
Ashmore 

Emerging Markets 

Debt Advisory 

A Ashmore é uma boutique de investimentos especializada em

Mercados Emergentes, com mais de R$400 bilhões sob gestão.  

Dedicação total 

a Mercados

Emergentes

Ashmore tem focado

exclusivamente em

Mercados Emergentes

desde sua formação em

1992.

Time global com 

cobertura

extensa

Time global com 100 

profissionais de 

investimento e grande

experiência em

Mercados Emergentes. 

Processo de 

investimento sólido

e consistente

Gestão ativa pautada em

processos bem definidos e 

desenhados para Mercados

Emergentes. 



Ashmore Emerging Markets Debt Advisory FIC FIM IE CP

(Sem exposição cambial)

CNPJ 35.557.650/0001-17

Investidor Qualificado

Investimento mínimo: R$ 5.000

Aplicação: D+1

Resgate: D+1 / D+5

Taxa de adm: 0,60%

• Gestão ativa focada em crédito

Foco em oportunidades provenientes de mudanças estruturais nos mercados

• Approach top down

Análises macroeconômicas globais e locais

• Pesquida proprietária orientada à valores e integrada à gestão

Avaliação de divergências de preços versus riscos de crédito

• Foco em liquidez

Controles de riscos robustos e liquidez priorizada na construção de portfólio
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Disclaimer

Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”), 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. 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. Os ativos, operações, fundos e/ou

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. 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. 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. Para quaisquer dúvidas e informações adicionais, favor contatar o seu assessor de

investimentos ou o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente nos telefones 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (demais localidades). 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. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br.

Informações dos Fundos


