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Objetivo do Indicador:

O índice XPFI tem como objetivo acompanhar a desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos

mercados de bolsa e balcão organizado da B3.

Sobre o índice:

Assim como o IFIX, o XPFI é um índice de retorno total, ou seja, ele procura refletir as variações nos preços dos fundos

imobiliários integrantes do índice no tempo ajustado pelo impacto da distribuição de proventos por parte dos fundos

imobiliários.

Composição:

O índice XPFI é o resultado de uma carteira teórica de fundos imobiliários e sua seleção leva em consideração os seguintes

critérios abaixo:

• A composição do índice será revisada a cada 4 meses, na primeira segunda-feira útil dos meses de janeiro, maio e
setembro.

• As cotas de fundos imobiliários devem estar listadas nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.

• Estar classificada entre os ativos que, em ordem decrescente de índice de negociabilidade1, somam em conjunto 75%
do valor total do índice de negociabilidade do universo de fundos imobiliários listados durante o período das três
carteiras anteriores (últimas doze meses). Para mais detalhes, acesse o anexo I.

• O fundo imobiliário precisa possuir presença de pregão, no mínimo, 95% no período de vigência das três carteiras
anteriores (últimos doze meses).

• Não ser classificada como “Penny Stock”, ou seja, o valor da cota do fundo imobiliários durante os últimos doze meses
(período das três carteiras anteriores) ser inferior a R$1,00/cota.

• Um ativo que foi alvo de oferta pública recente (seja IPO ou follow-on) durante o período de vigência das 3 carteiras
anteriores ao rebalanceamento do índice será elegível, mesmo sem estar listado todo o período, desde que : 1) a oferta
pública de distribuição de cotas tenha sido realizada antes do rebalanceamento anterior; 2) possua ao menos 95% de
presença em pregão.

Critério de Ponderação:

Os ativos que compõem o índice são ponderados pelo valor de mercado dos fundos imobiliários. Ressalta-se que cada

fundo imobiliário possui um limite superior de participação de 20% na inclusão ou reavaliações periódicas na carteira

teórica que compõem o índice.

Índices de FIIs - XP

XPFI | Índice XP de Fundos Imobiliários

Nota: 1. acesse o anexo I: Índice de Negociabilidade; Detalhamento no glossário ao final do relatório. Fonte: B3, Economática, XP Investimentos
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Índices de FIIs - XP

Detalhamento no glossário ao final do relatório. Fonte: B3, Economática, XP Investimentos; Nota: Valores de fechamento de agosto/20

Figura 1: Distribuição por segmento

Figura 2: Performance desde janeiro/19
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Índices de FIIs - XP

Detalhamento no glossário ao final do relatório. Fonte: B3, Economática, XP Investimentos; Nota: valores de fechamento de agosto/20

Tabela 3: Composição Atual 

Ticker Segmento
Valor de Mercado

(R$ mil)
ADTV 3M
(R$ mil)

% Peso

KNRI11 Híbrido 3.955.730 4.647 6,93%

KNIP11 Recebíveis 3.655.787 3.142 6,40%

KNCR11 Recebíveis 3.479.641 3.849 6,10%
XPLG11 Ativos Logísticos 2.666.709 9.350 4,67%
BRCR11 Lajes Corporativas 2.402.233 6.552 4,21%
BBPO11 Agências 2.180.838 6.230 3,82%
HGBS11 Shoppings 2.117.000 3.622 3,71%
JSRE11 Híbrido 2.072.579 3.371 3,63%
HGLG11 Ativos Logísticos 2.067.267 7.938 3,62%
XPML11 Shoppings 1.966.430 5.579 3,44%
HFOF11 Fundo de Fundos 1.896.779 5.967 3,32%
BCFF11 Fundo de Fundos 1.870.408 4.452 3,28%
HGRE11 Lajes Corporativas 1.654.153 3.258 2,90%
HGRU11 Híbrido 1.649.847 5.665 2,89%
VISC11 Shoppings 1.550.972 3.898 2,72%

HSML11 Shoppings 1.458.286 2.884 2,55%
GTWR11 Agências 1.347.600 2.003 2,36%

HGCR11 Recebíveis 1.306.902 2.532 2,29%

MXRF11 Recebíveis 1.297.040 6.785 2,27%

RBVA11 Varejo 1.252.152 2.962 2,19%

IRDM11 Recebíveis 1.251.855 5.460 2,19%

GGRC11 Ativos Logísticos 940.598 1.994 1,65%
LVBI11 Ativos Logísticos 909.672 2.632 1,59%
RBRF11 Fundo de Fundos 897.886 3.240 1,57%
VILG11 Ativos Logísticos 886.744 6.853 1,55%

MGFF11 Fundo de Fundos 867.683 2.513 1,52%
VRTA11 Recebíveis 791.921 3.462 1,39%

RBRP11 Híbrido 776.586 3.296 1,36%

CPTS11 Recebíveis 759.025 2.239 1,33%

XPIN11 Ativos Logísticos 758.114 2.252 1,33%

RBRR11 Recebíveis 728.584 1.682 1,28%

RECR11 Recebíveis 714.779 1.927 1,25%

MALL11 Shoppings 708.178 1.594 1,24%

RECT11 Lajes Corporativas 697.175 3.081 1,22%

VINO11 Lajes Corporativas 571.707 2.290 1,00%

RCRB11 Lajes Corporativas 533.419 1.389 0,93%

ALZR11 Híbrido 484.941 1.557 0,85%

SDIL11 Ativos Logísticos 481.303 1.346 0,84%

QAGR11 Outros 425.880 1.249 0,75%

VGIR11 Recebíveis 371.869 1.147 0,65%

XPPR11 Lajes Corporativas 370.699 1.318 0,65%

PATC11 Lajes Corporativas 310.535 836 0,54%
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O índice de negociabilidade é uma conta matemática que consiste em uma média geométrica das participações

percentuais dos fundos imobiliários em termos de volume monetário e número de negócios.

Índices de FIIs - XP

Detalhamento no glossário ao final do relatório. Fonte: B3, XP Investimentos

Anexo I: Índice de Negociabilidade

IN =

σi=1
P 3 na

N x
va
V x

va
V

P

Onde:

P = número de pregões durante o período analisado

IN = índice de negociabilidade

na = número de negócios com o ativo a no mercado a vista

N = número total de negócios no mercado a vista

va = volume financeiro gerado pelos negócios com o ativo a no mercado a vista

V = volume financeiro total do mercado a vista

Qual seu objetivo? O objetivo dessa conta matemática é ponderar os fundos imobiliários pela sua liquidez no mercado

secundário negociado nos pregões diários da Bolsa de Valores. Ressaltamos que para um fundo imobiliários possuir alto

índice de negociabilidade é necessário que sua participação seja alta tanto no quesito volume de negociação (em valores

monetários), quanto em número de negócios, o que pondera eventos especiais como block trades, leilões, emissão de

novas cotas no mercado, entre outros.

Observações:

• Os valores de índice de negociabilidade de cada ativo são apurados em base diária.

• São considerados o período de vigência das últimas 3 carteiras para o calculo (últimos doze meses).
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Os índices da XP Investimentos não garantem receitas futuras ou protegem contra perdas de principal. Não há nenhuma

garantia de que uma estratégia de investimento baseada no XPFI será bem-sucedida. O XPFI não emite, patrocina,

endossa, comercializa, oferece, revisa ou expressa qualquer opinião a respeito de qualquer ativo, fundo, fundo negociado

em bolsa, derivativo, investimento, produto financeiro ou estratégia de negociação que seja baseada, vinculada ou forneça

um retorno de investimento relacionado ao desempenho do XPFI. O XPFI não é um consultor de investimento, analista de

valores mobiliários ou fiduciário, e não faz nenhuma representação em relação à conveniência de investir em qualquer ativo

ou fundo. Os retornos do índice não representam os resultados da negociação real de ativos / valores mobiliários. A XP

Investimentos mantém e calcula o índice, mas não gerencia ativos reais. Os retornos do índice não refletem o pagamento

de quaisquer encargos ou taxas de vendas que um investidor possa pagar para comprar os títulos subjacentes ao índice.

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Essas informações são de propriedade da XP Investimentos, sendo fornecidas apenas para fins informativos. Embora a XP

Investimentos obtenha informações de fontes que a XP Investimentos considere confiáveis, a XP Investimentos ou

qualquer outra parte envolvida ou relacionada à compilação, computação ou criação de informações não garantem a

precisão e/ou a integridade de quaisquer dessas informações. Todos os índices e dados da XP Investimentos são de

propriedade exclusiva da XP Investimentos e não podem ser usados ou reproduzidos sem a permissão expressa por

escrito da XP Investimentos. As informações e conclusões contidas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo,

sem que seja necessária prévia comunicação. A confiança na informação deste material é a critério exclusivo do leitor. As

informações contidas nesse documento não podem ser usadas para verificar ou corrigir outros dados, para criar outros

índices, modelos de risco ou análises, ou em conexão com a emissão, oferta, patrocínio, gestão ou comercialização de

quaisquer títulos, carteiras, produtos financeiros ou outros veículos de investimento. Dados e análises históricas não

devem ser tomados como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Nenhuma das

informações ou índice da XP Investimentos ou outro produto ou serviço aqui mencionado constitui uma oferta para

comprar ou vender, ou uma promoção ou recomendação de qualquer segurança, instrumento financeiro ou produto ou

estratégia de negociação. Além disso, nenhuma das informações ou qualquer índice da XP Investimentos pretende

constituir um conselho de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de fazer) qualquer tipo de decisão

de investimento e não pode ser considerada como tal. As informações são fornecidas “como estão” e o usuário assume

todo o risco de qualquer uso que possa fazer ou permitir que seja feito com essas informações. Em nenhuma

circunstância a XP Investimento terá qualquer responsabilidade por quaisquer informações diretas, indiretas, especiais,

punitivas, consequentes (incluindo perda de lucros) ou quaisquer outros danos, mesmo se notificado da possibilidade de

tais danos. O precedente não exclui ou limita qualquer responsabilidade que não possa ser excluída ou limitada pela lei

aplicável. Recomendamos a consulta de profissionais especializados para a tomada de qualquer decisão de investimentos.

Índices de FIIs - XP

Detalhamento no glossário ao final do relatório. Fonte: B3, XP Investimentos

Disclaimer
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