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Introdução 

Esse relatório contempla as visões e posicionamentos de alguns dos principais gestores de fundos 

imobiliários (FIIs) do mercado local. 

Segregamos os fundos em 2 grandes seções: 

I) Fundos de Tijolo 

II) Fundos de Papel  

Dentro de cada seção, há fundos de subestratégias diferentes, que foram agrupados por Gestora em 

ordem alfabética. Agregamos informações sobre retornos (data base 29/05/2020), detalhes sobre os 

resultados do mês, sobre portfolio, principais destaques, inadimplência, alterações na carteira e/ou nos 

dividendos e perspectivas, com textos coletados junto às gestoras. 

Em cada página há um ícone no canto superior esquerdo (  ) e, ao clicar nesse ícone, a qualquer 

momento é possível voltar para o índice. 

É importante frisar que a XP Investimentos não se responsabiliza pelo teor e nem pela acuracidade dos 

comentários, que foram produzidos integralmente pelos gestores dos fundos aqui elencados e aqui 

replicados no formato que nos passaram, sem passar por revisões ou correções ortográficas. 

Iniicalmente, contemplamos aqui somente os fundos que constam no universo de cobertura de nossa 

equipe de Research (detalhes aqui) e somente aqueles gestores que nos enviaram os comentários a 

tempo de serem incluídos nesse relatório. 

Esse relatório é meramente informativo e, de modo algum, configura qualquer recomendação de 

compra ou de venda.  

Por fim, alertamos que esse é o primeiro relatório nesse formato, que evoluirá e poderá ser alterado ao 

longo dos próximos meses. 

Quaisquer sugestões de melhorias ou detecção de necessidade de correções, favor encaminhar para o 

e-mail analise.fii@xpi.com.br. 

 

Boa leitura! 

 

  

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/
mailto:analise.fii@xpi.com.br
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Panorama Geral – FIIs 

Mesmo após mais de dois meses em quarentena, o cenário continua cercado com alto grau de incerteza no que 
tange à recuperação da economia. Somado às crises de saúde e econômica em razão do contágio do 
coronavírus, o Brasil enfrentou uma crise política, que marcou o mês após as denúncias do ex-ministro Sergio 
Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. 
 
Devido à baixa visibilidade do cenário econômico, economistas continuam revisando para baixo suas projeções 
para o PIB. O último relatório Focus do Banco Central revela que o consenso de mercado estima queda do PIB 
superior a -6,5%. Em paralelo, as estimativas do IPCA em 2020 continuam em patamares baixos (em torno 1,6% 
para 2020). 
 
Mais uma vez, o número de investidores em fundos imobiliários aumentou e superou o patamar das 800 mil 
pessoas físicas em abril (+3,4% contra o mês passado), chegando a quase 30% de aumento no ano. Apesar da 
taxa de crescimento menor do que em meses anteriores, o número continua mostrando o interesse nessa classe 
de ativo. 
 
Após quedas acentuadas no primeiro trimestre do ano, o IFIX apresentou leve alta de 2,1% em maio (após a alta 
de 4,4% em abril) e levou o resultado acumulado do ano para uma perda de -16,8%. Para os próximos meses, 
acreditamos que o mercado deve continuar volátil, a depender das discussões sobre a velocidade da recuperação 
econômica. 
 
Adicionalmente, o governador João Doria apresentou o plano de flexibilização da quarentena no Estado de São 
Paulo a partir de junho, que permitirá reabertura gradual e consciente de alguns centros comercias, como 
shopping centers. Assim, São Paulo se junta a outros Estados onde os shopping centers já tiveram autorização 
para reabertura, como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, entre outros. A flexibilização pode gerar 
impactos positivos nas cotas de fundos imobiliários de shopping centers, dado a reabertura de seus portfólios, 
que permaneciam fechado desde março. 
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I) Fundos de Tijolo 

Bresco 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

BRCO11 - Bresco Log 5,32% -18,23% - 1.206,1 119,44 95,98 1,25 0,49% - 5,68% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

BRCO11 - Bresco Log  

O Bresco Logística FII possui 10 propriedades com 375 mil m² de área bruta locável (“ABL”) e potencial para expansão da ABL 
em 10%. O portfólio do fundo encontra-se com 99,2% de sua área logística locada e com uma receita anual estabilizada de mais 
de R$100 milhões, sendo 40% provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo. Os contratos de locação 
possuem prazo médio remanescente de 4,7 anos e 79% são considerados atípicos. Mais de 80% dos inquilinos são 
classificados como grau de investimento (escala global), AAA (br) ou AA (br) pelas agências de rating. O fundo possui gestão 
ativa com foco exclusivamente no segmento logístico. 

Fechamento  Mai/20: 

- Valorização de +20% da Cota desde o IPO (Rentabilidade Total de +22,3% com a distribuição de dividendos vs queda do IFIX 
de -8,9%).   - Dividend Yield de 5,6% em relação ao valor da cota no mercado secundário e 6,7% em relação a cota no IPO. Volume 
médio diário de mais de R$ 2MM / dia na última semana de maio e no ano de 2020.  Crescimento de +35% no número de 
investidores desde o nosso IPO. 

 

BRPP Gestão 

 Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

MALL11 - Malls Brasil Plural 0,51% -33,20% -15,91% 799,5 82,29 105,75 0,78 0,15% 5,54% 1,75% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/bresco-logistica-fii-brco11/
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Detalhes sobre os resultados do mês 

MALL11 - Malls Brasil Plural  

No mês de maio de 2020, em virtude do fechamento dos shoppings do Portfolio do MALL11, houve forte impacto no resultado 
do Fundo, que, por sua vez, provocou a queda na distribuição mensal aos cotistas. No dia 29/05/20, o Fundo divulgou sua 
distribuição de rendimentos com pagamento no dia 12/06/20, em R$ 0,11/cota. Parte do resultado desse mês se deve à 
rentabilidade mínima que o Fundo negociou em algumas aquisições do Portfolio. Com relação aos shoppings nessa fase, as 
administradoras deram continuidade ao processo de redução de encargos condominiais e às estratégias de cobrança de 
aluguel. Em linhas gerais, enquanto os shoppings se encontram fechados, a cobrança de aluguel conta com inadimplência 
elevada. As administradoras estão objetivando prioritariamente a cobrança do boleto de condomínio, de modo a evitar potencial 
aporte dos sócios. Vale ressaltar que em 29/05/20, as aplicações financeiras do Fundo totalizam aproximadamente R$ 67 
milhões. Portanto, informamos que o MALL11 é capaz de arcar com eventuais obrigações oriundas de seus ativos. 

Perspectivas 

MALL11 - Malls Brasil Plural  

O Portfolio do MALL11 é composto por ativos de alta qualidade, alguns com décadas de existência, altas taxas de ocupação 
mesmo em anos de crise, regionalmente dominantes (muitas vezes os únicos da cidade), com mais de 20 mil m² de ABL e que 
contam com uma administração profissional de reconhecida qualidade. Sendo assim, o Portfolio do MALL11 tende a se 
posicionar melhor diante do movimento de retomada econômica em virtude desses fatores. Dos 7 (sete) shoppings do Fundo, 
3 (três) estão abertos: Shopping Park Lagos (Cabo Frio – RJ), Shopping Park Sul (Volta Redonda – RJ) e Suzano Shopping 
(Suzano – SP). Até o final de junho, temos boas perspectivas para a abertura de todos os shoppings do MALL11, com horário 
de funcionamento reduzido e atendendo todos os protocolos de segurança. 

Kinea 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços 5,10% -0,85% 7,37% 3.578,0 112,58 109,08 1,04 0,61% 7,43% 7,03% 

KNCR11 - Kinea Renda Imobiliária -1,78% -10,37% -6,13% 4.073,96 92,40 104,20 0,89 0,37% 5,83% 4,55% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços  

Ao final de maio, o Kinea Índices de Preços (“Fundo”) apresentava alocação em CRI equivalente a 97,5% do seu patrimônio. 
Essa parcela do portfólio possui taxa média ponderada de aquisição de 6,27% ao ano, acrescida da atualização monetária e 
duration equivalente a 5,6 anos. Os dividendos referentes a maio, cuja distribuição ocorrerá no dia 12/06/2020, serão de R$ 
0,40 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,35% considerando a 
cota média da 5ª emissão, de R$ 113,94, equivalente a 147% da taxa DI do período. O rendimento teve um nível menor devido 
ao patamar de inflação medido pelo IPCA nos últimos meses (abril: -0,31% e março: 0,07%). 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/malls-brasil-plural-fii-mall11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/malls-brasil-plural-fii-mall11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-indices-de-precos-fii-knip11/
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Detalhes sobre os resultados do mês 

KNCR11 - Kinea Renda Imobiliária  

Ao fim de maio, o Kinea Rendimentos imobiliários (“Fundo”) apresentava alocação em CRI de aproximadamente 99,2% dos 
ativos do Fundo. Os dividendos referentes a maio, cuja distribuição ocorrerá no dia 12/06/2020, serão de R$ 0,30 por cota e 
representam uma rentabilidade equivalente a 120% da taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando 
a cota da oitava emissão, de R$ 104,30. 

 

Patria 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% 

a.a.) 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos -2,79% -39,18% 0,85% 345,5 86,25 99,36 0,87 0,34% 4,17% 4,17% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos  

Em meio a mais um mês marcado pela pandemia, estratégias voltadas à resiliência se mostram uma importante ferramenta 
para a proteção de capital. No portfólio do PATC11, praticou-se o repasse de inflação em dois contratos de locação. O Fundo 
anunciou a assinatura de CCV para aquisição de mais dois conjuntos no Edifício The One, transação que marcará a alocação 
de 56% dos recursos em ativos imobiliários. 

O Fundo distribuiu R$ 0,22/cota em maio/20. A distribuição foi ajustada de maneira a alinhar as expectativas de geração de 
caixa dentro do atual semestre de referência, que envolveu quedas na taxa de juros e pontuais imprevisibilidades decorrentes 
de negociações com inquilinos. Espera-se que o patamar anterior de distribuições volte a se estabelecer no 2S2020 em razão 
do recebimento dos diferimentos pontuais e do impacto positivo nas receitas imobiliárias provenientes das alocações em FIIs.  

Perspectivas 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos  

Mesmo em um cenário macroeconômico de menor crescimento em meio à pandemia, acreditamos em uma fase positiva do 
ciclo imobiliário brasileiro, especialmente na cidade de São Paulo e em imóveis classe A, de maneira que enxergamos nossa 
tese de investimentos ainda muito bem sustentada. Continuamos totalmente focados na alocação dos recursos atualmente 
disponíveis em novas lajes corporativas em São Paulo e em cotas de outros fundos imobiliários (“FIIs”). 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-rendimentos-imobiliarios-fii-kncr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/patria-edificios-corporativos/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/patria-edificios-corporativos/
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RB Capital 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate -0,70% -10,43% 9,46% 162,0 101,39 90,78 1,12 0,26% 5,50% 3,17% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate  

Até o momento seguimos em conversas com os locatários sobre as solicitações de redução nos valores dos aluguéis. Até maio 
nossa posição foi de manter todas as condições atuais, não concedendo nenhum diferimento ou desconto. Em 12 de junho 
(10º dia útil) serão distribuídos lucros, apurados segundo o regime de caixa, auferidos no mês de maio, no valor total de R$ 
1.108,8 mil ou R$ 0,62 por cota. As cotas no mercado secundário fecharam no último dia útil de maio a R$ 102,01. A distribuição 
reflete um Dividend Yield prospectivo anualizado de 7,3%. O resultado de caixa a ser distribuído aos cotistas em junho apresenta 
valores maiores ao histórico recente do fundo. Tal fato se deve à recuperação de 100% do valor principal do aluguel inadimplido 
no mês de abril. 

Como divulgado no Fato Relevante publicado no dia 26 de maio, 100% do valor do principal inadimplido por um dos inquilinos 
em abril foi recuperado. Esta inadimplência impactou negativamente a distribuição do fundo realizada em abril (com 
pagamento aos cotistas em maio) e agora impacta positivamente a distribuição realizada em maio (com pagamento aos 
cotistas em junho). A referida recuperação será integralmente distribuída aos cotistas neste período e representa um acréscimo 
de aproximadamente R$ 0,16 por cota, e está contemplada nos R$ 0,62 acima citados. O locatário foi notificado, e estamos 
tomando todas as demais medidas jurídicas e comerciais cabíveis na busca de regularização dos valores de multa e juros 
correspondentes ao atraso, de modo a preservar os direitos e interesses do Fundo e de seus cotistas. Tão logo a situação seja 
regularizada, será divulgado novo Fato Relevante informando aos cotistas e ao mercado. Por fim, ressaltamos que o fundo 
encerrou o mês de maio sem qualquer outro caso de inadimplência. 

 

RBR Asset 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

RBRP11 - RBR Properties 2,30% -17,68% -8,79% 716,2 77,36 83,74 0,93 0,52% 5,21% 6,20% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vila-olimpia-corporate-fii-vlol11/
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Detalhes sobre os resultados do mês 

RBRP11 - RBR Properties  

Após aquisições de parte do pipeline apresentado na oferta de Dez/19, direcionamos os nossos investimentos para boas 
oportunidades que surgiram por conta da crise no mercado de FIIs – ótimo momento de montar posições em ativos "core" via 
FIIs Listados. Vale ressaltar que a flexibilidade de poder comprar tijolo dentro ou fora da Bolsa é algo muito valioso que 
possibilita o fundo poder ser adequar conforme os movimentos e ciclos de mercado. As posições já geram ganhos de capital 
para o fundo. Finalizamos Maio/20 e distribuímos R$ 0,42/cota, fazendo algumas reservas. Após os dois piores meses da crise, 
conseguimos ter um recolhimento de 87% de nossos aluguéis, sendo que 13% foi diferido para ser pago nos próximos meses. 
As solicitações de desconto e renegociações foram tratadas caso a caso, sempre de maneira coerente e defendendo os 
interesses de nossos investidores. Estamos muito satisfeitos com o portfólio ques está sendo construido. 

Perspectivas 

RBRP11 - RBR Properties  

Mantemos o compromisso de abrir mão de taxa de gestão em 2020 se não entregarmos um dividendo de, pelo menos, 7,1%aa 
no preço de cota IPO (R$ 87,45). Estamos confortáveis em conseguir atingir nosso objetivo. O RBR Properties está em fase final 
de alocação, assim é natural que os rendimentos oscilem no mês a mês até se estabilizarem. Improvavel pagarmos menos do 
que R$ 0,42/cota até o final do 1° Sem 2020. Desse modo, preferimos ser mais conservadores na distribuição de curto prazo, 
fazendo alguma reserva para os próximos meses até que o fundo esteja 100% alocado. Entendemos que estamos fazendo 
boas compras neste momento de crise que vão gerar ótimos frutos para o fundo ainda neste ano. 

 

Rio Bravo 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa 3,18% -35,81% 7,64% 589,7 170,00 198,11 0,86 0,45% 5,03% 5,29% 

ONEF11 - The One 1,30% -22,40% 3,36% 140,53 142,41 154,26 0,93 0,44% 5,32% 5,22% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

ONEF11 - The One  

Em abril de 2020, foi anunciada a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,62 por cota. Este valor de distribuição já 
contempla toda a receita dos conjuntos locados e da vacância dos conjuntos 71 e 72, sendo que 89% dos contratos de locação 
possuem renovatórias até o final do ano. 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-properties-fii-rbrp11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-properties-fii-rbrp11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
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Perspectivas 

ONEF11 - The One  

A gestão vinha acompanhando de perto o mercado de locações aquecido nas regiões da Faria Lima e JK, apresentando 
reduções significativas nos índices de vacância e aumento de preços. Dessa forma, a gestão buscava uma estratégia de 
precificação mais agressiva. Entretanto, o mercado de locações de escritórios e lajes corporativas tende a ser impactado pela 
atual conjuntura econômica consequente da pandemia mundial. Apesar disso, a Rio Bravo acredita que a resiliência do ativo 
do fundo, contando com sua ótima localização em região nobre de São Paulo e bons locatários consolidados em suas áreas 
de atuação, trará segurança aos cotistas na promoção de receita sustentável de longo prazo.  

Detalhes sobre os resultados do mês 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa  

Conforme publicado no fato relevante de 08 de maio, foi assinado um CCV (“Compromisso de Compra e Venda de Imóvel”) 
para uma possível alienação da participação em um dos imóveis que compõem o portfólio do Fundo, o que deverá gerar 
resultado extraordinário para os cotistas do Fundo. 

Perspectivas 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa  

O Fundo possui como estratégia de investimentos adquirir imóveis de excelente qualidade e localizados nas principais regiões 
da cidade de São Paulo, tais como Paulista, JK e Vila Olímpia.  O portifólio então possui ativos extremamente líquidos, de al ta 
qualidade e demandados por bons locatários. O portfólio de locatários é amplo e diversificado, abrange cerca de 15 setores 
diferentes, sendo os principais alimentos e bebidas, financeiro, de tecnologia e de saúde, e que somados correspondem a mais 
de 50% da receita do Fundo e que, em nossa análise, terão resiliência neste momento de crise. Ainda que eventualmente 
impactos de curto prazo possam acontecer, a Rio Bravo tem convicção de que o Fundo possui um portfólio de excelente 
qualidade, com localizações irreplicáveis e com difícil reposição. 

 

 

Vinci Partners 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

VILG11 - Vinci Logística 5,04% -17,94% 24,33% 790,3 114,51 112,27 1,02 0,45% 7,38% 5,24% 

VINO11 - Vinci Offices 3,27% -25,84% - 604,74 51,44 60,82 0,85 0,69% - 8,16% 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 1,90% -27,20% 4,59% 1.736,26 99,37 121,66 0,82 0,28% 7,12% 3,26% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
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Detalhes sobre os resultados do mês 

VISC11 - Vinci Shopping Centers  

O VISC apresenta um portfólio diversificado de 13 shoppings localizados em 9 estados do país e administrados por 7 
administradoras distintas, o que é um diferencial do Fundo, em especial nesse momento de crise, pois cada localidade 
apresenta um calendário específico de liberação de medidas restritivas. O Fundo a partir do dia 15 de junho de 2020, terá 9 
shoppings de seu portfólio em funcionamento, que representam aproximadamente 58% da receita imobiliária esperada do 
Fundo. O Fundo apresenta uma situação de caixa bastante favorável, com R$ 365 milhões em aplicações financeiras versus 
R$ 84,3 milhões em obrigações a prazo, o que irá fazer com que o VISC navegue pela crise sem necessidade de aportes de 
capital independente da sua duração e magnitude. O Fundo manteve no mês de maio a mesma política de distribuição de 
rendimentos adotada em março e abril, equivalente ao resultado da aplicação financeira de sua cota patrimonial pelo CDI líquido 
de impostos, que correspondeu a R$ 0,22/cota. A política de distribuição de resultados será reavaliada a cada mês, a depender 
do impacto da crise nos resultados do Fundo. 

Perspectivas 

VISC11 - Vinci Shopping Centers  

O mês de maio foi caracterizado pela continuidade da pandemia do COVID-19. Muitos países no mundo começaram a relaxar 
as medidas de restrição. No Brasil já tivemos a reabertura de shoppings em cidades que apresentam situações melhores em 
relação à pandemia, e, com isso, 401 dos shoppings no país encontram-se abertos e representam, 69% do toal. O fechamento 
provisório dos shoppings impacta os resultados de curto prazo do Fundo, que dispõe de resultados acumulados de R$ 
0,19/cota e que deverão ser utilizados para amenizar a queda temporária de receita dos shoppings.  Estamos atentos aos 
impactos da crise em todos nossos ativos e tomando as medidas necessárias para minimizar seus efeitos, mas seguimos 
confiantes nos fundamentos do setor no médio e longo prazo. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

VILG11 - Vinci Logística  

O Fundo apresenta um portfólio de 9 ativos, em 4 estados nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Apresenta 47% da receita em 
contratos atípicos e 53% em contratos típicos. A liquidez do caixa do Fundo é favorável, com R$ 271 milhões em caixa, enquanto 
cerca de R$ 80 milhões são referentes a obrigações a prazo. Os efeitos da crise causada do COVID-19 foram limitados no 
Fundo, e em linha com a nossa tese sobre a resiliência do setor de logística. O Fundo adquiriu o ativo Extrema Business Park I, 
100% para a Tok&Stok na região de Extrema, MG, aumentando a exposição do fundo ao setor de e-commerce para 51%, e o 
aumento do prazo médio da carteira (WAULT) de 3,3 para 4,5 anos. A aquisição representa um incremento no resultado caixa 
do Fundo de R$ 0,11/cota, e com isso, foi disponibilizada a estimativa de rendimentos para o ano de 2020 de R$ 0,60 a R$ 0,62, 
que poderá ser incrementada com a alocação do restante dos recursos da oferta.  O Fundo recebeu 97% dos valores devidos 
de aluguel em maio, sendo concedidos diferimentos que juntos da inadimplência líquida de maio representaram apenas 3,4% 
da receita. 

Perspectivas 

VILG11 - Vinci Logística  

A expectativa da gestão é de que o segmento de logística apresente uma maior resiliência em relação aos efeitos da crise do 
COVID-19 quando comparado aos outros segmentos imobiliários. Uma vez que os galpões e as operações de distribuição 
continuem funcionando normalmente, e que o Fundo possui uma exposição de 51% da receita em locatários de e-commerce, 
e que o setor poderá ainda se beneficiar da aceleração e crescimento recentes, podemos considerar uma estabilidade na 
ocupação do portfólio do fundo nos próximos meses e possivelmente até em um aumento da demanda. o Fundo possui 100% 
de ocupação em todos os ativos do portfólio e 43% da receita de aluguel oriunda de contratos atípicos, que apresentam uma 
maior defesa para o portfólio. 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
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Detalhes sobre os resultados do mês 

VINO11 - Vinci Offices  

O Fundo apresenta um portfólio de 7 ativos, localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, com 41% da receita proveniente de 
contratos atípicos. Parte da estratégia do Fundo é obter participação de controle em ativos de médio porte, com arquitetura 
diferenciada, que chamamos de boutique office. O mês de maio foi marcado por uma atividade intensa de negociação com os 
inquilinos de contratos típicos do portfólio em virtude do cenário da crise do COVID19. Foram concedidos diferimentos que 
totalizaram 5,0% da receita, 1,3% de descontos. O fundo teve uma inadimplência de 16,1% em maio, referente aos locatários 
Renner e Wework, cujas negociações avançaram ao longo do mês e estão pendentes de formalização. Em nenhum dos dois 
casos está sendo discutido rescisão contratual e a WeWork inclusive realizou o pagamento integral dos valores devidos 
referentes ao vencimento do mês anterior. O Fundo apresenta um resultado acumulado de R$ 0,98/cota, e a estimativa para o 
rendimento mensal distribuído pelo Fundo, até o final do ano de 2020, é de que se situe entre R$ 0,34 e R$ 0,37/cota, o que 
representa um dividend yield sobre a cota de mercado ao final de maio entre 7,9% e 8,6%. 

Perspectivas 

VINO11 - Vinci Offices  

O time de gestão continua a empenhar esforços para defender o direito de seus cotistas sobre os contratos de locação, e 
buscar a regularização de todos os pagamentos o quanto antes. Temos convicção da qualidade do portfólio e sua resiliência. 
O que essa crise deixou claro é que a tese de investimento de prédios de médio porte, com uma arquitetura diferenciada, 
localizados em regiões próximas as áreas residenciais mais nobres das grandes cidades e com ocupação flexível está 
altamente alinhada às tendências de mercado sendo aceleradas por essa crise. 

 

XP Asset Management 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

XPLG11 - FII XP Log 8,08% -20,82% 26,71% 1.668,8 114,46 109,29 1,05 0,50% 7,16% 5,66% 

XPIN11 - XP Industrial 2,85% -19,03% 30,19% 723,95 107,30 109,91 0,98 0,53% 7,11% 6,26% 

XPML11 - XP Malls 1,61% -29,13% -4,93% 1.977,38 96,33 108,60 0,89 0,00% 4,70% 0,00% 

XPPR11 - XP Properties 6,77% -31,66% - 425,42 78,86 98,48 0,83 0,67% - 7,61% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

XPPR11 - XP Properties  

O XP Properties possui 100% da sua renda total atrelada a 11 contratos típicos. Neste momento em que a crise do COVID-19 
tem trazido maiores incertezas, estamos monitorando as condições de crédito dos locatários e os seus respectivos setores de 
atuação, sendo que no Fundo o setor da economia com maior concentração de locatários é o de serviços financeiros em geral. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-offices-fii-vino11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-offices-fii-vino11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
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 O Fundo distribuiu R$ 0,80/cota em maio de 2020 ao invés dos R$ 0,50/cota nos meses anteriores. O crescimento expressivo 
do resultado do Fundo neste mês decorreu basicamente de dois fatores: (i) recebimento da primeira parcela da multa rescisória 
da WeWork, a qual ocupava os conjuntos 13 e 14 do Ed. Corporate Evolution, conforme Fato Relevante e Comunicado ao 
Mercado publicados nos dias 14 e 21 de maio de 2020, respectivamente; e (ii) pagamento de todos os aluguéis atrasados deste 
mesmo locatário. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

XPLG11 - FII XP Log  

O XP Log possui 66% da sua renda total atrelada a contratos atípicos e 23 contratos ativos. Essa configuração por si só, e 
considerando ainda a qualidade creditícia dos locatários, aumenta a capacidade do fundo de proteger parte relevante da sua 
renda em momentos extremos como o atual. Por outro lado, é importante mencionar que o fundo está exposto a diversos 
setores da economia, com uma importante concentração ao Varejo em geral (43%), o qual está sofrendo efeitos materiais do 
isolamento horizontal. Dito isso, cabe mencionar que até o momento cerca de 13 contratos estão com discussões de alguma 
flexibilização do pagamento, sendo que em geral as medidas tem sido principalmente de postergar a data de vencimento para 
algum dia dentro do mês de vencimento e de diferir parte da locação para pagamento no segundo semestre. Aos investidores 
alertamos que o tempo de duração da crise será muito relevante para o aspecto negocial, principalmente se a retomada das 
atividades se estender para além de junho de 2020, o que poderá gerar grave deterioração da situação econômico-financeira 
das empresas. No mês de maio de 2020 o Fundo distribuiu o montante de R$0,54 por cota. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

XPIN11 - XP Industrial  

O Fundo, após as aquisições da quarta emissão de cotas, ampliou o seu nível de diversificação aos diferentes setores da 
economia. Podemos destacar que as maiores concentrações não passam de 20% da receita total do Fundo, sendo que o setor 
de Tecnologia representa 20% das receitas e o setor de Comércio Varejista representa 19% das receitas. Atualmente o fundo 
possui 28 contratos ativos de locação, com excelentes contrapartes em termos de crédito, em que cerca de 95% correspondem 
a contratos típicos. Essa característica de diversificação setorial, somada à qualidade creditícia dos locatários, concede ao 
Fundo estabilidade de parcela relevante de sua receita imobiliária, principalmente em cenários adversos como o atual. Porém, 
devidos aos efeitos amplos desta crise, até a presente data, foram recebidos 13 pleitos para flexibilização dos termos e 
condições locatícias, os quais estão recebendo as tratativas da gestão visando o equilíbrio entre (a) a minimização dos 
impactos na distribuição de rendimentos e (b) a saúde financeira e perpetuidade das operações dos locatários nos imóveis. Em 
maio de 2020 o Fundo distribuiu o valor de R$0,56 por cota. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

XPML11 - XP Malls  

Conforme instruído pelas autoridades competentes, em função dos efeitos do COVID-19, os 12 shoppings do portfólio do XP 
Malls encontravam-se fechados no mês de maio de 2020, mantendo abertas apenas operações de serviços essenciais para a 
população. Diante da determinação das autoridades competentes pelo fechamento temporário de todos os shoppings do 
portfólio do Fundo e da baixa previsibilidade quanto aos impactos que estas medidas causarão no resultado do Fundo nos 
próximos meses, a Gestora optou por não distribuir rendimentos mensalmente aos cotistas até que se tenha maior visibilidade 
quanto aos impactos no resultado dos shoppings do portfólio, cenário este que será reavaliado recorrentemente junto às 
administradoras dos shoppings. Caso não faça distribuição em junho (dado o fechamento integral ainda em maio), haverá uma 
distribuição no encerramento do semestre. O Fundo apurou um resultado negativo em abril, uma vez que não houve cobrança 
de aluguel (dado que os shoppings estavam fechados) e a inadimplência referente ao mês de março foi elevada. No início de 
junho já poderemos observar a reabertura de boa parte do portfolio do Fundo. 

 

 
 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-industrial-fii-xpin11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
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II) Fundos de Papel 

BTG Pactual 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

BCFF11 - BTG Fundo de Fundos -0,96% -14,07% 16,52% 1.665,4 83,72 80,99 1,04 0,47% 7,63% 5,73% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

BCFF11 - BTG Fundo de Fundos  

Em maio observamos uma estabilização do mercado frente aos impactos da crise do COVID-19, pautada na superação do 
período mais restritivo do lockdown nos países europeus e indicadores econômicos dos Estados Unidos melhores do que antes 
previstos. No mercado interno, o IFIX mostrou o início de uma recuperação com altas em praticamente todos os segmentos 
de fundos. O BCFF continuou a alocação dos recursos da 9a emissão de cotas, buscando explorar oportunidades no mercado 
secundário e voltando a participar em ofertas restritas, principalmente de fundos de tijolo e logístico, com ativos de alta 
qualidade e longos contratos. 

Perspectivas 

BCFF11 - BTG Fundo de Fundos  

Com uma perspectiva mais clara da recuperação do mercado, o Fundo deve seguir na alocação do seu caixa por meio de 
ofertas restritas, buscando investir em fundos com ativos de alta qualidade e difícil de serem replicados. O Fundo também deve 
continuar com as operações de no mercado secundário, buscando explorar oportunidades de ganho de capital com novas 
operações. Esperamos observar no mês de junho o resultado das medidas de incentivo e economia e pós restrições de 
distânciamento social, na retomada parcial do funcionamento dos shoppings e em resultados positivos no mercado de capitais. 

Capitania 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

CPTS11B - Capitânia Securities  0,61% -12,42% 12,32% 298,6 94,90 95,86 0,99 0,67% 8,35% 8,22% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/btg-pactual-fundo-de-fundos-fii-bcff11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/btg-pactual-fundo-de-fundos-fii-bcff11/
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Detalhes sobre os resultados do mês 

CPTS11B - Capitânia Securities    

O fundo teve uma performance da cota de mercado inferior ao IFIX no mês de maio ( -0,11% vs. 2,08%), o que não foi surpresa 
depois da performance bastante forte em abril, de +10,5% versus +4,39% do IFIX. O fundo encerrou o mês negociado a 99% do 
valor patrimonial. Foram realizadas algumas renegociações pontuais nos CRIs do Fundo. Todas no sentido de postergação de 
3 a 6 meses o pagamento de principal, preservando o pagamento de juros de forma a não impactar o resultado do fundo. Nos 
meses anteriores o fundo aproveitou a queda acentuada no preço de alguns FIIs de CRI para aumentar sua posição até o limite 
de seu regulamento. Com a volta de boa parte desses fundos, estamos conseguindo gerar ganho de capital na alienação dessas 
cotas, gerando impacto positivo no resultado do Fundo. 

Perspectivas 

CPTS11B - Capitânia Securities    

A propagação do coronavírus aumentou as incertezas e riscos atrelados aos CRIs e FIIs, mas, devido a reação exagerada do 
mercado, abriu uma janela de oportunidade para os gestores que detinham caixa. Neste sentido, fizemos um movimento tático: 
com a venda de alguns CRIs mais líquidos da carteira e aquisição de alguns FIIs de CRI que estavam muito descontados, até o 
limite permitido por regulamento. Esse movimento impactou positivamente o resultado do fundo e temos ainda ganho de 
capital a realizar nos preços atuais. Nesse cenário de crise, muitas empresas resolveram reforçar seu caixa ou alongar seu 
passivo, surgindo algumas boas oportunidades no mercado primário de dívidas imobiliárias. Isso ajudou a fecharmos o pipeline 
da 6ª emissão de cotas do fundo, programada para o mês de junho. 

 

Iridium 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 3,86% -16,82% 32,36% 771,2 103,99 96,79 1,08 0,69% 9,44% 8,10% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários  

Durante o mês de maio, com a melhora do cenário do COVID-19 em alguns países e o início do movimento de abertura das 
economias na Europa e Ásia, vimos o mercado secundário de FII iniciar um movimento de recuperação. O IFIX, índice de fundos 
imobiliários da B3, apresentou uma alta no período de 2,08% e as cotas do IRDM11 tiveram um ganho de 2,66%. Ainda sobre o 
Iridium Recebíveis Imobiliários, algumas posições detidas por ele em FIIs chegaram a atingir 25% de ganhos de capital. Com 
isso, a equipe de gestão segue ativa no mercado secundários de FIIs, mas com maior viés de venda e realocação para algumas 
compras pontuais. Os recursos oriundos dessas vendas têm sido alocados em CRIs, onde tem surgido excelentes níveis de 
retorno, dado a escassez de crédito dado pelos bancos desde o inicio da crise do novo corona vírus. A distribuição tem se 
mantido estável, onde o impacto negativo gerado pelos baixos índices de inflação tem sido contrabalanceado pela geração de 
valor da gestão ativa na compra e venda de ativos, em especial FIIs, no mercado secundário. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/capitania-securities-ii-fii-cpts11b/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/capitania-securities-ii-fii-cpts11b/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/iridium-recebiveis-fii-irdm11/
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Perspectivas 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários  

Com relação ao crédito, permanecemos atentos no acompanhamento de todos os ativos e até o momento todas as nossas 
operações continuam adimplentes, sem acionar nenhuma das estruturas de reforço de garantias das estruturas. Importante 
lembrar que a carteira do IRDM11 é altamente diversificada com mais de 63 CRIs e 31 FIIs diferentes, que atribuem um alto 
nível de resiliência e pulverização de risco, que é valioso para momentos de maior volatilidade.  

 

Kinea 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

KNRI11 - Kinea Real Estate 8,19% -11,21% 18,09% 3.761,8 171,74 159,39 1,08 0,41% 5,65% 4,54% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

KNRI11 - Kinea Real Estate  

O valor de rendimentos deste mês cujo pagamento ocorrerá em 15/06/2020, será mantido R$0,65/cota. A carteira do Fundo 
continuou demonstrando solidez neste momento gerado pela pandemia de Covid-19 com o recebimento de quase a totalidade 
dos aluguéis previstos. Tal fato reforça a resiliência do Fundo para enfrentar momentos de adversidade. 

Apesar disso, o prolongamento das medidas de restrição e seus consequentes efeitos sobre a economia, as conversas com os 
inquilinos para manutenção dos fluxos de pagamento de aluguel nos próximos meses, tem se tornado mais desafiadoras. 
Ressaltamos ainda, que a equipe de gestão vem conduzindo as negociações com os locatários de maneira a mitigar os efeitos 
sobre o fluxo de recebimento de aluguéis sempre buscando um equilíbrio na relação jurídico-financeira dos contratos. Tivemos 
a desocupação de meio andar do Edifício Buenos Aires Corporate pela empresa Hatch. 

O Fundo apresentou um aumento da vacância. A vacância física passou a ser de 5,58% (5,52% no mês anterior), a vacância 
financeira de 8,30% (8,20% no mês anterior) e a vacância financeira ajustada pelas carências previstas nos novos contratos de 
locação de 8,30% (8,84% no mês anterior). 

 

 
 
 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/iridium-recebiveis-fii-irdm11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-renda-imobiliaria-fii-knri11/
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RBR Asset 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

RBRF11 - RBR Alpha Multiestratégia -1,18% -18,22% 7,36% 491,9 99,61 93,53 1,07 0,59% 8,13% 7,23% 

RBRR11 - RBR High Grade 5,26% -11,03% -1,41% 677,01 94,48 97,52 0,97 0,61% 6,60% 6,99% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

RBRR11 - RBR High Grade  

Ressaltamos o Relatório de Risco do RBR High Grade de Março/2020. Fechamos Maio/20 95% alocado, taxa média de 
CDI+2,9%aa, 37 operações (portfólio bem diversificado), e distribuímos R$ 0,55/cota. Giros mínimos do portfólio com pouco 
caixa para novas aquisições - estamos atentos a oportunidades no secundário, porém mercado com pouca liquidez. Nossas 
operações contam com muito colchão de recebíveis e/ou fundo de reserva que seguram eventual stress no curto prazo, embora 
o risco de qualquer atraso, hoje, é baixo. Estamos confortáveis com a carteira - LTV baixo (59%) e garantias devidamente 
formalizadas (Alienação fiduciária). Eventual repactuação é normal no universo de crédito imobiliário, o que não altera os 
rendimentos mensais do fundo. 

Perspectivas 

RBRR11 - RBR High Grade  

Enxergamos o RBR High Grade como um porto seguro de alocação para esta crise. A carteira é extremamente saudável e 
atualmente em um preço perto do valor patrimonial. Vida normal no pagamento dos dividendos nos próximos 12 meses. Pode 
haver alguma negociação específica que será tratada caso a caso, buscando sempre no final trazer uma operação melhor para 
o fundo (mais taxa e/ou mais garantias). Com a queda da Selic e uma inflação de 3%aa ficamos confortáveis em dizer que o 
fundo tem condição de entregar retorno mensal de pelo menos 0,50/cota - Yield anual líquido para o investidor entre 6%-6,5%aa, 
ou quase 200% CDI (investindo em renda fixa) - até o final do 1° Sem 2020. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

RBRF11 - RBR Alpha Multiestratégia  

Desde o início da crise, adotamos a estratégia de aumentar nossa exposição em FIIs de Tijolo diminuindo FIIs de CRI ou o CRI 
direto. Encerramos Maio/20 68% alocado em FII tijolo e 32% em CRI/FII CRI e distribuimos R$ 0,65/cota. Apesar da recuperação 
e volatilidade, entendemos que o mercado ainda apresenta boas oportunidades principalmente no segmento Corporativo 
(nossa maior exposição e onde ainda enxergamos fundos com ótimos fundamentos e com desconto em relação ao custo de 
reposição) e em FIIs de CRI High Grade. Esses dois segmentos foram os que mais nos movimentamos durante este período 
de pandemia. Logística tem se provado um setor mais defensivo, mas que ainda achamos as posições mais esticadas e com 
menor upside. Já os Malls, apesar do desconto e das boas oportunidades que alguns fundos oferecem, é um setor que 
entendemos que a recuperação tende a ser mais lenta e que ainda depende muito de evoluções do setor de saúde. 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-rendimento-high-grade-fii-rbrr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-rendimento-high-grade-fii-rbrr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-alpha-fundo-de-fundos-fii-rbrf11/
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Perspectivas 

RBRF11 - RBR Alpha Multiestratégia  

Confiamos muito em nossos movimentos desde o início da crise e temos muita segurança na resiliência e qualidade do 
portfólio.  Passado estes dois últimos meses, vemos um retorno médio esperado para nossas posições em tijolo acima de 
15%aa e de 10%aa para FII de CRI (horizonte de investimento entre 2 - 3 anos) e achamos improvável pagarmos menos que R$ 
0,60/cota até o final do 1° Sem 2020. Imprudente dizer que os dividendos não possam ser impactados no médio prazo dada 
delicadeza do momento, mas estamos 100% atentos a qualquer movimento mais forte e sempre manteremos nossos cotistas 
informados em primeira mão. 

Valora 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

VGIR11 - Valora RE 3,58% -26,10% -5,79% 436,6 86,86 96,89 0,90 0,59% 7,61% 6,91% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

VGIR11 - Valora RE  

O Fundo encerrou o mês de maio de 2020 com 98,8% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 38 diferentes 
operações, num total investido de R$431,4 milhões. Durante o mês de maio, o Fundo adquiriu dois novos CRI no mercado 
primário e um CRI no mercado secundário no valor total de R$15 milhões.  A distribuição de rendimentos do Fundo referente 
ao mês de maio de 2020 será de R$0,47 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,0% ao ano. Nos últimos 12 
meses a distribuição de rendimentos acumulada foi de R$7,56 por cota (equivalente a CDI + 2,83% ao ano). Desde o início do 
Fundo, a distribuição de rendimentos acumulada foi de R$15,00 por cota (equivalente a CDI + 2,77% ao ano). Essas 
rentabilidades foram calculadas com base no valor da cota de R$100,00 (valor da cota na 1ª, 2ª e 4ª Emissões). Em relação 
aos efeitos provenientes da crise relativa a Covid-19, a Gestão entende que o cenário econômico ainda é incerto, porém o 
monitoramento e acompanhamento próximo de todos os CRI, feitos a nível das garantias, nos permite ter uma visão clara de 
que a carteira continua saudável, além de permitir a antecipação de eventuais movimentos necessários à manutenção da 
qualidade dos ativos. Todos os CRI continuam adimplentes frente às suas obrigações financeiras. 

Perspectivas 

VGIR11 - Valora RE  

Apesar do cenário atual ser desafiador, a Gestão entende que a crise tem gerado oportunidades de investimento em operações 
com condições (prêmios e/ou garantias) mais favoráveis do que aquelas existentes pré-crise, inclusive oportunidades pontuais 
no mercado secundário. Os novos CRI adquiridos no mês de maio, que contam com piso de remuneração fixa, demonstram 
esse entendimento. A rentabilidade apresentada no mês de maio, equivalente a CDI + 3,0% ao ano, corrobora a busca contínua 
da Gestão em melhorar a relação risco-retorno da carteira, tendo como base comparativa o CDI. 

 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-alpha-fundo-de-fundos-fii-rbrf11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/valora-re-iii-fii-vgir11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/valora-re-iii-fii-vgir11/
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XP Asset 

 

Retornos PL             

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield 
(% a.a.) 

MXRF11 - Maxi Renda 8,40% -16,78% 8,95% 1.260,2 10,76 10,25 1,06 0,70% 8,68% 7,81% 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário 3,67% -16,14% - 640,10 84,17 97,47 0,89 0,69% - 8,13% 

IFIX 2,08% -16,88% 5,10% - - - - - - - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 29/05/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário  

Durante o mês a gestão seguiu com a tese de aproveitar as oportunidades no mercado secundário, buscando ativos com bons 
fundamentos, preços descontados e que acreditamos que passarão por esse período turbulento relativamente incólumes. 

No book de CRI reduzimos marginalmente papéis para realocações em FII, que julgamos com melhores relações risco-retorno 
no momento. No book de FII o Fundo explorou a estratégia de alocação tática em ativos que, para a gestão, estavam com 
descontos excessivos no mercado secundário, com expectativa de ganho de capital à frente, ou boas taxas de carrego dado 
os DY implícitos nos preços dos fundos adquiridos e, no caso dos fundos de papéis, adquirir indiretamente CRI com preços 
descontados e aumentando a diversificação de riscos. O book de FII encerrou o mês com investimento líquido de R$ 15,8 
milhões. 

Os rendimentos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,54 por cota, totalizando R$ 3,50 milhões, representando uma 
rentabilidade de 0,64% em relação à cota de fechamento do mês de R$ 84,71. No book de CRI os rendimentos recebidos pelo 
Fundo foram de R$ 3,31 milhões. O book de FII teve um resultado de R$ 537 mil entre rendimentos e ganhos de capital. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

MXRF11 - Maxi Renda  

A gestão seguiu com a tese de aproveitar as oportunidades no mercado secundário dada a volatilidade atual dos mercados, 
seguindo a já característica gestão ativa do fundo, buscando ativos com bons fundamentos, preços descontados e 
características defensivas para o atual momento. 

No book de CRI adquirimos uma nova tranche do CRI WAM São Pedro à uma taxa de IGPM+ 12%. Tivemos alienações no 
mercado secundário, com destaque para a venda total do CRI Latam, dado o momento mais incerto para o setor aéreo, mas 
ainda assim com expressivo ganho de capital. No book de FII explorou-se a estratégia de alocação tática em ativos que, para a 
gestão, estavam com descontos excessivos no mercado secundário, possibilitando a obtenção de ganho de capital, ou boas 
taxas de carrego dado os DY implícitos nos preços adquiridos. O book de FII encerrou o mês com investimento líquido de R$ 
3,4 milhões. 

Os rendimentos em regime de caixa foram de R$ 0,064/cota, com distribuição de R$ 0,07/cota, representando uma 
rentabilidade de 0,65% em relação à cota de fechamento do mês de R$ 10,83. As operações de permutas distribuíram R$ 626,8 
mil, já o book de CRI R$ 7,9 milhões e, finalmente, R$ 649,4 mil no book de FII. 

 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-credito-imobiliario-xpci11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/maxi-renda-fii-mxrf11/
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Disclaimer 

1. Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e não deve ser 
considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010. 2. 
Este material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo 
material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, 
investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e 
condições aqui contidas são meramente indicativas. 3. As informações contidas neste relatório foram 
consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas 
confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, 
sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção 
de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. 4. Os 
instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este 
material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades 
específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base 
em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. 5. A XP Investimentos não se 
responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas 
e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da 
utilização deste material ou seu conteúdo. 6. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de 
relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também 
ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em 
parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 7. A Ouvidoria 
da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem 
satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do 
telefone: 0800 722 3710. 8. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política 
de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. 9. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM 
FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.  FUNDOS DE 
INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER 
MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS 
FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL 
INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A 
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. 
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 INFOR_XMAÇÕES COMPLEMENTARES. 10. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO 
ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE 
INVESTIMENTO NO VAREJO. 

 


