
Valor. Compartilhado.

Produtos de investimento: NÃO ASSEGURADO PELO FDIC | PODE PERDER VALOR | NÃO GARANTIDO PELO BANCO

Allianz US Income Growth Advisory FIC FIM IE
 

Três classes de ativos americanos, buscando 
proporcionar crescimento com níveis mais 
baixos de volatilidade

Sobre a Allianz Global Investors:

A AllianzGI faz parte do 
Grupo Allianz, um dos cinco 
principais gestores de ativos¹ 
do mundo, com mais de 147 
mil funcionários globalmente, 
um líder de sustentabilidade e 
parte do Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade (DJSI).

A AllianzGI administra  
US$ 641 bilhões em 
investimentos de renda fixa, 
renda variável, multimercados  
e alternativos, com presença  
em 25 localidades, com uma 
equipe de 754 profissionais  
de investimento.

Nós criamos valor ao oferecer 
serviços personalizados com 
foco no cliente, adotando 
uma abordagem global em 
investimentos responsáveis e 
oferecendo visões do mercado 
global.

1. P&I/Towers Watson World 500: Os maiores gestores de dinheiro do mundo. Pensões e investimentos, ranking publicado em 28 de outubro de 2019.

Uma solução multimercado
O Allianz Income and Growth Fund adota uma abordagem de multimercado em um esforço para oferecer rendimento 
recorrente e estável, e um crescimento de capital de longo prazo com níveis mais baixos de volatilidade investindo em títulos  
de alto rendimento, títulos conversíveis e ações dos EUA com lançamento coberto de opções.
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Títulos de alto rendimento dos EUA

Ações dos EUA

Oferecem o rendimento recorrente, ao mesmo 
tempo em que buscam proteção contra quedas 
e potencial valorização de capital

Podem oferecer valorização do capital/
rendimento de dividendos; uma estratégia 
oportunista de lançamento coberto de opções 
para adicionar rendimento

Podem ajudar a diminuir a volatilidade 
e oferecer potencial de renda através de 
cupons elevados

Títulos de alto 
rendimento dos 

EUA



Três classes de ativos americanos, buscando proporcionar crescimento com níveis mais baixos de volatilidade

2Produtos de investimento: NÃO ASSEGURADO PELO FDIC | PODE PERDER VALOR | NÃO GARANTIDO PELO BANCO

Uma filosofia e processo de investimento consistente e olhando para o futuro 
A filosofia da equipe é implementada por um processo de investimento comprovado

Uma equipe de investimento 
credenciada e com foco 

fundamentalista
Um dos principais diferenciais do 
Allianz Income & Growth Fund é a 

experiência e a estabilidade 
da sua equipe de 

investimentos. 

A equipe de 
investimentos tem 
ampla experiência 

com investimentos em 
diferentes estruturas 

 de capital.

Os 5 membros 
seniores da equipe 

têm um tempo médio 
de 20 anos na 

empresa.

A equipe 
tem uma média 
de 26 anos de 
experiência no 

setor.

– A equipe de investimentos  
aplica uma filosofia olhando 
para o futuro com uma 
abordagem disciplinada e 
fundamentalista para facilitar  
a identificação de emissores  
de títulos corporativos que 
estão demonstrando melhorias 
nos seus fundamentos.

– Uma vez identificado o emissor, 
a equipe de investimentos 
determina onde a idéia oferece 
o melhor potencial de retorno 
na estrutura de capital. Essa 
abordagem permite que a 
equipe de investimento utilize 
sua experiência em ações, 
títulos de alto rendimento e 
titulos conversíveis.

– A experiência da equipe  
de investimentos de análise 
bottom-up (de baixo pra 
cima) tem sido essencial 
para entregar a meta de 
retornos no longo prazo.

Informações do fundo
Nome do fundo: Allianz US Income Growth Advisory FIC FIM IE

Público: Investidor qualificado 

Taxa de adm: 0,7 %

Investimento mínimo: R$ 500 

Aplicação: D+1 

Resgate: D+1 / D+5 

CNPJ: 38.421.193/0001-27
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O investimento envolve risco. O valor de um investimento e a renda proveniente dele pode cair ou subir e os investidores podem não receber de volta o valor total investido. Os 
fundos mencionados são um subfundo da Allianz Global Investors Fund SICAV, uma empresa de investimento aberta com capital acionário variável, organizada de acordo com 
as leis de Luxemburgo. O valor das ações que pertencem às Classes de Ações do Subfundo que são denominadas na moeda base pode estar sujeito a uma volatilidade maior. 
A volatilidade de outras classes compartilhadas pode ser diferente e possivelmente maior. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Se a 
moeda em que o desempenho passado é exibido for diferente da moeda do país em que o investidor reside, então o investidor deve estar ciente de que, devido às flutuações da 
taxa de câmbio, o desempenho mostrado pode ser maior ou menor se convertido na moeda local do investidor. Isto é apenas para fins informativos e não deve ser interpretado 
como uma solicitação ou um convite para fazer uma oferta, para celebrar um contrato, ou para comprar ou vender quaisquer títulos. Os produtos ou valores mobiliários aqui 
descritos podem não estar disponíveis para venda em todas as jurisdições ou para certas categorias de investidores. Isso se destina à distribuição somente conforme permitido 
pela legislação aplicável e, em particular, não disponível para residentes e/ou nacionais dos EUA. As oportunidades de investimento aqui descritas não levam em conta os 
objetivos específicos de investimento, a situação financeira, o conhecimento, a experiência ou as necessidades específicas de qualquer pessoa em particular e não são garantidas. 
Os pontos de vista e opiniões aqui expressos, que estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, são os das empresas emissoras no momento da publicação. Os dados utilizados 
são derivados de várias fontes, e presume-se que sejam corretos e confiáveis, mas não foram verificados independentemente. Sua precisão ou integridade não é garantida e 
nenhuma responsabilidade é assumida por quaisquer perdas diretas ou consequentes, decorrentes de seu uso, a menos que causadas por negligência grosseira ou má conduta 
intencional. As condições de qualquer oferta ou contrato subjacente que possa ter sido feito, ou será feito, prevalecerão. Para obter uma cópia gratuita do prospecto de vendas, 
dos documentos de constituição, dos preços diários dos fundos, das principais informações do investidor, dos relatórios financeiros anuais e semestrais mais recentes, entre em 
contato com a empresa de gestão Allianz Global Investors GmbH no país de domicílio do fundo, Luxemburgo ou com o emissor no endereço indicado abaixo ou em www.
allianzgi-regulatory.eu. Leia estes documentos, que são apenas vinculativos, cuidadosamente antes de investir. Esta é uma comunicação de marketing emitida pela Allianz Global 
Investors GmbH, www.allianzgi.com, uma empresa de investimentos de responsabilidade limitada, constituída na Alemanha, com sede registrada em Bockenheimer Landstrasse 
42-44, 60323 Frankfurt/M, registrada na corte local de Frankfurt/M sob HRB9340, autorizada pelo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Não é 
permitida a duplicação, publicação ou transmissão do conteúdo, independentemente da forma.

Estas informações são fornecidas apenas para fins informativos e não são uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de juros/ação em qualquer 
subfundo do Allianz Global Investors Fund SICAV, uma empresa de investimento aberta com capital acionário variável organizada sob as leis de Luxemburgo (Allianz 
Fund). Uma oferta é feita somente pelos atuais Documentos de Oferta, disponíveis mediante solicitação a investidores qualificados fora dos Estados Unidos. Somente 
os investidores qualificados podem investir nos veículos de investimento oferecidos a título privado. Allianz Funds não são oferecidos para venda nos Estados Unidos da 
América, seus territórios ou posses, nem a qualquer pessoa dos EUA (conforme definido nos documentos de Oferta), incluindo residentes dos Estados Unidos da América  
e empresas estabelecidas sob as leis dos Estados Unidos da América. As informações aqui contidas não levam em conta os objetivos de investimento, a situação 
financeira ou as necessidades de qualquer investidor em particular. É apenas para seu uso e não se destina à distribuição pública.

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, favo rcontatar 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. 

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE 
PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 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. 
DESCRIÇÃO DO TIPO

ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES 
PRÁTICAS

PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO

Essas informações só podem ser distribuídas por corretores, intermediários e outras entidades autorizadas em conformidade com as leis e regras aplicáveis em cada 
jurisdição em que são distribuídas. Essas informações são fornecidas apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro 
ou recomendação de investimento, uma solicitação ou oferta para comprar ou vender quaisquer títulos ou instrumentos financeiros relacionados (coletivamente 
"instrumentos financeiros") pela AllianzGI ou qualquer outra parte para cidadãos ou residentes de qualquer país, estado ou jurisdição em que seria ilegal oferecer, 
solicitar uma oferta ou vender tais instrumentos financeiros a cidadãos ou residentes em determinado país, estado ou jurisdição. A AllianzGI não é uma afiliada e não 
assume nenhuma responsabilidade pelo uso desse material por uma parte que não seja a AllianzGI ou suas afiliadas.


