhecidos
como “Excelentes” pela revista Investidor
Institucional, melhor classificação do
ranking.
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Ações Globais
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Ações Mercados Emergentes
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Investment Grade EUA
High yield Europa
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Non-Agency Securitised
Agency Securitised
Renda Fixa Europa
Conversíveis
Renda Fixa Curta Duração
Cash
% da carteira 0

10 20
% da carteira 0

REITS = Real Estate Investment Trust

30

40

50

60

No Brasil, o fundo de investimento Global Income foi
classificado como Excelente pelo último ranking publicado
pela revista Investidor Institucional, onde a metodologia pode
ser obtida
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Estrutura do time de Multi-Asset
Solutions do J.P. Morgan Asset
Management:

Michael Schoenhaut
• 22 anos de
experiência na
indústria, todos
eles no J.P. Morgan

• +87 profissionais de investimento
• USD252 bilhões em ativos sob gestão
Dados de 31.12.2019, J.P. Morgan Asset
Management. Não há garantia de que os
profissionais atualmente empregados pelo J.P.
Morgan Asset Management continuarão em suas
atuais posições ou que o desempenho ou sucesso
passado de qualquer profissional sirva como
indicador do desempenho ou sucesso futuro de tal
profissional.

Eric Bernbaum

Portfolio manager

Portfolio manager
• 11 anos de
experiência na
indústria, todos
eles no J.P. Morgan

Matthew Pallai
Portfolio manager
• 16 anos de
experiência na
indústria, todos
eles no J.P. Morgan

GLOBAL INCOME ALLOCATION – CLASSE A
CARACTERÍSTICAS
Público alvo:
Aplicação inicial:
Taxa de administração:
Taxa de performance:
Cota de aplicação:
Cota de resgate:
Liquidação para resgate:
Classificação Anbima:
Exposição Cabial:

Investidores Qualificados
R$ 10.000
0,90% a.a.
Não há
D+1 (dias úteis)
D+1 (dias úteis)
D+4 após a data de conversão (dias úteis)
Multimercado Investimento no Exterior
Sem exposição à variação cambial

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O GLOBAL INCOME ALLOCATION FIC MULTIMERCADO CP IE – CLASSE A
1O

fundo de investimento Global Income Allocation - Classe A investe seus recursos no fundo de investimento Global Income Master, que, por sua vez, acessa o JPM Global Income Fund, domiciliado em
Luxemburgo. Material de divulgação produzido pelo J.P. Morgan Administradora de Carteiras Brasil Ltda., para o segmento de Asset Management Morgan Asset destinado exclusivamente a Investidores
Qualificados, sendo vedada sua distribuição ou reprodução sem o consentimento prévio por escrito do J.P. Morgan Asset Management. Fonte: J.P. Morgan Asset Management, para o mês de referência
destacado no relatório ou data explicitamente mencionada. Este material não constitui oferta, solicitação de compra ou de venda de qualquer produto financeiro em qualquer jurisdição, nem se trata de
compromisso por parte do J.P. Morgan Asset Management ou das demais entidades do seu grupo econômico para participar em qualquer das transações aqui mencionadas. O presente material não possui
informações suficientes para suportar uma decisão de investimento e o investidor deve verificar a documentação oficial do produto financeiro desejado, que conterá os termos e condições definitivos do
investimento. Quaisquer informações sobre ativos negociados no exterior, inclusive sobre fundos de investimento administrados por outras unidade de negócios do J.P. Morgan Asset Management, são
meramente indicativas e apresentadas no contexto dos investimentos realizados pelo fundo local em ativos no exterior. Fundos Locais estão disponíveis para distribuição no Brasil, exclusivamente, para
investidores Qualificados. Os fundos internacionais aqui mencionados não são registrados perante a CVM Comissão de Valores Mobiliários e, portanto, não são objeto de oferta pública aos investidores
residentes no Brasil. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia o regulamento antes
de investir. O objetivo de investimento do Fundo é uma meta a ser perseguida, não havendo qualquer garantia ou promessa de rentabilidade nesse sentido. Supervisão e Fiscalização - Comissão de
Valores Mobiliários CVM / Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O Regulamento está disponível em www.bnymellon.com.br/sf (clicar em fundos administrados e inserir o gestor).
Serviço de Atendimento a Clientes (SAC) -(21) 3219-2600, (11) 3050-8010 ou 0800 725 3219 - SAC@bnymellon.com.br. Ouvidoria - Para acionar a Ouvidoria, é necessário ter o número do protocolo
fornecido previamente ao registrar a sua reclamação no SAC - 0800 725 3219. A Assembleia Geral Extraordinária do fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF sob n° 26.199.298/0001-02, agora
denominado Global Income Allocation FIC Multimercado CP IE Classe C (Fundo 1) realizada em 22 de setembro de 2017, aprovou a cisão parcial dos ativos integrantes da carteira de investimentos do Fundo
1 com a consequente incorporação da parcela cindida pelo Global Income Allocation FIC Multimercado CP IE Classe A inscrito no CNPJ/MF sob n° 26.112.046/0001-96 (Fundo 2). A cisão foi implementada
em 09 de novembro de 2017. Tendo em vista que o Fundo 2 possui objetivo e política de investimentos idênticos ao do Fundo 1, o histórico de rentabilidade do Fundo 2 é constituído pelo histórico de
rentabilidade do Fundo 1 apurado até a Data da Cisão e pelo histórico de rentabilidade do próprio Fundo 2 apurado a partir da Data da Cisão.

