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Fonte: allianz.com (fact sheet de 1 Janeiro 2021), globaldigitalfactory.allianz.com. Os ratings de Standard & Poor’s, A.M. e Moody’s referem a Allianz SE. 

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.

2. Classificação de vida e saúde com base no lucro operacional. Fonte: Apresentação de analistas da Allianz em maio de 2019.

A liderança e a inclusão da sustentabilidade na DJSI baseiam-se na pesquisa e na avaliação de questionários enviados à RobecoSAM.

Uma classificação não é um indicador de desenvolvimento futuro e está sujeita a alterações.

Compromisso com a responsabilidade ecológica e social

Líder global em seguro de crédito
Seguradora líder mundial em

propriedade e sinistros 

Receitas totais de aproximadamente

140 bilhões de Euros (em 2020)

Entre os 5 maiores negócios de 

vida/saúde² do mundo

Mais de 150 mil funcionários 
em todo o mundo

Mais de 100 milhões de clientes em

mais de 70 países

Entre os 5 principais gestores de ativos¹ 
do mundo

Líder em sustentabilidade e no

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 

Allianz Global Digital Factory

criada para impulsionar soluções inovadoras e globais

A.M. Best A+
Classificação Standard & 

Poor’s AA
Moody’s Aa3

Oferecendo serviços pessoais 

e focados no cliente

Crescimento de um negócio 

diversificado

Fortalecimento e digitalização dos 

laços com os clientes

Como criamos valor

Parte de uma das maiores 

organizações financeiras do mundo



5Dados a partir de 31 de Dezembro de 2020. Fonte: Allianz Global Investors. 

*Inclui mercado financeiro. **Gerido na respectiva região. ***Ambiental, social e governança

Ativos sob gestão: US$ 712 bilhões 

Por negócio de varejo/institucional Por região**

Os fatores ES&G*** são fatores importantes de desempenho de investimento 

Ações US$ 183 bilhões (26%)

Alternativos US$ 99 bilhões (14%)

Multimercado US$ 180 bilhões (25%)

Renda fixa* US$ 251 bilhões (35%)

Ásia-

Pacífico

US
US$ 127 bilhões 

(18%)

Europa
US$ 541 bilhões 

(76%)

Universo de investimento de gestão ativa, 

ampla e bem diversificada

Foco na gestão ativa
Oferecendo conhecimentos 

e perspectivas abrangentes sobre 
investimentos

Mantendo uma cultura de gestão de risco

Como criamos valor

Institucional
US$ 501 bilhões (71%)

Varejo
US$ 208 bilhões 

(29%)

US$ 44 bilhões (6%)
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Dados a partir de 31 de Dezembro de 2020. 

*Incluindo Vendas (responsável pela aquisição e contato com o cliente) e Gestão de Contas (responsável pelos serviços de contas de clientes existentes).

Colaboração global

EUA • Boston • Dallas • Miami • Nova Iorque • San Diego • São Francisco Europa • Bruxelas • Frankfurt • Londres • Luxemburgo • Madri • Milão • 

Munique • Paris • Roterdã • Estocolmo • Zurique Ásia-Pacífico • Hong Kong • Kaohsiung • Xangai • Cingapura • Sydney • Taichung • Taipei • Tóquio

596 gerentes de relacionamento* 732 profissionais de investimento25 locais 

92 gerentes de relacionamento

170 profissionais de investimento

6 locais

EUA

316 gerentes de relacionamento

456 profissionais de investimento

11 locais

Europa

200 gerentes de relacionamento

128 profissionais de investimento

8 locais

Ásia-Pacífico 

Cooperação entre diferentes culturas para maior criatividade, inovação e benefícios comerciais

Como criamos valor

Prestando um serviço pessoal 

e focado no cliente

Adotando uma abordagem global 

ao investimento responsável

Oferecendo uma visão global 

e local do mercado
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19-1249  P-Global Equity Unconstrained
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Income and 
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19-1249  P-Global Equity Unconstrained

Income and Growth: 

Uma combinação diversificada de ativos

Somente para orientação e não é indicativo de alocação futura. O desempenho do Fundo não é garantido e ainda é possível haver perdas. Considere também os riscos ao final da apresentação. 

Fonte: Allianz Global Investors.

A estratégia tem como objetivo 

proporcionar: 

▪ Alta renda mensal (reinvestida)

▪ Crescimento do capital no longo prazo

▪ Perfil de retorno assimétrico

Acreditamos que as condições de mercado atuais requerem uma estratégia de investimento 

diversificada, com diferentes fontes de renta e volatilidade menor que os ativos tradicionais

Títulos 

conversíveis dos 

EUA

Títulos de 

alto rendimento dos EUA 

Ações nos EUA com 

lançamento de 

opções
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O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Este gráfico não indica o desempenho passado ou futuro de qualquer produto da Allianz Global Investors. Em um ambiente onde as taxas de juros podem tender a subir, 

o aumento das taxas impactaria negativamente a maioria dos fundos de títulos, e os títulos de renda fixa detidos por um fundo provavelmente diminuiriam de valor. Fundos de títulos e títulos individuais com maior duração (uma medida da vida útil 

esperada de um título) tendem a ser mais sensíveis a m danças nas taxas de juros, geralmente tornando-os mais voláteis do que títulos com durações mais curtas. Observação: Os trimestres de alta e de baixa de renda fixa são baseados no 

desempenho trimestral do BBG Barclays US Government Credit Bond Index. Fonte: FactSet; ICE Data Services. Dados de janeiro de 1988 a Dezembro de 2020.

Nos EUA, os títulos de divida de alto rendimento (high yield), títulos conversíveis (convertible bonds) e as 

ações, têm performado bem ao longo do tempo independentemente do ambiente nas taxas de juros

Relação com o mercado de ativos de risco

Queda das taxas de juros Aumento das taxas de juros
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99 trimestres de alta 33 trimestres de baixa
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O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. O desempenho dos índices não é indicativo do desempenho passado ou futuro de qualquer produto da Allianz Global Investors. O desvio padrão é uma medida absoluta 

de dispersão de medição de volatilidade em torno de uma média que, para um índice, mostra quão amplamente os retornos variaram em um determinado período de tempo. Quanto maior o grau de dispersão, maior o risco. Salvo indicação em 

contrário, os retornos do índice refletem o reinvestimento de dividendos de rendimentos e ganhos de capital, se houver, mas não refletem taxas, comissões de corretagem ou outras despesas de investimento. Não é possível investir diretamente 

em um índice. Fonte: ICE Data Services; FactSet. Dados de janeiro de 1988 a Dezembro de 2020.

Os títulos de divida de alto rendimento (high yield) e os títulos conversíveis (convertible bonds) têm

mostrado retornos próximos aos de renda variável (S&P), mas com menor volatilidade que as ações

Perfil de risco / retorno assimétrico

Russell 2000 Index

S&P 500 Index

MSCI EAFE Index

ICE BofA US High Yield Index

ICE BofA All US Convertible Index 
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Os títulos conversíveis oferecem aos investidores as vantagens das ações e dos títulos de renda fixa

O que é um título conversível?

Inclui a vantagem dos títulos de renda fixa:

• Proteção contra perdas/chamada de capital 

• Renda fixa dos juros

Inclui a vantagem das ações:

• Valorização do capital

• Participação ilimitada na valorização da ação 

Conversão em 

ações

Título conversívelTítulo de divida + =

Exemplo hipotético – não representativo de nenhum conversível específico. Os conversíveis envolvem os fatores de risco tanto das ações quanto dos títulos. Eles flutuam em valor com as variações de preço das 

ações subjacentes. Se as taxas de juros sobre os títulos subirem, o valor do conversível correspondente cairá. Os fundos que investem em conversíveis podem ter que converter os títulos antes que eles o façam, 

o que pode ter um efeito adverso sobre a capacidade das carteiras de atingir seu objetivo de investimento. Fonte: Allianz Global Investors.
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Os conversíveis proporcionam um risco/retorno assimétrico com uma participação positiva 

acelerada e uma proteção negativa desacelerada.

Exemplo hipotético – não representativo de nenhum conversível específico. Os conversíveis envolvem os fatores de risco tanto das ações quanto dos títulos. Eles flutuam em valor com as variações de preço das 

ações subjacentes. Se as taxas de juros sobre os títulos subirem, o valor do conversível correspondente cairá. Os fundos que investem em conversíveis podem ter que converter os títulos antes que eles o façam, 

o que pode ter um efeito adverso sobre a capacidade das carteiras de atingir seu objetivo de investimento. Fonte: Allianz Global Investors.

Ilustração esquemática Potencial de participação, amortecimento 

contra a volatilidade

Comportamento de um título conversível
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Tamanho do mercado de títulos 

conversíveis e novas emissões

Tamanho de Mercado

Novas Emissões

Novas emissões alcançaram seu máximo nível annual desde 2001
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differ from the assumptions. Data as of December 2020.

Lucro e desempenho das empresas do índice S&P

?

S&P 500 lucro e desempenho
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Allianz Income and Growth: 

Construção do portfólio

Somente para orientação e não é indicativo de alocação futura. O desempenho do Fundo não é garantido e ainda é possível haver perdas. Considere também os riscos ao final da apresentação. 

Fonte: Allianz Global Investors.

Construção do portfólio:

▪ Alocação estática nas classes de ativos

▪ Oportunidades em estrutura de capital

▪ Títulos conversíveis nos 

EUA:

- Renda do cupom

- Valorização do titulo

- Proteção contra perdas

▪ Títulos de alto rendimento 

dos EUA:

- Cupom mais alto

- Menor volatilidade

▪ Ações nos EUA com 

lançamento coberto de 

opções:

- Renda dos dividendos

- Valorização da posição

- Premio da opção

A gestão do portfólio foca nas oportunidades de estrutura de capital destas 3 classes de ativos, 

buscando simultaneamente alcançar diversificação, renda e retorno total

Títulos 

conversíveis dos 

EUA

Títulos de 

alto rendimento dos EUA 

Ações nos EUA com 

lançamento de 

opções

Fontes de renda e valorização: 

1. Cupons dos títulos de alto rendimento

2. Cupons dos títulos conversíveis

3. Dividendos das ações

4. Premio das opções de compra (lançamento coberto)

5. Valorização dos títulos de alto rendimento

6. Valorização dos títulos conversíveis

7. Valorização das ações
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Estratégias da equipe Income and Growth: US$ 54,3 bilhões de ativos sob gestão

Os ativos declarados sob gestão podem incluir ativos discricionários e não discricionários e, portanto, podem exceder os ativos compostos. 

Observação: As barras de cor cinza são apenas para fins ilustrativos. Dados de Dezembro de 2020.

Plataforma Income and Growth: 

Ativos sob gestão (AuM)

Equities

Convertible 
Securities

High-yield 
Bonds

✓Histórico de longo prazo 

e mais de US$ 54 bilhões 

de ativos sob gestão

✓Especialistas em 

soluções de 

multimercado 

balanceados

✓Uma equipe altamente 

capacitada e com ampla 

experiência em analise 

de estruturas de capitais

Títulos de alto 

rendimento

(High Yield)

Ações

Conversíveis
$7.4 

High Yield 
$2.2 

Renda Fixa de 
Curta Duração

$5.6 

Renda Fixa -
Outros

$0.7 

Income and 
Growth
$38.5 
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CFA significa "Chartered Financial Analyst" (Analista Financeiro Capacitado). CIPM significa Certificate in Investment Performance Measurement (Certificado em Medição de Desempenho de Investimento). CIMA 

significa Certified Investment Management Analyst (Analista Certificado de Gestão de Investimentos). Os números entre parênteses refletem anos de permanência na AllianzGI US e afiliadas/anos de experiência na 

indústria e são atualizados a cada trimestre. 

Nossa equipe de investimento altamente credenciada tem extensa experiência na indústria e utiliza 

a Plataforma Global de Pesquisa da Allianz Global Investors

Equipe Income and Growth nos EUA

Equipe de investimento

Douglas G. Forsyth, CFA (26/28) 

Gestão de Portfólio/Pesquisa/Transações

William (Brit) Stickney (21/31) 

Gestão de Portfólio/ 

Pesquisa/Transações

Justin Kass, CFA (20/22) 

Gestão de Portfólio/ 

Pesquisa/Transações

Michael Yee (25/26) 

Gestão de Portfólio/ 

Pesquisa/Transações

David Oberto (13/17) 

Gestão de Portfólio/ 

Pesquisa/Transações

David Foster, CFA (13/23)

Pesquisa/Transações

Joanna Willars (14/20) 

Pesquisa/Transações

Christopher Jackson (7/7) 

Pesquisa/Transações

Ethan Turner, CFA (8/15)

Pesquisa/Transações

Nicole Larrabee Rodrigues (19/24)

Pesquisa/Transações

Matthew John (14/17)

Pesquisa/Transações

Paul Marcian, CFA (2/10) 

Pesquisa/Transações

Kris Metzger (3/10) 

Pesquisa/Transações

Michael Memory, CIPM

(20/20) 

Especialista Sênior em 

Produtos

Karen Chen, CFA 

(5/24) 

Especialista Sênior em 

Produtos

Corey Kilcourse, 

CIMA (15/15) 

Especialista Sênior 

em Produtos

Chia-Ling Hsieh 

(1/17)

Especialista em 

Produtos

Jayme DiRienzo 

(8/12) 

Consultor Especialista em 

Produtos

Anne Price 

(7/15) 

Assistente de Portfólio

Sem 
rotatividade 
de pessoas 
no time de 

gestão

Os 5 membros 
sênior da equipe 
têm um tempo 
médio de 20 

anos na 
empresa

Reuniões 
anuais da 
equipe de 

gestão
com vários 

executivos das 
empresas

Analise 
robusta de 
ativos High 

Yield, 
conversíveis 

e ações 
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Fonte: Allianz Global Investors. Dados de Setembro de 2020. 

^O desempenho passado, ou qualquer previsão, projeção ou prognóstico, não é indicativo de desempenho futuro. O diagrama e as declarações acima refletem o processo típico de investimento aplicado ao fundo. A qualquer 

momento, outros critérios podem afetar o processo de investimento. O diagrama e as declarações mostradas acima são fornecidos apenas para fins ilustrativos.

Adicionando valor através de uma gestão ativa

Filosofia do time Income and Growth

Equipe 
Income and 

Growth

Gestão

Ativa

Adicionando 
valor

Criando um fluxo de caixa significativo, 

com o objetivo de proporcionar um 

retorno total atrativo com participação na 

alta e proteção na baixa

~450 posições^

Títulos de alto rendimento: ~230

Conversíveis: ~ 150

Ações: ~70

Equipe altamente 

capacitada, utilizando uma 

filosofia de investimento 

comprovada no tempo

Monitoramento 

e gestão 

de risco

Modelo 

proprietário

de alerta

Construção da

carteira

Resumo 

informativo

da empresa

Geração 

da ideia

Investindo em empresas preparadas para se beneficiar de mudanças positivas nos fundamentos:
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Características Classe

Anos até o vencimento (anos) 6.1

Duração efetiva (anos) 2.7

Rendimento até o 

vencimento - YTM (%)
6.5

Cupom (%) 6.4

Classificação de crédito B1

A qualidade média de alto rendimento é calculada usando classificações ponderadas da S&P ou Moody's (mais altas se divididas), exclui títulos sem 

classificação, se houver, e atribui a classificação mais alta para o dinheiro na carteira. Fonte: FactSet, ICE Data Systems, BofAML, Allianz Global 

Investors. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Dados de Dezembro de 2020. 

Ações dos EUA 

Características Classe

Capitalização de mercado 

(US$, bilhões)
80.7

Delta 0.64

Prêmio de conversão (%) 24.2

Cupom (%) 2.1

Títulos Conversíveis nos EUA Alto rendimento (HY) nos EUA 

Características Classe

Capitalização de mercado 

(US$, bilhões)
524.0

Crescimento do EPS Ano 1

(%, mediana)
13.5

Crescimento do EPS Ano 2

(%, mediana)
20.8

Rendimento de dividendos

(%, Média pond.)
0.78

Principais Setores e características das classes

Setor %

Energia 13.0

Automotivo / Auto partes 6.6

Saúde 6.6

Serviços 5.8

Tecnologia 5.6

Setor %

Tecnologia 34.4

Consumo Discricionário 16.8

Saúde 15.5

Mídia 11.3

Industriais 5.5

Setor %

Tecnologia da informação 39.7

Consumo Discricionário 18.5

Serviços de comunicação 11.8

Saúde 11.4

Industriais 5.6

Alto rendimento (HY) nos EUA Ações dos EUA Títulos Conversíveis nos EUA 
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Emissor Sector %

Apple Inc Tecnologia da informação 1.8%

Microsoft Corp Tecnologia da informação 1.7%

Alphabet Inc Serviços de comunicação 1.6%

Amazon.com Inc Consumidor Discricionário 1.6%

Facebook Inc Serviços de comunicação 1.3%

Tesla Inc Consumidor Discricionário 1.1%

Visa Inc Consumidor Discricionário 1.1%

Adobe Inc Tecnologia da informação 0.8%

Microchip Tech. Inc. Tecnologia da informação 0.8%

Home Depot Inc. Consumidor Discricionário 0.8%

Source: FactSet, Allianz Global Investors. This is not a recommendation or solicitation to buy or sell any particular security. A stock mentioned as example above will not necessarily be comprised in the portfólio by the 

time this document is disclosed or at any other subsequent date. Data as of December 2020

Top 10 Posições

Emissor
Out-of-the-

Money  (%)
Buy-Write 

Yield (%)

Dias ate o 

vencimento

Home Depot Inc. 112.2 7.5 23

Facebook Inc. 117.8 10.4 25

PayPal Holdings Inc. 119.4 9.4 45

Principais Lançamentos cobertos de opções

Allianz Income and Growth

Posicionamento das principais ações / opções
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Desde o início*
Allianz Income and Growth

(classe AT em USD)
S&P 500 Index

Beta 0,72 1,00

Desvio padrão 10,2% 13,2%

1Desempenho do fundo ate de 31 de Dezembro de 2020. O desempenho para períodos superiores a um ano foi anualizado. 

O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

Consulte a declaração de divulgação ao final desta apresentação para Morningstar. 

Allianz Income and Growth classe retail (AT em USD) - LU0689472784

Performance e volatilidade do fundo

Retorno em 2020 Retorno Anualizado* Retorno Anual (ano calendário)

Performance (%) 4Q20 Ano 20201 1-Ano 3-Anos 5-Anos
Desde

o inicio
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Allianz Income and 

Growth AT USD
11.13 21.91 21.91 11.52 11.19 9.44 5.16 -3.39 9.04 12.40 -4.88 19.60

Volatilidade
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Allianz Income and Growth: 

Mensagens Principais

Considere os riscos do investimento ao final da apresentação. 

1. Dados de 30 de Dezembro de 2020. 

2. Todos os dados de desempenho relativos à Allianz Income and Growth como subfundo da Allianz Global Investors Fund, que é uma empresa de investimento aberto com capital variável (também conhecido como SICAV) organizada de 

acordo com as leis de Luxemburgo até a data de lançamento (31/05/2011) diz respeito a outro fundo com objetivo de investimento idêntico e cujos ativos são também geridos pela Allianz Global Investors Capital, nomeadamente o Allianz 

AGIC Income Growth. Este último, que é um fundo de investimento aberto constituído de acordo com as leis dos Estados Unidos, foi lançado em 28/02/2007 e não está disponível na Europa. Isso não significa que a Allianz Income and 

Growth terá um desempenho semelhante no futuro. A volatilidade do preço unitário do fundo pode ser fortemente aumentada.

Processo de investimento disciplinado e fundamentalista, tentando encontrar as empresas mais 

atrativas e identificar a melhor exposição dentro da estrutura de capital.

A equipe é altamente credenciada, gerindo 54 bilhões de dólares1 nestas classes de ativos, sendo 

381 bilhões na estratégia Income and Growth.

01

02

03

A estratégia é projetada para fornecer um fluxo de renda reinvestido (Income) junto com a 

participação na valorização das três classes de ativos (Growth).
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Allianz Income 

and Growth

(ISIN : LU2200255276)

Allianz US Income 

Growth Advisory 

Master FIM IE

Allianz US Income 

Growth Advisory FIC 

FIM IE

Taxa: 0,58% aa

Sem Taxa de Performance

Taxa: 0,2% aa

Taxa: 0,7% aa

Agora é possível investir no fundo Allianz 

Income and Growth pela plataforma da XP
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Agora é possível investir no fundo Allianz 

Income and Growth pela plataforma da XP

Público-Alvo

Taxa de 

Administração

Taxa de 

Performance

Aplicação Mínima

Prazo de Resgate

Exposição

Cambial

Investidores Qualificados

0,7% a.a.

Não cobra

R$ 500

D+1 / D+5

Em Reais (com Hedge)

Allianz US Income Growth 

Advisory FIM FIC IE
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Income and Growth Strategies Team

Douglas G. Forsyth, CFA 

Managing Director, portfolio Manager, 

CIO US Income & Growth Strategies

Mr. Forsyth is a portfolio manager, a managing director and CIO US Income & Growth 

Strategies with Allianz Global Investors, which he joined in 1994. He is the head of the 

firm’s Income and Growth Strategies team and a member of the firm’s US Executive 

Committee. Mr. Forsyth has portfolio management, trading and research responsibilities, 

and oversees all aspects of the Income and Growth platform’s business, including product 

development and implementation. He has been the lead portfolio manager for the firm’s US 

High Yield Bond strategy since its inception in 1994 and assumed lead portfolio 

management responsibility for the firm’s US Convertible strategy in 1998. Mr. Forsyth has 

been managing CLO portfolios since 2006 and has been the lead portfolio manager on the 

Income & Growth strategy since its inception in 2007. In addition to management 

responsibility for institutional clients worldwide, he supervises multiple open-end and closed-

end mutual funds and provides oversight for the US Short Duration High Income strategy. 

He has 28 years of investment industry experience. Mr. Forsyth was previously an analyst 

at AEGON USA. He has a B.B.A. from The University of Iowa. Mr. Forsyth is a CFA 

charterholder.

Justin M. Kass, CFA 

Managing Director, portfolio Manager

Mr. Kass is a portfolio manager and managing director with Allianz Global Investors, which 

he joined in 2000. He has portfolio management, research and trading responsibilities for 

the Income and Growth Strategies team. In 2003, Mr. Kass was promoted to portfolio 

management and began handling day-to-day portfolio manager responsibilities for the firm’s 

US Convertible strategy in 2005. He is also a lead portfolio manager for the firm’s Income & 

Growth strategy since its inception in 2007. In addition to management responsibility for 

institutional clients, Mr. Kass is responsible for managing multiple closed-end and open-end 

mutual funds. Previous to joining the firm, Mr. Kass interned on the Income and Growth 

Strategies team, adding significant depth to its proprietary Upgrade Alert Model. He has 22 

years of investment industry experience. Mr. Kass has a B.S. from the University of 

California, Davis, and an M.B.A. from the UCLA Anderson School of Management. He is a 

CFA charterholder.

William (Brit) L. Stickney 

Managing Director, portfolio Manager

Mr. Stickney is a portfolio manager and a managing director with Allianz Global Investors, 

which he joined in 1999. He has portfolio management and research responsibilities for the 

Income and Growth Strategies team. Mr. Stickney has 31 years of investment industry 

experience. Previously, he was a vice president of institutional fixed-income sales with ABN 

AMRO, Inc., where his primary focus was on high yield corporate securities. He also worked 

for Cowen & Company and Wayne Hummer & Company. Mr. Stickney has a B.S. in finance 

from Miami University, Ohio, and an M.B.A. from the Kellogg School of Management, 

Northwestern University.

Michael E. Yee 

Managing Director, portfolio Manager

Mr. Yee is a portfolio manager and a managing director with Allianz Global Investors, which 

he joined in 1995. He has portfolio-management, research and trading responsibilities for 

the Income and Growth Strategies team. He is also a lead portfolio manager for the firm’s 

Income and Growth strategy since its inception in 2007. In addition, Mr. Yee is responsible 

for managing multiple closed-end and open-end mutual funds.  Mr. Yee was previously an 

analyst for the Global and Systematic team with responsibilities focused on US large cap 

equity strategies. In addition, he also worked in global portfolio administration and in client 

service. He has 26 years of investment-industry experience. Mr. Yee was previously a 

financial consultant for Priority One Financial/Liberty Foundation. He has a B.S. from the 

University of California, San Diego, and an M.B.A. from San Diego State University.

David J. Oberto 

Director, portfolio Manager

Mr. Oberto is a portfolio manager and a director with Allianz Global Investors, which he 

joined in 2007. He has portfolio management, research and trading responsibilities for the 

Income and Growth Strategies team. He has been a portfolio manager for the firm’s US 

High Yield Bond strategy since 2017. In addition to management responsibility for 

institutional clients, Mr. Oberto is responsible for managing multiple closed-end and open-

end mutual funds. He has 17 years of investment industry experience. Mr. Oberto was 

previously a portfolio administrator, a credit default swaps (CDS) account manager and a 

trade-closer for Bain Capital. He began his career as an intern at Gabelli Asset 

Management. Mr. Oberto has a B.S.B.A. with a concentration in finance and a minor in 

economics from Fordham University and an M.S. in finance from the D’Amore-McKim 

School of Business at Northeastern University.
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Income and Growth Strategies Team

David A. Foster, CFA

Director, Analyst

Mr. Foster is an analyst and a director with Allianz Global Investors, which he joined in 

2007. He has research responsibilities for the Income and Growth Strategies team. Mr. 

Foster has 23 years of investment industry experience. He was previously an investment-

banking associate in the financial-advisory services group for Houlihan Lokey; a senior 

financial specialist at BAE Systems; a supervising senior accountant at KPMG LLP; and a 

senior accountant at Follmer, Rudzewicz & Co., PC. Mr. Foster has a B.A., magna cum 

laude, from Albion College and an M.B.A., magna cum laude, from the University of 

Southern California, Marshall School of Business. He is a CFA charterholder.

Christopher L. Jackson

Vice President, Analyst

Mr. Jackson is an analyst and a vice president with Allianz Global Investors, which he joined 

in 2013. He has research responsibilities for the Income and Growth Strategies team and 

was previously an intern with the team, assisting with collateralized loan obligation 

portfolios. Mr. Jackson has 7 years of investment industry experience. Before joining the 

firm, he was a member of the 2012 USA Olympic Team in London. Mr. Jackson has a B.S. 

from Arizona State University.

Nicole Larrabee Rodrigues 

Assistant Vice President, Analyst

Ms. Larrabee Rodrigues is an analyst and an assistant vice president with Allianz Global 

Investors, which she joined in 2000. She has research responsibilities for the Income and Growth 

Strategies team. Ms. Larrabee Rodrigues has 24 years of investment industry experience. She 

was previously a sales associate with Salomon Smith Barney (Schroders), Lehman Brothers, and 

Heflin and Co. LLC. Before that, Ms. Larrabee Rodrigues was with Sun Alliance Holdings and 

Cantor Fitzgerald and Co.  She has a B.S. in finance from the University of Arizona and an 

M.B.A. from the University of Southern California, Marshall School of Business.

Paul Marcian, CFA

Assistant Vice President, Analyst

Mr. Marcian is an analyst and an assistant vice president with Allianz Global investors, 

which he joined in 2018. He has research responsibilities for the Income and Growth 

Strategies team. Mr. Marcian has 10 years of investment industry experience. He was 

previously an analyst at Point72 Asset Management, and an investment banking associate 

at Lazard Frères and RBC Capital Markets. Mr. Marcian has a B.S. in business 

administration with an emphasis in accounting from Xavier University and an M.B.A from 

Duke University, Fuqua School of Business. He is a CFA charterholder.

Joanna H. Willars 

Director, Analyst

Ms. Willars is an analyst and a director with Allianz Global Investors, which she joined in 

2006. She has research responsibilities for the Income and Growth Strategies team. Ms. 

Willars has 20 years of investment industry experience. She was previously a senior global 

trust relationship manager with JPMorgan Chase Bank and an analyst for several energy 

companies. Ms. Willars has a B.A. from Texas A&M University and an M.B.A. from the 

University of St. Thomas, Houston.

Ethan Turner, CFA

Vice President, Analyst

Mr. Turner is an analyst and a vice president with Allianz Global Investors, which he joined 

in 2012. He has research responsibilities for the Income and Growth Strategies team and 

was previously a trading assistant. Mr. Turner has 15 years of investment industry 

experience. He was previously a lead analyst covering the financial sector at Relational 

Investors and a financial analyst at Sunstone Hotel Investors. Mr. Turner has a B.S. from 

San Diego State University and an M.B.A. from the Anderson School of Management at the 

University of California, Los Angeles. He is a CFA charterholder.

Matthew E. John

Vice President, Analyst

Mr. John is an analyst and an assistant vice president with Allianz Global Investors, which 

he joined in 2006. He has research responsibilities for the Income and Growth Strategies 

team. Mr. John has 17 years of investment industry experience. He was previously a credit 

administrator with Education Lending Group and a bankruptcy analyst with JPMorgan 

Chase. Mr. John has a B.S. in business administration, with an emphasis in finance, from 

San Diego State University.

Kris Metzger

Assistant Vice President, Analyst

Mr. Metzger is an analyst with Allianz Global Investors, which he joined in 2017. He has 

research responsibilities for the Income and Growth Strategies team. Mr. Metzger has 10 

years of investment industry experience. He was previously an account manager at 

McKesson Corporation, an analyst at Spence Cassidy & Associates and a personal banker 

at Wells Fargo. Mr. Metzger has a B.S. in business administration, with an emphasis in 

international business, from Arizona State University.
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Income and Growth Strategies Team

Michael W. Memory, CIPM 

Director, Senior Product Specialist 

Mr. Memory is a senior product specialist and a director with Allianz Global Investors, which 

he joined in 1999. He has product-specialist responsibilities for the US Income and Growth 

Strategies team, and previously worked in marketing, performance measurement and 

compliance. Mr. Memory has 20 years of investment industry experience. Before joining the 

firm, he worked at Financial Network Investment Corporation and CIBC Oppenheimer. Mr. 

Memory has a B.A. from the University of California, Los Angeles.

Corey J. Kilcourse, CIMA

Director, Senior Product Specialist

Mr. Kilcourse is a senior product specialist and a director with Allianz Global Investors, 

which he joined in 2005. He has product-specialist responsibilities for the Income and 

Growth strategies. Mr. Kilcourse was previously an investment specialist with the firm. He 

has 15 years of investment industry experience. Mr. Kilcourse has a B.A. from the 

University of Connecticut and an M.B.A from the Raymond A. Mason School of Business at 

the College of William & Mary. He is a CIMA charterholder and a member of the Investment 

Management Consultants Association.

Jayme M. DiRienzo

Product Specialist Associate

Ms. DiRienzo is a product specialist associate with Allianz Global Investors, which she 

joined in 2012. She has product-specialist responsibilities for the US Income and Growth 

Strategies team, and was previously a member of the marketing department. Ms. DiRienzo 

has 12 years of investment industry experience. Before joining the firm, she worked at 

Western Asset Management Company in the marketing department and Pacific Investment 

Management Company in the marketing communications department. Ms. DiRienzo has a 

B.S. in business administration with an emphasis in finance from California State University, 

Chico. 

Karen Chen, CFA

Senior Product Specialist

Ms. Chen is a senior product specialist with Allianz Global Investors, which she joined in 

2015. She has product-specialist responsibilities for the Income and Growth strategies. Ms. 

Chen has 24 years of investment industry experience. She previously worked at BNP 

Paribas Investment Partners as an investment specialist in Hong Kong, covering a range of 

global fixed-income products; before that, she was a portfolio manager with the Foreign 

Exchange team in New York, where she managed both developed- and emerging-market 

currencies. Ms. Chen also worked at Blackrock in the portfolio analytics group. She has a 

B.A. from the University of Pennsylvania and is a CFA charterholder.

Chialing Hsieh

Product Specialist

Ms. Hsieh is a product specialist with Allianz Global Investors, which she joined in 2018. 

She has product-specialist responsibilities for the US Income and Growth strategies team. 

She has 17 years of investment industry experience. She previously worked at Franklin 

Templeton SinoAm in Taiwan as a high yield bond portfolio manager. Prior to Franklin, she 

was employed by PineBridge Investments and Fuh-Hwa Securities Investments and had 

portfolio management responsibilities. Previous work experience included product 

management and account management responsibilities at Allianz Global Investors. Ms. 

Hsieh has a M.S. in Financial Risk Management from ICMA Centre, Henley Business 

School at University of Reading, England.
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Disclosure

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.

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.
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Divulgação

Fonte de informações da Morningstar: Morningstar Inc. Para fundos com pelo menos 3 anos de história, a Morningstar calcula uma medida de retorno 

ajustada ao risco que contabiliza a variação no desempenho mensal de um fundo (incluindo os efeitos de todas as taxas de vendas), dando mais 

ênfase às variações para baixo e recompensando o desempenho consistente. Os 10% superiores dos fundos em cada categoria recebem uma 

classificação Morningstar Rating™ de 5 estrelas; os próximos 22,5% 4 estrelas; os próximos 35% 3 estrelas; os próximos 22,5% 2 estrelas; e os 10% 

inferiores 1 estrela. Na categoria Alocação Moderada, as ações A do Fundo receberam 2 estrelas/739 fundos (3 anos) e 5 estrelas/674 fundos (5 anos); 

as ações I receberam 3 estrelas/739 fundos (3 anos) e 5 estrelas/674 fundos (5 anos). Outras classes de ações têm classificações diferentes. 

©2014 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são de propriedade da Morningstar e/ou seus provedores de 

conteúdo; (2) não podem ser copiadas ou distribuídas; e (3) não têm garantias quanto à precisão, integridade ou pontualidade. Nem a Morningstar nem 

seus provedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes de qualquer uso dessas informações. O investimento 

mínimo para ações institucionais é de US$ 1 milhão, embora possa ser reduzido para certos intermediários financeiros que atuam de forma agregada 

em nome dos investidores.
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Divulgação importante

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, que podem variar. Não há garantia de que qualquer opinião, previsão ou objetivo será 

alcançado. As informações aqui contidas são fornecidas apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como uma recomendação de 

qualquer segurança, estratégia ou produto de investimento, nem como uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro.

Referências a índices, benchmarks ou outras medidas de desempenho relativo são fornecidas apenas para sua informação. As referências a tais índices não implicam 

que as carteiras administradas obterão retornos, ou apresentarão outras características semelhantes aos índices. A composição do índice pode não refletir a maneira 

como um portfólio é construído em relação aos retornos esperados ou alcançados, diretrizes de portfólio, exposição do setor, correlações ou volatilidade, todos sujeitos 

a alterações ao longo do tempo. A menos que de outra forma observado, o desempenho do índice de ações é calculado com dividendos brutos reinvestidos e impostos 

retidos estimados, e o desempenho do índice de obrigações inclui todos os pagamentos aos detentores de obrigações, se houver. Os cálculos dos índices não refletem 

taxas, comissões de corretagem ou outras despesas de investimento. Os investidores não podem fazer investimentos diretos em nenhum índice. Este material contém 

as opiniões atuais do autor, que estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As declarações sobre as tendências do mercado financeiro são baseadas nas condições 

atuais do mercado, que irão flutuar. As previsões são intrinsecamente limitadas e não devem ser consideradas como um indicador de resultados futuros. As referências 

a títulos, emissores e setores específicos do mercado são apenas para fins ilustrativos. Os relatórios de bens e indústria contidos neste documento não são auditados. 

A soma dos valores em dólares e as porcentagens relatadas podem não ser iguais aos valores totais, devido a discrepâncias de arredondamento. 

Uma palavra sobre risco: Títulos abaixo do grau de investimento envolvem um risco maior para o principal do que títulos com grau de investimento. Os preços dos 

títulos normalmente diminuirão à medida que as taxas de juros subirem. O impacto pode ser maior com títulos de longo prazo. O mercado para certos títulos pode 

tornar-se ilíquido, o que poderia impedir o Fundo de comprar ou vender esses títulos em um momento ou preço vantajoso e possivelmente atrasar os resgates das 

cotas do Fundo. Os mercados estrangeiros podem ser mais voláteis, menos líquidos, menos transparentes e sujeitos a menos supervisão, e os valores podem flutuar 

com as taxas de câmbio de moedas; esses riscos podem ser maiores nos mercados emergentes. Os títulos conversíveis envolvem o risco adicional de que os títulos 

devem ser convertidos antes de serem ótimos. As opções envolvem risco de mercado, crédito e liquidez. Os preços dos derivativos dependem do desempenho de um 

ativo subjacente; os derivativos implicam risco de mercado, de crédito e de liquidez. 

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. 
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Divulgação importante (cont.)

O subfundo não está à venda para ou em benefício de qualquer pessoa dos EUA. 

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. Investir em instrumentos de renda fixa pode expor os investidores a vários riscos, incluindo, mas não se limitando a, solvência, taxa de juros, liquidez e riscos restritos 

de flexibilidade. Mudanças no ambiente econômico e nas condições de mercado podem afetar esses riscos, resultando em um efeito adverso sobre o valor do investimento. 

Durante períodos de aumento das taxas de juros nominais, geralmente espera-se que os valores dos instrumentos de renda fixa (incluindo as posições curtas em relação aos 

instrumentos de renda fixa) diminuam. Por outro lado, durante períodos de queda das taxas de juros, espera-se geralmente que os valores desses instrumentos aumentem. 

O risco de liquidez pode possivelmente atrasar ou impedir os saques ou resgates de contas. A Allianz Income and Growth é um subfundo do 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 unidades/ações que pertencem às 

Classes de Ações/Compartimentos do Subfundo que são denominadas na moeda base pode estar sujeito a uma volatilidade maior. A volatilidade de outras Classes de 

Ações/Compartimentos 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 consequenciais 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. Esta comunicação não foi preparada de acordo 

com os requisitos legais destinados a garantir a imparcialidade das recomendações de investimento (estratégia) e não está sujeita a qualquer proibição de negociação antes da 

publicação de tais recomendações. A duplicação, publicação ou transmissão do conteúdo, independentemente da forma, não é permitida; exceto no caso de permissão explícita 

da Allianz Global Investors GmbH. 

Para investidores na Europa (exceto Suíça)

Para obter uma cópia gratuita do prospecto de vendas, dos documentos de incorporação, 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. Os investidores austríacos também podem entrar em contato com o agente de informações austríaco 

Allianz Investmentbank AG, Hietzinger Kai 101-105, A-1130 Vienna. 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 investimento com responsabilidade limitada, constituída na 

Alemanha, com sede registrada em Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registrada na corte local de Frankfurt/M sob HRB 9340, autorizada pelo Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). A Allianz Global Investors GmbH estabeleceu filiais no Reino Unido, França, Itália, Espanha, Luxemburgo, Suécia, Bélgica e 

Holanda. Detalhes de contato e informações sobre a regulamentação local estão disponíveis aqui (www.allianzgi.com/Info).

Para investidores na Suíça

Para obter uma cópia gratuita do prospecto de vendas, dos documentos de incorporação, 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 gerenciamento Allianz Global Investors GmbH no país de domicílio do fundo, Luxemburgo, 

o representante dos fundos suíços e o agente pagador BNP Paribas Securities Services, Paris, Filial de Zurique, Selnaestrasse 16, CH-8002 Zürich ou o editor, quer por via 

eletrônica, quer por correio, no endereço indicado, ou acesse 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 (Schweiz) AG, uma subsidiária integral da Allianz Global Investors GmbH, licenciada pela 

FINMA (www.finma.ch) para distribuição e pela OAKBV (Oberaufsichtskommission berufliche Vorsorge) para gestão de ativos relacionados a pensões ocupacionais.

AdMaster: 1415199
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O Standard & Poor's 500 Composite Index (S&P 500) é um índice não administrado que é geralmente representativo do mercado de ações dos EUA.

O Russell 1000 Index é um índice não-gerenciado que consiste das 1.000 maiores empresas do Russell 3000 Index e representa aproximadamente 90% da 

capitalização total do mercado do Russell 3000 Index. Está altamente correlacionado com o S&P 500 Index.

O Russell 2000 Index é um índice não administrado que consiste das 2.000 menores empresas do Russell 3000 Index e representa aproximadamente 10% da 

capitalização total do mercado do Russell 3000. É geralmente considerado representativo do mercado de pequena capitalização.

O MSCI Europe, Australasia, Far East Index (EAFE) é um índice não administrado de mais de 900 empresas, e é uma referência geralmente aceita para os principais 

mercados estrangeiros. As ponderações do índice representam as capitalizações relativas dos mercados incluídos no índice em uma base ajustada ao dólar americano. 

O ICE BofA Merrill Lynch High Yynch Master II Index é um índice não administrado que consiste em títulos denominados em dólares americanos que são emitidos em 

países com uma classificação de dívida BBB3 ou superior com pelo menos um ano restante até o vencimento. Todos os títulos devem ter uma classificação de crédito 

abaixo do grau de investimento, mas não em inadimplência. 

O ICE BofA Merrill Lynch All Convertibles All Quantities Index representa títulos conversíveis que abrangem todos os setores corporativos e têm um valor nominal 

pendente de mais de US$ 25 milhões. Os vencimentos devem ser de pelo menos um ano. A margem do cupom deve ser igual ou maior que zero e todas as qualidades 

dos títulos estão incluídas. As ações preferenciais de resgate de ações não estão incluídas nem são títulos componentes uma vez convertidos em ações corporativas.

O ICE BofA Merrill Lynch US Treasury Index acompanha o desempenho da dívida soberana direta do Governo dos Estados Unidos. Ele inclui todas as Notas e Títulos 

do Tesouro dos EUA denominados em dólares americanos com pelo menos um ano restante até o vencimento e um montante mínimo de US$ 1 bilhão em aberto. 

Estão disponíveis subíndices adicionais que segmentam o índice por vencimento.

O BBG Barclays U.S. Credit Index é o componente de crédito do índice Governo/Estados Unidos/Crédito. Ele inclui debêntures corporativas americanas de emissão 

pública e debêntures estrangeiras especificadas e notas garantidas que atendam aos requisitos especificados de vencimento, liquidez e qualidade. Para qualificar-se, 

os títulos devem ser classificados como grau de investimento (Baa3 ou melhor) pela Moody's. O índice é o mesmo que o antigo U.S. Corporate Investment Grade 

Index.

O BBG Barclays U.S. Aggregate Bond Index representa títulos que são registrados na SEC, tributáveis e denominados em dólares. O índice é composto de títulos do 

Bloomberg Barclays Capital Government/Credit Bond Index, Mortgage-Backed Securities Index, e Asset-Backed Securities Index. É geralmente considerado como 

representativo do mercado de títulos domésticos, de grau de investimento, de taxa fixa e tributável. Não é possível investir diretamente no índice.

A menos que de outra forma observado, os retornos do índice refletem o reinvestimento de dividendos de renda e ganhos de capital, se houver, mas não refletem 

taxas, comissões de corretagem ou outras despesas de investimento. Não é possível investir diretamente em um índice. Não é possível investir diretamente em um 

índice.

Benchmarks mencionados
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Divulgação

O Barclays US Aggregate Index é um índice não administrado de títulos de renda fixa de emissores nacionais com prazo de vencimento superior a um 

ano, denominados em dólares americanos, de grau de investimento. O Standard & Poor's 500 Composite Index (S&P 500) é um índice não-gerenciado 

que é geralmente representativo do mercado acionário dos EUA. O BofA Merrill Lynch All Convertibles Index é um índice amplamente utilizado e não 

administrado que mede o desempenho de títulos conversíveis denominados em dólares americanos que não estão atualmente em falência, com um 

valor total de mercado superior a US$ 50 milhões na emissão. O BofA Merrill Lynch High Yield Master II Index é um índice não administrado que 

consiste em títulos denominados em dólares americanos que são emitidos em países com uma classificação de dívida BBB3 ou superior com pelo 

menos um ano restante até o vencimento. Todos os títulos devem ter uma classificação de crédito abaixo do grau de investimento, mas não em 

inadimplência. O Russell 1000 Growth Index mede o desempenho das empresas Russell 1000 com relações entre o preço e o valor contábil mais 

elevadas e valores de crescimento previstos mais elevados. A menos que de outra forma observado, os retornos do índice refletem o reinvestimento de 

dividendos de renda e ganhos de capital, se houver, mas não refletem taxas, comissões de corretagem ou outras despesas de investimento. Não é 

possível investir diretamente em um índice. 

P/L é uma relação entre o preço do título e os ganhos por ação. Normalmente, um título subvalorizado é caracterizado por uma relação P/L baixa, 

enquanto um título sobrevalorizado é caracterizado por uma relação P/L alta. O rendimento de dividendos é a porcentagem anual de retorno obtido por 

um investidor em uma ação ordinária ou preferencial. O rendimento é calculado dividindo o valor dos dividendos por ação pelo preço atual de mercado 

por ação da ação. A duração é a duração média das emissões detidas pelo fundo. A duração é uma medida da sensibilidade do preço de uma carteira 

expressa em anos. O CBOE Volatility Index® (VIX®) é uma medida chave das expectativas de mercado de volatilidade a curto prazo transmitidas pelos 

preços de opções do índice de ações S&P 500. Desde sua introdução em 1993, o VIX tem sido considerado por muitos como o principal barômetro 

mundial do sentimento do investidor e da volatilidade do mercado.

A relação de informação é uma medida de desempenho ajustada ao risco. A relação de informação é o retorno excessivo de um gestor ativo sobre um 

benchmark apropriado, dividido pelo desvio padrão do retorno excessivo. O Alpha mede o desempenho ajustado ao risco de uma carteira, que é a 

diferença entre os retornos reais e esperados de uma carteira, dado o nível de risco de mercado, medido pelo beta. O Beta mede a sensibilidade de 

uma carteira aos movimentos gerais do mercado, conforme representado por um índice de referência. O índice de referência, como o S&P 500 ou 

o Barclays US Aggregate Index, tem um beta de 1,0. Um beta de mais ou menos de 1,0 indica que os retornos históricos de uma carteira flutuaram 

mais ou menos do que o mercado em geral. Um beta baixo não implica necessariamente baixa volatilidade, já que a volatilidade pode ocorrer devido a 

fatores independentes do mercado. A relação de captação ascendente mede o desempenho de um gestor em mercados ascendentes em relação ao 

S&P 500. Ela é calculada tomando o retorno de captação superior do gestor e dividindo-o pelo retorno de captação superior do S&P 500. A relação de 

captação para baixo mede o desempenho do gestor em mercados em baixa. Um mercado em queda é definido como aqueles meses em que o retorno 

do S&P 500 é inferior a 0. Em essência, ele informa qual porcentagem do mercado em queda foi registrada pelo gestor. Por exemplo, se a proporção 

for de 110%, o gestor conseguiu captar 110% do mercado em baixa e, portanto, teve um desempenho inferior ao do mercado em baixa. O R-quadrado 

mede a porcentagem dos movimentos de uma carteira que são explicados pelos movimentos no mercado geral, representados pelo S&P 500 para 

carteiras de ações e pelo Barclays US Aggregate Index para carteiras de renda fixa. As medidas de alfa e beta são mais relevantes quando há uma 

estreita correlação entre as duas, como indicado por um alto valor R-quadrado. A razão sharpe é uma medida ajustada ao risco que é calculada usando 

o desvio padrão e o retorno excessivo para determinar a recompensa por unidade de risco. O desvio padrão é uma medida absoluta de volatilidade que 

mede a dispersão em torno de uma média que, para um índice, retrata o quanto os retornos variaram durante um determinado período de tempo. 

Quanto maior o grau de dispersão, maior é o risco. 
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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.

Chile:

Esta oferta privada começa a partir do recebimento do memorando/prospecto de oferta do fundo e se vale do Regulamento Geral Nº 336 da Superintendência de Valores Mobiliários e 

Seguros, atualmente a Comissão de Mercados Financeiros. Esta oferta refere-se a valores mobiliários não registrados no Registro de Títulos ou no Registro de Títulos Estrangeiros da 

Comissão de Mercados Financeiros e, portanto, tais valores mobiliários não estão sujeitos à supervisão desta última. Sendo valores mobiliários não registrados, não há obrigação do 

emissor de fornecer informações públicas no Chile sobre tais valores mobiliários; e estes valores mobiliários não podem estar sujeitos a uma oferta pública até que sejam registrados no 

Registro de Títulos correspondente.

Colômbia: 

Este material não constitui uma oferta pública na República da Colômbia. A oferta do Allianz Fund é dirigida a menos de uma centena de investidores especificamente identificados. O 

Allianz Fund não pode ser promovido ou comercializado na Colômbia ou para residentes colombianos, a menos que tal promoção e comercialização seja feita em conformidade com o 

Decreto 2555 de 2010 e outras regras e regulamentos aplicáveis relacionados à promoção de fundos estrangeiros na Colômbia. A distribuição deste material e a oferta das ações pode 

ser restrita em certas jurisdições. As informações contidas neste material são apenas para orientação geral, e é responsabilidade de qualquer pessoa ou pessoas em posse deste 

material e que desejem fazer pedidos de ações para se informar e observar todas as leis e regulamentos aplicáveis de qualquer jurisdição relevante. Os possíveis requerentes de ações 

devem se informar sobre quaisquer exigências legais aplicáveis, regulamentos de controle de câmbio e impostos aplicáveis nos países de sua respectiva cidadania, residência ou 

domicílio.

Panamá:

A distribuição deste material e a oferta de Ações pode ser restringida em certas jurisdições. As informações acima são apenas para orientação geral, e é responsabilidade de qualquer 

pessoa ou pessoas em posse deste material e que desejem fazer a solicitação de Ações informar-se e observar todas as leis e regulamentos aplicáveis de qualquer jurisdição relevante. 

Os possíveis requerentes de Ações devem se informar sobre os requisitos legais também aplicáveis e sobre quaisquer regulamentos de controle de câmbio e impostos aplicáveis nos 

países de sua respectiva cidadania, residência ou domicílio. Este material não constitui uma oferta ou solicitação a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual tal oferta ou 

solicitação não seja autorizada ou a qualquer pessoa a quem seria ilegal fazer tal oferta ou solicitação.

Peru:

As ações não foram registradas perante a Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) e estão sendo colocadas por meio de uma oferta privada. A SMV não analisou as 

informações fornecidas ao investidor. Este material é apenas para uso exclusivo de investidores institucionais no Peru e não se destina a distribuição pública.

Uruguai:

A venda das ações do Allianz Fund se qualifica como uma colocação privada de acordo com a seção 2 da lei 18.627 do Uruguai. As ações não devem ser oferecidas ou vendidas ao 

público no Uruguai, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou distribuição de acordo com as leis e regulamentos uruguaios. As ações não são e não serão 

registradas junto à Superintendência de Serviços Financeiros do Banco Central do Uruguai. As ações correspondem a fundos de investimento que não são fundos de investimento 

regulamentados pela lei uruguaia 16.774 de 27 de setembro de 1996, conforme alterações.

Para uso apenas de investidores profissionais e institucionais -– não devem ser apresentados ou distribuídos ao público



39

América Latina

A AllianzGI presta serviços apenas a instituições e investidores qualificados. O material contém as opiniões atuais do gestor, que estão sujeitas a alterações sem aviso 

prévio. As declarações sobre as tendências do mercado financeiro são baseadas nas condições atuais do mercado, que irão flutuar. As referências a títulos e emissores 

específicos são apenas para fins ilustrativos e não pretendem ser, e não devem ser interpretadas como recomendações para comprar ou vender tais títulos. As previsões 

e estimativas têm certas limitações inerentes e não devem ser consideradas como conselhos ou interpretadas como uma recomendação.

A AllianzGI presta serviços apenas a instituições e investidores qualificados. Allianz Funds são distribuídos na América Latina e no Caribe pela Allianz Global Investors 

GmbH e alguns de seus subagentes não norte-americanos. As ações da Allianz Funds não podem ser oferecidas ou vendidas a cidadãos ou residentes de/em qualquer 

país, estado ou jurisdição onde seria ilegal oferecer, solicitar uma oferta ou vender tais ações. A Allianz Global Investors Distributors LLC atua como um subagente da 

Allianz Global Investors GmbH com sede nos Estados Unidos. A Allianz Global Investors Distributors LLC está registrada como corretora de valores mobiliários junto à 

Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Para uso apenas de investidores profissionais e institucionais -– não devem ser apresentados ou distribuídos ao público
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