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Amplitude...

Fonte: Aberdeen Standard Investments, 31 de dezembro de 2020

Apenas para fins ilustrativos

Número de companhias abertas
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Profundidade...

Fonte: Aberdeen Standard Investments, 31 de dezembro de 2020

Apenas para fins ilustrativos

Total do valor de mercado (em USD bi)
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Renda anual doméstica disponível População Urbana da CHINA (mi)

2018 em RMB 2018 Crescimento entre 2010 e 2018

Global >390K +167%

Afluente 297-390K +233%

Afluente em massa 197-297K +530%

Aspiracional superior 138-197K +815%

Aspiracional 79-138K -36%

Aspiracional inferior 49-79K -34%

Pobres <49K -9%72

89

257

311

63

10

16

49% da população compreende os segmentos aspiracional superior ou acima

Premiunização

A classe de consumidor afluente está se expandindo rapidamente

Fonte: McKinsey Global Institute - Relatório de Consumo na China 2020, dezembro de 2019

Por que China A-Shares?
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MSCI China A Onshore

A sobreposição é limitada 

Fonte: Aberdeen Standard Investments, 31 de dezembro de 2020

Estes valores mobiliários foram utilizados apenas para fins ilustrativos somente para demonstrar o estilo de gestão de investimentos e não são uma indicação de performance  assim como  não devem ser 

considerados uma solicitação ou recomendação de tais valores mobiliários

Azul refere-se a empresas chinesas relacionadas a tecnologia que se sobrepõem a outros índices. Vermelho refere-se a empresas chinesas não relacionadas a tecnologia que se sobrepõem a outros 

índices.

Nº Nome Índice Nº Nome Índice Nº Nome Índice Nº Nome Índice

1 KWEICHOW MOUTAI A 4,6% 1 ALIBABA GROUP HLDG ADR 14,3% 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 5,9% 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 5,7%

2 PING AN INSURANCE A 3,5% 2 TENCENT HOLDINGS LI (CN) 13,6% 2 ALIBABA GROUP HLDG ADR 5,6% 2 ALIBABA GROUP HLDG ADR 5,4%

3 CHINA MERCHANTS BANK A 2,5% 3 MEITUAN B 4,4% 3 TENCENT HOLDINGS LI (CN) 5,3% 3 TENCENT HOLDINGS LI (CN) 5,1%

4
WULIANGYE YIBIN A

2,1% 4 JD.COM ADR 2,5% 4 SAMSUNG ELECTRONICS CO 4,5% 4 SAMSUNG ELECTRONICS CO 4,4%

5 MIDEA GROUP CO A 2,1% 5 CHINA CONSTRUCTION BK H 2,4% 5 MEITUAN B 1,7% 5 AIA GROUP 1,8%

6 CONTEMPORARY A 1,3% 6 PING AN INSURANCE H 2,4% 6 NASPERS N 1,1% 6 MEITUAN B 1,7%

7 INDUSTRIAL BANK A 1,3% 7 PINDUODUO ADR A 2,2% 7 RELIANCE INDUSTRIES 1,0% 7 COMMONWEALTH BK OF AUS 1,4%

8 JIANGSU HENGRUI MED A 1,2% 8 NIO A ADR 2,0% 8 JD.COM ADR 1,0% 8 CSL 1,2%

9 GREE ELECT APPLIANCES A 1,2% 9 XIAOMI CORP B 2,0% 9 CHINA CONSTRUCTION BK H 0,9% 9 BHP GROUP (AU) 1,2%

10 CHINA TOURISM GROUP A 1,0% 10 BAIDU ADR 1,9% 10 PING AN INSURANCE H 0,9% 10 RELIANCE INDUSTRIES 1,0%

11 CITIC SECURITIES CO A 1,0% 11 WUXI BIOLOGICS 1,3% 11 PINDUODUO ADR A 0,9% 11 JD.COM ADR 0,9%

12 INNER MONGOLIA YILI A 1,0% 12 NETEASE COM ADR 1,3% 12 NIO A ADR 0,8% 12 CHINA CONSTRUCTION BK H 0,9%

13 LUXSHARE PRECISION IND A 1,0% 13 ICBC H 1,3% 13 VALE ON 0,8% 13 PING AN INSURANCE H 0,9%

14 LONGI GREEN ENERGY A 1,0% 14 CHINA MOBILE 1,1% 14 XIAOMI CORP B 0,8% 14 PINDUODUO ADR A 0,8%

15 EAST MONEY INFORMATION A 0,9% 15 NEW ORIENTAL EDUCAT ADR 0,9% 15 HOUSING DEV FINANCE CORP 0,8% 15 HONGKONG EXCH & CLEARING 0,8%

16 SANY HEAVY INDUSTRY CO A 0,8% 16 BANK OF CHINA H 0,9% 16 SK HYNIX 0,8% 16 NIO A ADR 0,8%

17 CHINA VANKE CO A 0,8% 17 TAL EDUCATION GROUP ADR 0,9% 17 BAIDU ADR 0,7% 17 XIAOMI CORP B 0,8%

18 FOSHAN HAITIAN FLAVOR A 0,7% 18 CHINA MERCHANTS BANK H 0,8% 18 INFOSYS 0,7% 18 HOUSING DEV FINANCE CORP 0,7%

19 HANGZHOU HIKVISION DIG A 0,7% 19 KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) 0,8% 19 SAMSUNG ELECTRONICS PREF 0,7% 19 SK HYNIX 0,7%

20 WUXI APPTEC CO A 0,7% 20 YUM CHINA HOLDINGS 0,7% 20 HON HAI PRECISION IND CO 0,5% 20 BAIDU ADR 0,7%

Total 29,4% Total 57,7% Total 35,4% Total 36,9%

MSCI China MSCI Mercados Emergentes MSCI Asia-Pacífico ex-Japão

Por que China A-Shares?
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Fonte: Bloomberg, sem hedge, USD, 31 de dezembro de 2020 A rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros

Os índices não são administrados e foram fornecidos apenas para fins de comparação. Nenhuma taxa ou despesa está sendo refletida. Pessoas físicas não podem investir diretamente em um 

índice;

Apenas para fins ilustrativos

Menor correlação com os mercados globais – atrativo para 

investidores estrangeiros

Correlação de 15 anos, a partir de dados mensais, com os índices em USD não hedgeado

MSCI 

World

MSCI 

China

Índice

S&P 500

MSCI AC 

Asia ex-

Japão

MSCI 

Europe

MSCI EM 

(Mercados 

Emergentes) 

ex-China

MSCI China A 

Onshore
0,421 0,646 0,395 0,565 0,398 0,459

Por que China A-Shares?
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China: potência em crescimento

Fonte: * FMI, Perspectivas da Economia Mundial e estimativas da equipe do FMI, outubro de 2019; ** FMI, estimativas para 2019, outubro de 2019; *** Barclays, 23 de outubro de 2019; **** MSCI, 

24 de outubro de 2019

As estimativas são oferecidas como opinião e não refletem a performance potencial. As estimativas não são garantidas e os eventos ou resultados reais podem diferir significativamente

Apenas para fins ilustrativos 

0%

10%

20%

30%

40%

Contribuição da China para o
crescimento do PIB global *

Participação da China no PIB
mundial (base PPP)**

Peso da China no Índice Barclays
Global Agg***

Peso da China no Índice MSCI AC
World****

Porém, ainda mal representada nos índices globais

Por que China A-Shares?
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Aberdeen Standard Investments - China A share equity

Qual é a estratégia?

Como é gerida?

Resultado

• Uma estratégia de gestão ativa, com foco na seleção de ações a partir de análise bottom-up

• Melhores ideias – resultam em um portfólio long-term quality

• Alta convicção com 30-40 ativos

• Pesquisa em primeira mão é a pedra fundamental do processo de investimento 

• Seleção de ações baseado em long-term quality

• Forte ênfase em ESG e Stewardship

• Independente, não orientado por benchmarks

• Buy and Hold - somos donos de empresas, não apenas investidores 

• Portfólio de alta qualidade – mais rentável, balanços mais fortes das empresas investidas ^

• Sólido histórico de performance no longo prazo

• Coeficiente de captura atrativo no longo prazo – Upside (115%)* e downside (69%)*

Long term quality

Fonte: Aberdeen Standard Investments, BPSS, Thomson Reuters Datastream, Bruto, USD, 31 de dezembro de 2020. A performance passada não é indicativa de resultados futuros

^ Versus benchmark; * Baseado no Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund referente ao período de 31 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2020. O fundo é oferecido em Cingapura 

como um esquema reconhecido pelo MAS e um esquema estrangeiro restrito

Por que  ASI para China A-

shares?
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O que queremos dizer com quality investing?

Por que Quality Investing funciona? Com frequência, o mercado subestima sistematicamente a sustentabilidade dos retornos das 

empresas de alta qualidade

• Empresas de qualidade têm menos riscos de cauda e possuem maior margem de segurança

• Empresas de qualidade apresentam lucros menos voláteis; os ganhos são mais resilientes e sustentáveis

• Empresas de qualidade podem navegar melhor em um futuro incerto e capitalizar as oportunidades de criação de valor

Boas margens e 

retornos sobre o 

capital

Crescimento 

rentável

Características 

atrativas do 

setor 

Vantagem 

competitiva 

sustentável

Sólido balanço 

patrimonial

Qualidade da 

Administração

ESG

Qualidade

Execução e 

histórico de 

performance

Filosofia de Investimento

Quality Investing

Fonte: Aberdeen Standard Investments, 31 de dezembro de 2020

Por que  ASI para China A-

shares?
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Equipe de equity Ásia-Pacífico

Fonte: Aberdeen Standard Investments, 28 de Janeiro de 2021 [ ] denota anos de experiência na indústria. Azul: Equipe de Equity China. Verde: Equipe dedicada a ESG

*Head of desk. ** Head of desk interino

Flavia Cheong

Head de Equities Ásia-Pacífico

Hisashi Arakawa

Yuki Meyer

Jun Oishi

Zui Shiromoto 

Goro Takahashi 

Flavia Cheong [28]*
Kristy Fong

Jerry Goh

Pruksa 

Iamthongthong [13]
Kwok Chern-Yeh**

Adrian Lim

Louis Lu [12]

Daniel Ng

Ng Xin Yao [13]
Yoojeong Oh

Gabriel Sacks

David Smith

Neil Sun [10]
James Thom

Christina Woon

Hugh Young

Dealers Centrais: 

Lindsey Affleck, Richard 

Ang*, Benny Chuen, Lam 

Yew Ling, Alan Lim

Suporte de Investimentos 

(10)

Shawn Lee 

Phillip Li 

Michelle Lopez*

Camille Simeon

Natalie Tam

Orsen Karnburisudthi*

Ana Paepipatmongkol 

Pavarit Srinual

Suporte de Investimentos 

(1)

Juliana Koay 

Muzhafar Mukhtar* 

Aizuddin Pengiran

Zafir Shukor 

Kenric Taylor 

Galvin Wong 

Cingapura Sidney BangkokKuala Lumpur Tóquio

Kwok Chern-Yeh 

Vice Head de Equities Ásia-Pacífico

Bush Chu [2]

Jim Jiang [2]

Alec Jin [12]

Elizabeth Kwik [7]

Nicholas Yeo [20]*

Hong Kong

Stella Li [10]

Karl Li [2]

Operador: 

Merlin Zong

Xangai

Por que  ASI para China A-

shares?
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Jim JiangNicholas Yeo

China A – Time de construção de portfolio

Responsabilidade clara dentro de uma estrutura em equipe

Alinhamento da carteira com as melhores ideias

Responsáveis pela performance da carteira

Fonte: Aberdeen Standard Investments, 31 de dezembro de 2020-

Inclui pessoas afiliadas que operam sob um acordo entre empresas na nota de rodapé.

Elizabeth KwikPruksa Iamthongthong

Por que  ASI para China A-

shares?
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Processo de gestão ativa de investimento em Ações

Nossa análise impulsiona a performance

Análise Profunda

• Linguagem comum de 

investimento

• ESG totalmente incorporado

• Insights não consensuais claros

• Revisão contínua dos resultados

Universo Amplo

• Conjunto amplo e dinâmico de 

oportunidades

• Ferramentas Quant refinam a 

cobertura

• Excelente acesso corporativo

• Profunda experiência no setor

Rigoroso Debate em Equipe

• Revisão fundamentada por insights 

de pares 

• Colaboração em setores e temas

• Insights cruzados sobre classe de 

ativos

Foco nos Objetivos do 

Cliente

• Clara responsabilidade 

• Bottom up, movido pela procura 

das melhores ideias

• Análise Quant e de risco

• Diversificação efetiva

Construção da carteiraRevisão por paresAnáliseGeração de ideias

Fonte: Aberdeen Standard Investments, 31 de dezembro de 2020

Considerações de ESG incorporadas ao longo de todo o processo

Supervisão independente e abrangente do processo de investimento e dos parâmetros do mandato do cliente

Por que  ASI para China A-

shares?
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Análise Profunda

Formando a base de nossa estratégia de investimento ESG

Insights sobre as empresas levam a melhores resultados

Equipes 

Conectadas

Resultados 

Positivos

Trabalhando em conjunto, entregamos melhores resultados de investimento e inovação

• Analista especializado em ESG em cada equipe regional

• Equipe ESG centralizada dando suporte para todas as classes de ativos

• Colaboração com o Research Institute da ASI e as equipes de Crédito, Mercados Privados e 

Multi-Asset da ASI

Entregando melhores retornos ajustados ao risco 

• A compreensão holística aprimora a tomada de decisões de investimento

• O engajamento com a administração melhora a performance para nossos clientes e para a 

sociedade em geral

A compreensão fundamentalista do investimento sustenta nossas análises

• Considerações relativas à ESG integradas no processo de investimento

• Ampla experiência e recursos internos e de terceiros

• Pesquisa aprofundada sobre a empresa, setor, indústria e temática

Engajamento Ativo

Stewardship é um componente fundamental de nosso processo de investimento

• Somos acionistas ativos e engajados enquanto estamos gerindo o dinheiro de nossos clientes

• Proprietários ativos engajados e votando para impulsionar mudanças positivas no comportamento 

corporativo

• Assumindo um compromisso consciente e construtivo para melhorar a performance

Fonte: Aberdeen Standard Investments, 31 de dezembro de 2020

Por que  ASI para China A-

shares?
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Fonte: Bloomberg, 31 de dezembro de 2020 A performance passada não é indicativa de resultados futuros

Retorno total em USD
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Fund MSCI China A Onshore Index

Início 31 de dezembro de 2020

Coeficiente de Captura - Upside 115%

Coeficiente de Captura - Downside 69%

Início: 31 de Março de 2015

Fonte: Aberdeen Standard Investments, BPSS, Thomson Reuters Datastream, Bruto, USD

Gestão Ativa vs Passiva

Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund*

* O fundo é oferecido em Cingapura como um esquema reconhecido pelo MAS e um esquema estrangeiro restrito

A performance passada não é indicativa de resultados futuros

Por que  ASI para China A-

shares?
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Valuation

Fonte: Bloomberg, 31 de dezembro de 2020 Apenas para fins ilustrativos. A performance passada não é indicativa de resultados futuros

As estimativas são oferecidas como opinião e não refletem a performance potencial. As estimativas não são garantidas e os eventos ou resultados reais podem diferir significativamente. Nenhuma 

suposição sobre a performance futura será feita. Apenas para fins ilustrativos

MSCI China A Onshore – Preço/VP (histórico) 

Ainda com preços razoáveis

Por que agora?
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Principais temas de investimento

Onde estamos encontrando as melhores oportunidades

Fonte: Aberdeen Standard Investments, 31 de dezembro de 2020. Os temas de investimento estão sujeitos a mudanças

Mudança nos padrões de consumo

Empresas resilientes que se beneficiam da 

mudança nos padrões de trabalho e 

consumo após o surgimento da covid-19. 

Isto inclui plays de computação em nuvem, 

alimentos e bebidas de alta qualidade, 

segurança cibernética, entregas de 

supermercado online e um fabricante de 

câmeras térmicas.

Saúde e bem estar
O aumento da renda disponível está 

impulsionando a demanda de produtos e 

serviços de saúde. O conjunto de 

oportunidades é diversificado. Nossas 

holdings incluem um grande hospital; um 

fabricante de equipamentos médicos, um 

fornecedor de pesquisa contratado; e um 

fabricante de medicina tradicional chinesa.

Seguro de vida em ascensão

As seguradoras chinesas estão melhorando 

seu mix de produtos, aproximando-se do 

seguro de vida e se afastando dos produtos 

de poupança. O seguro de vida é pouco 

explorado, o que é um bom presságio para o 

crescimento futuro dos prêmios.

Em direção à sustentabilidade
Os legisladores em todo o mundo estão se 

comprometendo com um mundo mais 

verde e com menos emissão de carbono e 

a China está na posição de controle. Os 

plays sobre energia renovável, baterias, 

veículos elétricos e infraestrutura 

relacionada têm um futuro brilhante. A 

‘paridade da grade’ vai virar o jogo. 

Por que agora?
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Crescimento

Fonte: Bloomberg, 11 de dezembro de 2020 Os índices não são administrados e foram fornecidos apenas para fins de comparação. Nenhuma taxa ou despesa é refletida. Pessoas físicas não podem 

investir diretamente em um índice. As previsões são oferecidas como opinião e não refletem a performance potencial, não são garantidas e os eventos ou resultados reais podem diferir significativamente

Apenas para fins ilustrativos

Estimativas de crescimento de Lucro por Ação em relação 

ao ano anterior
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MSCI China A
Onshore

MSCI China MSCI World MSCI Emerging
Markets

2020E 2021E

Múltiplo P/L (x) 2020E 2021E

MSCI China A Onshore 19,0 16,1

MSCI China 17,9 15,1

MSCI World 25,0 20,0

MSCI Emerging Markets 19,6 14,8

Por que agora?
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Desvio significativo em relação ao benchmark

Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund*

Fonte: Aberdeen Standard Investments, BPSS, Thomson Reuters Datastream, 31 de dezembro de 2020. Os números nem sempre totalizam 100 devido a arredondamento

* O fundo é oferecido em Cingapura como um esquema reconhecido pelo MAS e um esquema estrangeiro restrito

Sua carteira pode não ter a mesma exposição setorial. A exposição setorial está sujeita a mudanças. Apenas para fins ilustrativos

O benchmark foi o MSCI China A desde o início até 28 de fevereiro de 2018. A partir de 1º de março de 2018, o nome do benchmark foi alterado pela MSCI para MSCI China A Onshore. Após o 

Rebalanceamento Trimestral da MSCI em novembro de 2018, Serviços de Telecomunicações foram renomeados para Serviços de Comunicação devido à reclassificação dos setores pela MSCI no 

fechamento de 30 de novembro de 2018

Posição Relativa do SetorSetor Fundo (%) Benchmark  (%)

Bens de Consumo Básicos 20,2 15,2

Consumo Discricionário 19,7 9,3

Financeiro 17,6 20,1

Assistência médica 12,7 10,7

Tecnologia da Informação 11,6 15,8

Industrial 8,1 12,9

Materiais 4,4 8,8

Imóveis 2,2 2,7

Serviços de Comunicação -- 2,0

Serviços Públicos -- 1,5

Energia -- 1,1

Caixa 3,4 --

Total 100,0 100,0 -8 -4 0 4 8 12

Consumo Discricionário

Bens de Consumo Básicos

Assistência médica

Imóveis

Energia

Serviços Públicos

Serviços de Comunicação

Financeiro

Tecnologia da Informação

Materiais

Industrial

Performance e Características
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Carteira construída com base na convicção
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund* 

Fonte: Aberdeen Standard Investments, BPSS, Thomson Reuters Datastream, 31 de dezembro de 2020

* O fundo é oferecido em Cingapura como um esquema reconhecido pelo MAS e um esquema estrangeiro restrito

O benchmark foi o MSCI China A desde o início até 28 de fevereiro de 2018. A partir de 1º de março de 2018, o nome do benchmark foi alterado pela MSCI para MSCI China A Onshore

Estes valores mobiliários foram utilizados apenas para fins ilustrativos somente para demonstrar o estilo de gestão de investimentos e não como uma indicação de performance e não serão considerados 

uma solicitação ou recomendação de tais valores mobiliários

As 10 maiores posições Breve descrição Fundo 

(%)

Benchmark 

(%) Nº de anos

mantidos em 

carteiras da 

ASI

1 China Tourism Group Duty Free

Maior operador de duty-free chinês pronto para capitalizar a política 

de apoio governamental e a crescente demanda por cosméticos 

negociados em duty-free e produtos para o cuidado da pele

10,0 1,0 5

2 Kweichow Moutai Maior fabricante de baijiu, um licor destilado chinês 8,3 4,6 4

3 Ping An Insurance Group
Conglomerado financeiro chinês que possui uma forte franquia de 

seguro de vida
6,1 3,5 3

4 Midea Group Um dos principais fabricantes de linha branca da China 4,9 2,1 5

5 Wuliangye Yibin Um dos principais produtores de bebidas alcoólicas da China 4,9 2,1 1

6 Hangzhou Hikvision Digital Maior fornecedor de soluções de vigilância CFTV da China 4,6 0,7 5

7 Aier Eye Hospital Principal rede hospitalar chinesa em tratamento oftalmológico 4,5 0,6 3

8 China Merchants Bank Prestador de serviços financeiros diversificado 4,2 2,5 14

9 Foshan Haitian Flavouring & Food 
Empresa sediada na China, dedicada principalmente à fabricação e 

distribuição de temperos
3,7 0,7 3

10 Hangzhou Tigermed Consulting

Organização chinesa líder em pesquisa por contrato que está bem 

posicionada para se beneficiar da crescente demanda de estudos 

clínicos e serviços auxiliares, especialmente devido aos esforços do 

governo para melhorar a qualidade dos medicamentos

3,5 0,4 1

Total 54,7 18,2 --

Performance e Características
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Principais características 
Limites, índices, desempenho e dados de risco

Fonte: Aberdeen Standard Investments, Factset, BPSS, Thomson Reuters Datastream, Bruto, USD, 31 de dezembro de 2020. Apenas para fins ilustrativos. A performance passada não é indicativa de 

resultados futuros
1 Histórico; 2 As estimativas são oferecidas como opinião e não refletem a performance potencial. As estimativas não são garantidas e os eventos ou resultados reais podem diferir significativamente
3 Caixa líquido (Ex-bancos e seguradoras); 4 Ex-bancos e seguradoras; 5 Com base na APT; 6 A partir de 31 de março de 2015

Com base no Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund que é oferecido em Cingapura como um esquema reconhecido pelo MAS e um esquema estrangeiro restrito. Carteira P/E APT. 

benchmark P/E com base no exercício financeiro. Nota: P/E (Preço/Lucro)

O benchmark foi o MSCI China A desde o início até 28 de fevereiro de 2018. A partir de 1º de março de 2018, o nome do benchmark foi alterado pela MSCI para MSCI China A Onshore

Características da estratégia Estratégia Benchmark

Capitalização de mercado US$84,0 bi US$55,0 bi

Dividend yield1 1,2% 1,4%

P/L 20191 26,9x 22,6x

P/L 20202 25,2x 19,9x

Preço/VP1 4,2x 2,5x

Crescimento histórico de 3 anos do 

Lucro Por Ação
19,7% 14,9%

Retorno sobre o patrimônio líquido1 22,7% 16,7%

Dívida líquida/patrimônio líquido1 -25,9%3 8,4%4

Beta esperado 0,9 --

Volatilidade esperada 21,1% 21,6%

Participação ativa 77,3% --

Traking Error previsto5 7,8% --Rotatividade da  

Carteira (%)
2017 2018 2019

12,0 11,0 12,0

Performance e Características

Parâmetro Orientações

Benchmark MSCI China A Onshore

Limite de peso setorial ativo ( vs

Benchmark)
+/-20%

Limite de  exposição a uma única 

ação
10%

Número de posições 30 – 40 

Tracking Error 4 – 12,5%

Posições por Capitalização de 

Mercado (USD)
Carteira (%) Benchmark (%)

Pequeno porte (<2,5 bi) 0,0 4,3

Médio porte (2,5 bi  – 10,0 bi) 12,1 28,3

Grande porte (>10,0 bi) 87,9 67,4

Início6 até: 31 de dezembro de 2020

Coeficiente de Captura - Upside 115,0

Coeficiente de Captura - Downside 68,7
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No Brasil, como investir no ASI China A Share Equity Fund?
Nosso fundo domiciliado em Luxemburgo agora poderá ser acessado por  investidores brasileiros de 

maneira simples através da plataforma de fundos da XP Investimentos. 

Aberdeen Standard 

Investments – China A 

Share Equity Fund

(offshore)

• ISIN: LU1130125799

• Bloomberg: ABCAI2A LX

• Moeda: USD

• Taxa Adm: 1,18% aa

Aberdeen China Equity 

Dólar Advisory Máster 

FIA IE

• Moeda: BRL , não hedgeado

• Taxa Adm: 0,2% aa

Aberdeen China Equity 

Dólar Advisory FIC FIA IE

• Moeda: BRL , não hedgeado

• Taxa Adm: 0,8% aa

• CNPJ: 40.140.521/0001-69 

Aberdeen China Equity 

Advisory FIA IE

• Moeda: BRL hedgeado ao USD

• Taxa Adm: 0,8% aa

• CNPJ : 40.750.982/0001-53

Para mais informações sobre os fundos locais, favor entrar em contato com os prestadores de serviços dos fundos. Administrador: Banco BNP Paribas Brasil 

S.A/ Distribuidor:  XP Allocation Asset Management LTDA. Os fundos que poderão ser acessados serão o  Aberdeen Dólar Advisory FIC FIA IE e o Aberdeen 

China Equity Advisory FIA IE
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Aberdeen China Equity Dólar Advisory FIC FIA IE

Público-Alvo

Aplicação 

Mínima

Exposição 

Cambial

Prazo de 

Resgate

Taxa de 

Performance

Investidores Qualificados

R$ 500,00

Em USD 

D+1 / D+5

Não há

Objetivo

Taxa de Adm 1% aa (Feeder + Máster)

Gestão veículo 

Offshore

Gestão Veículo 

Local

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

XP Allocation Asset Management Ltda

O Fundo busca superar os retornos do MSCI China A Index (USD) investindo em empresas listadas em bolsas de valores Chinesas

Para mais informações sobre os fundos locais, favor entrar em contato com os prestadores de serviços dos fundos> Administrador: Banco BNP Paribas

Brasil S.A/ Distribuidor:  XP Allocation Asset Management LTDA
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Aberdeen China Equity Advisory FIA IE

Público-Alvo

Aplicação 

Mínima

Exposição 

Cambial

Prazo de 

Resgate

Taxa de 

Performance

Investidores Qualificados

R$ 500,00

Em Reais (Hedgeado ao USD)

D+1 / D+5

Não há

Objetivo

Taxa de Adm 1% aa (Feeder + Máster)

Gestão veículo 

Offshore

Gestão Veículo 

Local

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

XP Allocation Asset Management Ltda

O Fundo busca superar os retornos do MSCI China A Index (USD) investindo em empresas listadas em bolsas de valores Chinesas

Para mais informações sobre os fundos locais, favor entrar em contato com os prestadores de serviços dos fundos> Administrador: Banco BNP Paribas

Brasil S.A/ Distribuidor:  XP Allocation Asset Management LTDA
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Resumo da Performance 

* O fundo é oferecido em Cingapura como um esquema reconhecido pelo MAS e um esquema estrangeiro restrito

Classificação da Morningstar em 31 de dezembro de 2020

A performance passada não é indicativa de resultados futuros

% Fundo % Benchmark % Diferença

1 mês 12,5 6,3 6,2

3 meses 25,1 17,5 7,6

Acumulado no ano 55,9 40,3 15,6

1 Ano 55,9 40,3 15,6

3 anos^ 23,5 9,1 14,4

5 anos^ 22,5 4,8 17,7

Desde o início^ (31 de março de 2015) 18,6 2,4 16,2

Acumulado em 2020 55,9 40,3 15,6

Acumulado em 2019 38,6 37,8 0,8

Acumulado em 2018 -12,8 -32,9 20,1

2017 60,7 20,5 40,2

2016 -8,9 -19,0 10,1

Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund*

Retornos anuais discretos (%) - exercício encerrado em 31 de dezembro

2020 2019 2018 2017 2016

Fundo 53,0 36,1 -14,8 57,2 -10,0

Fonte: Aberdeen Standard Investments, BPSS, Thomson Reuters Datastream, Bruto, USD, 31 de dezembro de 2020.

^ Anualizado

O benchmark foi o MSCI China A desde o início até 28 de fevereiro de 2018. A partir de 1º de março de 2018, o nome do benchmark foi alterado pela MSCI para MSCI China A Onshore 

O desempenho é apresentado incluindo taxas e não reflete as taxas de gestão de investimentos. Se tais taxas tivessem sido deduzidas, os retornos teriam sido menores.

Fonte: Lipper, Base: Retorno total, NAV para NAV, líquido de encargos anuais, renda bruta reinvestida, USD

Dados de Performance: Ação Classe A Acc USD

Performance e Características

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pngkit.com/view/u2q8w7a9q8u2e6u2_5-star-rating-pink-png-graphic-freeuse-morningstar/&psig=AOvVaw0JSDHXhp5kyT_XaTNnysns&ust=1590561123443000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiigZb00OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Performance do composite - período e anos civis

Composite: Chinese A Share Equity

Benchmark: MSCI China A Onshore

Moeda base: USD (informado em USD)

Retornos brutos em: 30 de Novembro de 2020

Performance

Chinese A Share Equity

Fonte: Aberdeen Standard Investments, BNP Paribas e StatPro

Composite inicial: 1º de maio de 2015: Consulte as  informações importantes referente ao composite nos apêndices

N.B. Quando é apresentado um retorno do ano civil, o desvio padrão anual apresentado é de 36 retornos mensais até o final do ano civil

O benchmark foi o MSCI China A desde o início até 28 de fevereiro de 2018. A partir de 1º de março de 2018, o nome do benchmark foi alterado pela MSCI para MSCI China A Onshore

Período Retorno bruto 

do composite 

(%)

Retorno do 

benchmark 

(%)

Desvio padrão 

do composite 

(%)

Desvio padrão do 

benchmark (%)

Número de carteiras 

(durante o período)

Dispersão 

(%)

Valor de 

mercado no 

final do período

Porcentagem 

de ativos da 

empresa(%)

Total de ativos da 

empresa (legado 

histórico)

3 meses 7,80 5,30 N/A N/A <=5 (<=5) N/A 4.858.752.942 N/A N/A

Acumulado no ano 38,52 32,02 N/A N/A <=5 (<=5) N/A 4.858.752.942 N/A N/A

1 Ano 47,57 43,06 N/A N/A <=5 (<=5) N/A 4.858.752.942 N/A N/A

2 anos a.a. 38,05 32,38 N/A N/A <=5 (<=5) N/A 4.858.752.942 N/A N/A

3 anos a.a. 20,85 7,40 21,70 22,36 <=5 (<=5) N/A 4.858.752.942 N/A N/A

4 anos a.a. 26,44 8,24 19,98 20,25 <=5 (<=5) N/A 4.858.752.942 N/A N/A

5 anos a.a. 21,63 4,15 21,34 22,44 <=5 (<=5) N/A 4.858.752.942 N/A N/A

Desde o início a.a. 14,28 -1,49 21,96 23,99 <=5 (<=5) N/A 4.858.752.942 N/A N/A

2019 38,58 37,76 18,80 18,92 <=5 (<=5) N/A 3.588.102.616 N/A N/A

2018 -12,84 -32,85 21,73 21,55 <=5 (<=5) N/A 1.638.445.474 0,27 606.245.078.792

2017 60,72 20,47 N/A N/A <=5 (<=5) N/A 1.586.142.221 0,43 370.088.382.260

2016 -8,90 -18,97 N/A N/A <=5 (<=5) N/A 438.585.513 0,13 338.134.038.404

2015 (Maio) -13,98 -22,84 N/A N/A <=5 (<=5) N/A 2.052.254 0,00 383.382.349.203

Performance e Características
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Estatística de risco do composite

Composite: Chinese A Share Equity (Data de início: 01 maio 2015)

Benchmark: MSCI China A Onshore

Moeda base: USD (informado em USD)

Retornos brutos anualizados em: 30 de novembro de 2020

Estatística de risco
Chinese A Share Equity

Fonte: Aberdeen Standard Investments, BNP Paribas e StatPro

As estatísticas de risco neste relatório são calculadas utilizando uma abordagem aritmética. Estatísticas de risco somente são mostradas quando o composite é antigo o suficiente para ter 36 retornos 

mensais

As informações acima são complementares e complementam as apresentações do composite (conforme previsto nas divulgações do GIPS)

O benchmark foi o MSCI China A desde o início até 28 de fevereiro de 2018. A partir de 1º de março de 2018, o nome do benchmark foi alterado pela MSCI para MSCI China A Onshore

Anualizado 31/12/2016 –

31/12/2019

31/12/2015 –

31/12/20183 anos 5 anos Desde o início

Retorno do composite (%) 20,85 21,63 14,28 24,75 8,47

Retorno do benchmark (%) 7,40 4,15 -1,49 3,68 -13,13

Diferença aritmética (%) 13,45 17,48 15,77 21,07 21,60

Desvio padrão do composite (%) 21,70 21,34 21,96 18,80 21,73

Desvio padrão do benchmark (%) 22,36 22,44 23,99 18,92 21,55

Tracking Error 8,88 9,66 10,26 10,22 10,05

Information Ratio 1,51 1,81 1,54 2,06 2,15

Índice de Sharpe 0,88 0,95 0,59 1,21 0,32

Regressão alfa (anualizada) (%) 13,62 17,58 15,67 21,37 23,07

Beta 0,89 0,86 0,83 0,85 0,90

R-quadrado 0,84 0,82 0,82 0,73 0,80

Maior retorno (%) 20,84 21,63 14,28 24,74 8,47

Menor retorno (%) 20,84 21,63 14,28 24,74 8,47

Número de portfolios <=5 (<=5) <=5 (<=5) <=5 (<=5) <=5 (<=5) <=5 (<=5)

Valor de Mercado (m) 4.858,75 4.858,75 4.858,75 3.588,10 1.638,45

Total dos ativos da empresa (m) N/A N/A N/A N/A 606.245,08

Porcentagem de ativos da firma (%) N/A N/A N/A N/A 0,27

Performance e Características
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Informações Importantes

Chinese A Share Equity

Performance e Características

Informações Importantes do composite

Em: 30 de novembro de 2020

Chinese A Share Equity

Definição da Firma

A Aberdeen Standard Investments (“ASI” ou “a Firma”) é definida como todas as carteiras geridas globalmente pelas entidades de gestão de ativos da Standard Life Aberdeen plc, 

excluindo as carteiras de Private Equity, Aberdeen Standard Capital e Lloyds Syndicate. ASI é a marca global dos negócios de investimento da Aberdeen Asset Management plc e 

Standard Life Investments sob a qual todos os produtos são agora comercializados. A data de início da Firma é 1º de janeiro de 2018 e inclui o histórico de desempenho de empresas 

que foram ou fizeram parte de empresas que cumpriram o legado, algumas das quais estão em conformidade desde datas anteriores: Aberdeen Asset Management plc (em 

conformidade desde 1º de janeiro de 1996); Standard Life Investments (em conformidade desde 1º de janeiro de 1996); e Aberdeen Property (em conformidade desde 1º de janeiro de 

2013). Os retornos do composite, a data inicial e os ativos do composite e da firma relatados antes das aquisições representam aqueles da firma legada que  fazia a gestão do 

produto na época. As mudanças na organização da firma, estilo de investimento ou pessoal não causaram mudanças no desempenho histórico do composite. Apresentações em 

conformidade, produzidas entre o final do período anual e a data de divulgação ao mercado dos resultados financeiros da ASI não conterão os ativos da Firma ou % dos ativos da 

Firma referentes àquele final de período anual. O total dos ativos da Firma constitui informação relevante não pública antes da data oficial de divulgação dos resultados e sua 

divulgação em Apresentações em Conformidade com as GIPS seria contra a lei: e quando as leis e/ou regulamentos entram em conflito com as normas GIPS, as firmas são 

obrigadas a cumprir as leis e regulamentos e fazer a divulgação total do conflito na apresentação que está em conformidade.

Conformidade com as GIPS

A ASI alega conformidade com as Global Investment Performance Standards (Normas Globais de Desempenho de Investimento – GIPS) e elaborou e apresentou este relatório em 

conformidade com as normas GIPS. A ASI passou por verificação independente em relação aos períodos até 31 de dezembro de 2018. O relatório de verificação está disponível 

mediante solicitação. A verificação avalia se (1) a firma cumpriu todos os requisitos das normas GIPS em relação à construção do composite em toda a empresa e (2) as políticas e 

procedimentos da firma são projetados para calcular e apresentar o desempenho em conformidade com as normas GIPS. A verificação não garante a precisão de nenhuma 

apresentação de composite específica. A data de vigência do cumprimento é 1º de janeiro de 1996. A data inicial do composite é 30/04/2015 e este foi criado em 02/08/2016. Uma 

lista completa dos composites da Firma e políticas de avaliação de carteiras, cálculo de desempenho e elaboração de apresentações em conformidade está disponível mediante 

solicitação.

Descrição do composite

Este composite compreende todas as contas discricionárias com no mínimo dois terços investidos no mercado de ações onshore chinês, ou seja, ações classe A. Ele possui a 

capacidade de investir em ações listadas em bolsas de valores fora da China continental, embora o ideal seja que elas tenham uma listagem de ações classe A subjacente. O 

benchmark foi o MSCI China A desde o início até 28 de fevereiro de 2018. A partir de 1º de março de 2018, o nome do benchmark foi alterado pelo vendor para MSCI China A 

Onshore
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Informações Importantes

Chinese A Share Equity

Performance e Características

Metodologia do composite

Os retornos são taxas de retorno totais ponderadas pelo tempo, incluindo caixa e equivalentes de caixa, receitas e ganhos e perdas realizados e não realizados. Os retornos são 

apresentados líquidos de imposto não recuperável, enquanto que o imposto recuperável é incluído no regime de caixa. Os resultados dos composites são ponderados pelo tamanho 

da carteira individual, utilizando os valores de mercado no início do período. As carteiras são avaliadas no mínimo mensalmente ou na data de qualquer contribuição/retirada superior 

a 8,49% dentro de 1 mês. Os retornos anuais são calculados utilizando a ligação geométrica dos retornos mensais. As taxas de câmbio utilizadas são as WMR 16:00 Closing Spot 

Rates. Os composites podem conter carteiras de diferentes moedas base, convertidas em uma moeda comum para retornos de composites utilizando as taxas de câmbio 

mencionadas acima. Um fundo torna-se elegível para inclusão no primeiro mês civil completo após o início do fundo. A inclusão pode ser adiada nos casos em que não tenha sido 

possível implementar a estratégia de investimento. Os fundos encerrados saem dos composites no final do mês civil antes que a notificação oficial de encerramento seja recebida. Os 

resultados incluem todas as contas discricionárias e contas de pagamento de taxas da Firma.

A dispersão dos retornos anuais é medida pelo intervalo dos retornos da carteira representada dentro do composite para o período completo. A dispersão não é calculada para 

composites com menos de cinco contas para todo o período. Informações adicionais sobre políticas para cálculo e relatórios de retorno estão disponíveis mediante solicitação.

Apresentação dos resultados

Os retornos brutos são apresentados antes das taxas de gestão, performance, custódia e outras taxas, mas depois de todas as despesas de transações. Os retornos líquidos são 

calculados após a dedução de uma taxa de gestão representativa.

Descrição do índice primário

MSCI China A Onshore.

Descrição da taxa de representação

Taxa de Equity da China: 1% a.a.

Instrumentos derivativos

As carteiras deste composite podem investir em futuros negociados em bolsa e opções para uma gestão eficiente da carteira. Os derivativos não são utilizados para alavancar as 

carteiras.

A performance do passado não é uma indicação de resultados futuros
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Os seguintes fatores de risco devem ser considerados antes de se tomar uma decisão de investimento

Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund

A fim de ajudar o investidor a entender este fundo e para uma explicação completa dos riscos e do perfil geral de risco deste fundo e as classes de ações nele 

contidas, consulte os documentos Key Investor Information Documents, Product Highlights Sheet and Prospectus que estão disponíveis em nosso website 

www.aberdeenstandard.com/singapore/investor. 

• O investimento em ações classe A da China envolve considerações e riscos especiais, incluindo maior volatilidade de preços, uma estrutura regulatória e legal 

menos desenvolvida, risco/controle cambial, liquidação, impostos, quotas, liquidez e riscos regulatórios.

• Uma carteira concentrada pode ser mais volátil e menos líquida do que uma carteira mais amplamente diversificada. Os investimentos do fundo estão 

concentrados em um determinado país ou setor.

• O fundo investe em ações da China. Investir na China envolve um risco maior de perdas do que investir em mercados mais desenvolvidos devido, entre outros 

fatores, a uma maior intervenção governamental, riscos fiscais, econômicos, cambiais, de liquidez e regulatórios.

• O uso de derivativos acarreta o risco de redução da liquidez, perda significativa e aumento da volatilidade em condições adversas de mercado, tais como uma 

falência entre os participantes do mercado. O uso de derivativos pode resultar em alavancagem do fundo (onde a exposição ao mercado e, portanto, o potencial 

de perdas pelo fundo excede o montante investido) e nestas condições de mercado o efeito da alavancagem será o de ampliar as perdas.

• O fundo investe em ações e/ou valores mobiliários de mercados emergentes. O investimento em mercados emergentes envolve um risco maior de perda do que 

investir em mercados mais desenvolvidos devido, entre outros fatores, a maiores riscos políticos, fiscais, econômicos, cambiais, de liquidez e regulatórios.

• O fundo investe em ações e valores mobiliários relacionados a ações. Estes são sensíveis a variações nos mercados de ações que podem ser voláteis e mudar 

substancialmente em curtos períodos de tempo. 

• O fundo pode investir em empresas com estruturas de Entidade de Participação Variável (VIE) a fim de ganhar exposição a setores com restrições de propriedade 

estrangeira. Existe o risco de que os investimentos em tais estruturas possam ser adversamente afetados por mudanças na estrutura legal e regulatória.

Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund*
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Importante: O disposto acima destina-se estritamente para  fins de circulação privada e informação apenas e não será considerado uma oferta ou solicitação para negociar qualquer dos investimentos aqui 

mencionados. A Aberdeen Standard Investments (“ASI”) não garante a exatidão, adequação ou completude das informações e materiais aqui contidos e exime-se expressamente da responsabilidade por 

erros ou omissões em tais informações e materiais. A performance passada não é necessariamente um guia para o futuro Todas as pesquisas ou análises utilizadas na elaboração deste documento foram 

obtidas pela ASI ou suas afiliadas para seu próprio uso e podem ter sido realizadas para fins próprios. Os resultados assim obtidos são disponibilizados apenas casualmente e as informações não são 

garantidas quanto à sua exatidão. Algumas das informações deste documento podem conter projeções ou outras declarações prospectivas sobre eventos futuros ou desempenho financeiro futuro de 

países, mercados ou empresas. Estas declarações são apenas previsões e os eventos ou resultados reais podem diferir significativamente. O investidor deve fazer sua própria avaliação da relevância, 

exatidão e adequação das informações contidas neste documento e também as investigações independentes que considerar necessárias ou adequadas para o propósito de tal avaliação.  Qualquer 

opinião ou estimativa contida neste documento é feita de forma geral e não deve ser tomada pelo investidor como um conselho. Nem a ASI nem qualquer um de seus agentes considerou ou fez qualquer 

investigação sobre os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidade particular do investidor, qualquer pessoa específica ou grupo de pessoas. Assim sendo, não há nenhuma garantia e 

nenhuma responsabilidade é aceita por qualquer perda resultante direta ou indiretamente do fato de o investidor, qualquer pessoa ou grupo de pessoas agir com base em qualquer informação, opinião ou 

estimativa contida neste documento. As informações aqui contidas, incluindo qualquer expressão de opinião ou previsão, foram obtidas de (ou são baseadas em) fontes consideradas confiáveis pela ASI, 

mas não são garantidas quanto à precisão ou completude. As informações são fornecidas sem obrigação e sob o entendimento de que qualquer pessoa que venha a agir ou mudar sua posição com base 

nelas, o faz inteiramente por sua própria conta e risco. A ASI reserva-se o direito de fazer alterações e correções em suas opiniões expressas neste documento a qualquer momento, sem prévio aviso. É 

proibida qualquer divulgação, uso ou disseminação não autorizada deste documento, total ou parcialmente, e este documento não deve ser reproduzido, copiado, disponibilizado a terceiros.

O retorno do investimento e o valor de principal flutuarão e as ações, quando vendidas, podem valer mais ou menos do que o custo original. O desempenho atual pode ser mais baixo ou mais alto do que 

o desempenho citado. 

Considerações de risco:  Os valores mobiliários estrangeiros são mais voláteis, mais difíceis de ser cotados e menos líquidos do que os valores mobiliários norte-americanos. Eles estão sujeitos a 

diferentes normas contábeis e regulatórias, além de riscos políticos e econômicos. Tais riscos podem ser ampliados nos países de mercados emergentes.

As ações de empresas menores são geralmente menos estáveis quanto ao preço e menos líquidas do que as de empresas maiores e mais estabelecidas, e, portanto, acarretam maior risco para os 

investidores. Recomendamos a leitura do prospecto para informações mais detalhadas a respeito destes riscos. 

Além disso, os valores mobiliários de alto rendimento podem enfrentar riscos adicionais, incluindo crescimento econômico; inflação; liquidez; oferta; e choques gerados externamente (fatores de estresse 

que vêm de fora do mercado norte-americano).

Títulos de dívida sem grau de investimento (títulos de alto rendimento/alto risco) podem estar sujeitos a maiores flutuações de mercado, risco de inadimplência ou perda de renda e de principal do que 

valores mobiliários com classificação mais alta.

Valores mobiliários de renda fixa estão sujeitos a certos riscos incluindo, entre outros: taxa de juros (mudanças nas taxas de juros podem causar uma queda no valor de mercado de um investimento), 

crédito (mudanças na situação financeira do emissor, mutuário, contraparte ou garantia subjacente), pré-pagamento (emissores de dívida podem amortizar ou refinanciar seus empréstimos ou obrigações 

antes do previsto), e prorrogação (amortizações de principal podem não ocorrer tão rapidamente quanto previsto, fazendo com que o prazo esperado de vencimento de um valor mobiliário aumente). 

O tratamento fiscal depende das circunstâncias individuais de cada investidor e pode estar sujeito a mudanças no futuro. O investidor deve buscar consultoria profissional específica antes de tomar 

qualquer decisão de investimento.

Os Fundos mencionados nesta apresentação podem utilizar derivativos a fim de atender seus objetivos de investimento. Isto pode resultar em ganhos ou perdas maiores do que o valor original investido.

Os índices não são administrados e foram fornecidos apenas para fins de comparação. Nenhuma taxa ou despesa é refletida. Pessoas físicas não podem investir diretamente em um índice.

Os dividendos não são garantidos e a capacidade futura de uma empresa de pagar dividendos pode ser limitada.

Antes de investir, os investidores devem considerar cuidadosamente o objetivo de investimento, os riscos, os encargos e as despesas de um fundo. Esta e outras informações importantes estão contidas 

no prospecto, que pode ser obtido de um consultor financeiro, estando também disponível em aberdeen-asset.com. Os potenciais investidores devem ler o prospecto cuidadosamente antes de investir.
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Todos os dados aqui contidos que forem atribuídos a um terceiro (“Dados de Terceiros”) são propriedade de (um) fornecedor(es) de terceiros (o “Proprietário”) e são licenciados para 

uso pela Standard Life Aberdeen**. Dados de terceiros não podem ser copiados ou distribuídos. Os dados de terceiros são fornecidos “no estado em que se encontram” e não há 

garantias de que sejam exatos, completos ou oportunos. Na medida permitida pela lei aplicável, os Proprietários, a Standard Life Aberdeen** e qualquer outro terceiro (incluindo 

qualquer terceiro envolvido no fornecimento e/ou compilação de Dados de Terceiros) não terão nenhuma responsabilidade pelos Dados de Terceiros ou por qualquer uso feito dos 

Dados de Terceiros. Nem o Proprietário nem qualquer outro terceiro patrocina, endossa ou promove o fundo ou o produto ao qual os Dados de Terceiros se referem. **Standard Life 

Aberdeen significa o membro relevante do grupo Standard Life Aberdeen, sendo Standard Life Aberdeen plc juntamente com suas subsidiárias, empresas subsidiárias e empresas 

associadas (diretas ou indiretas) periodicamente

Os dados da Bloomberg são apenas para fins ilustrativos. Nenhuma suposição sobre performance futura será feita.

FTSE International Limited (‘FTSE’) © FTSE 2020. ‘FTSE®’ é marca das empresas do London Stock Exchange Group e é utilizada pe la FTSE International Limited sob licença. RAFI® 

é marca registrada da Research Affiliates, LLC. Todos os direitos nos índices FTSE e/ou classificações FTSE são conferidos à FTSE e/ou a seus licenciadores. Nem a FTSE nem 

seus licenciadores aceitam qualquer responsabilidade por erros ou omissões nos índices FTSE e/ou nas classificações FTSE ou nos dados subjacentes. Nenhuma outra distribuição 

de dados FTSE é permitida sem o consentimento expresso por escrito desta

Os valores mobiliários estrangeiros são mais voláteis, mais difíceis de ser cotados e menos líquidos do que os valores mobiliários norte-americanos. Eles estão sujeitos a diferentes 

normas contábeis e regulatórias, além de riscos políticos e econômicos. Tais riscos são ampliados nos países de mercados emergentes.

Aberdeen Global é um fundo UCITS domiciliado em Luxemburgo, constituído como uma Société Anonyme e organizado como uma Société d’Invetissement à Capital Variable 

(“SICAV”). As informações contidas neste documento de marketing destinam-se apenas a interesse geral e não constituem consultoria jurídica ou fiscal e não deverão ser 

consideradas uma oferta ou solicitação para negociar as ações de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros. A Aberdeen Global tem autorização para venda pública 

em certas jurisdições e isenções de colocação privada podem estar disponíveis em outras. Não se destina à distribuição ou uso por nenhuma pessoa ou entidade que seja cidadã ou 

residente ou esteja localizada em qualquer jurisdição onde tal distribuição, publicação ou uso seria proibida. A Aberdeen Global não está registrada sob o Secutities Act dos Estados 

Unidos de 1933, nem sob a Investment Company Act dos Estados Unidos de 1940 e, portanto, não pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida nos Estados Unidos da 

América ou em qualquer de seus estados, territórios, possessões  ou outras áreas sujeitas à sua jurisdição ou para (ou em benefício) de uma United States Person. Para a definição 

de United States Person, consulte o prospecto atual da Aberdeen Global.

Exclusivamente para Uso Profissional. Não se destina a Distribuição Pública. Não se destina Investidores Norte-Americanos
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Aberdeen Standard Investments é o nome de marketing no Brasil da Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. é uma entidade 

devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como administradora de investimentos.

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer expressões de opinião ou previsão, foram obtidas ou estão baseadas em fontes que acreditamos serem confiáveis, 

mas não são garantidas quanto à precisão ou integridade.

Este material não se destina a fornecer qualquer tipo de conselho financeiro, recomendação de investimento, nem deve ser considerado uma oferta de compra de produtos ASI. A 

Aberdeen do Brasil não está autorizada a vender produtos financeiros. Portanto, a Aberdeen do Brasil não tem a intenção de distribuir ou oferecer esta estratégia / fundo.

Os leitores são aconselhados a consultar seus analistas e especialistas privados antes de fazer qualquer investimento. A ASI reserva-se o direito de fazer quaisquer modificações e 

correções na opinião expressa neste documento, a qualquer momento e sem aviso prévio. A ASI não se responsabiliza por nenhuma decisão de investimento tomada pelo leitor. 

Os Fundos Locais Aberdeen China Equity Advisory e Aberdeen China Equity Dolar Advisory  Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior, acessam  o fundo China A 

Share Equity Fund aqui discutido por meio do fundo local Aberdeen China Equity Dolar Advisory Master FIA IE. Os fundos locais são administrados pelo Banco BNP Paribas Brasil 

S.A, e geridos pela XP Allocation Asset Management LTDA. Os Fundos locais estão disponíveis para venda no Brasil exclusivamente para investidores qualificados. Para obter mais 

informações sobre os Fundos locais, entre em contato com o distribuidor do Fundo – A lista com os nomes dos distribuidores contratados pelo ADMINISTRADOR, encontra-se 

disponível na sede do mesmo.

A estratégia / fundo Aberdeen Standard Investments SICAV I China A Share Equity fund, aqui mencionada, está constituída em Luxemburgo e não está registrada na CVM -

Comissão de Valores Mobiliários. Posto isto, esta estratégia / fundo não está disponível para venda a investidores brasileiros e potenciais investidores. Quaisquer informações sobre 

fundos constituídos fora do Brasil que são administrados por outras afiliadas do Grupo Aberdeen Standard Investiments (ASI) são apenas para fins informativos e apresentadas no 

contexto como investimentos fora do Brasil mantidos por fundos locais. O leitor deve fazer sua própria avaliação da relevância, exatidão e adequação das informações fornecidas e 

fazer tais investigações independentes, bem como é recomendado que o leitor consulte seu orientador, conforme ele considere necessário ou apropriado para a finalidade dessa 

avaliação. A ASI não se responsabiliza por nenhuma decisão de investimento tomada pelo leitor. O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
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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.

Disclaimer


