
ETFs
Boletim Mensal

01 Cenário Macro

02 Insights

03 ETFs XP

04 ETFs – performance e liquidez

Jennie Li  - Estrategista de Ações, Research XP

Pietra Guerra – Analista Internacional, Research XP

Maria Violatti – Analista de Fundos Listados, Research XP

Junho/22



Disclaimer

“Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como
objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda
de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se
responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.“

“O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente,
inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es)
é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. "

"O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista
no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. "

"Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de
Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos."

"O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em
conformidade com a Resolução CVM nº 16/2021, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O
agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do
cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. "



O mês de Maio se encerrou com um pouco mais de otimismo nas bolsas internacionais em

comparação com os meses anteriores, porém ainda foi um mês muito volátil, com investidores

globais cada vez mais preocupados com os juros subindo e riscos maiores de uma recessão

econômica.

O Ibovespa continua liderando o ranking da performance das bolsas mundiais em dólar,

encerrando o mês de Maio com uma performance de 7,8% (em dólares). Investidores de olho na

bolsa brasileira devido a alguns fatores:

• A bolsa brasileira está barata comparando o atual Preço/Lucro (P/L) com sua média histórica;

• Quase todos os setores da bolsa estão negociando com seu P/L próximo ou abaixo de suas

médias históricas;

• Comparando com a Renda Fixa, o Ibovespa continua com um Prêmio por Risco bem acima da

média de longo prazo também.

No acumulado do ano e no mês de maio, as ações

brasileiras e o Real continuam sendo os ativos com

melhor desempenho (em dólares) dentre as

principais bolsas globais.

Destaques positivos

O índice Nasdaq-100 destaca-se na ponta oposta no

mês de maio, com uma queda de -2,1%. Os demais

índices das principais bolsas globais apresentam

retornos positivos no mês.

Destaques negativos
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Não é novidade para ninguém que a inflação é o tema da semana, do mês, do ano, e talvez até dos próximos anos. As políticas monetárias e fiscais expansionistas ao redor do

mundo, que possuíam o objetivo de estimular a economia durante o auge da pandemia do Covid-19, foram o pontapé inicial para a alta inflação que vivemos hoje

mundialmente. Mas esse não foi o único fator. Acontecimentos mais recentes, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, também contribuem para o cenário que vivemos hoje.

Nesse momento é hora de recorrer a ativos reais como uma

forma de proteção contra a inflação e, inclusive, visando

buscar ganhos acima dela. Os ativos reais são aqueles que

possuem valor intrínseco e são utilizados na economia real

(diferente dos ativos financeiros). Ativos que os Bancos

Centrais não conseguem imprimir.

Dentre as possibilidades de investimento em ativos reais,

entendemos que o investimento em imóveis, através de

Fundos Imobiliários, são uma excelente alternativa de

proteção. Em períodos inflacionários anteriores, imóveis

demonstraram desempenho superior a outras classes de

ativos.

Essa performance se observa principalmente pois grande

parte dos contratos de aluguéis, seja de escritórios, ativos

logísticos, varejo, shoppings ou outros, são corrigidos pela

inflação. Assim, à medida em que a média de preços aumenta,

a renda advinda desses aluguéis também aumenta.

Ativos reais como proteção à inflação? Conheça os ETFs XFIX11 e URET11!

Insights

Importante observar que o investimento em imóveis através de Fundos Imobiliários possui inúmeras

vantagens, dentre elas a liquidez e a diversificação entre diferentes tipos de imóveis.

Uma excelente forma de capturar o retorno da classe de fundos imobiliários brasileiros de forma ampla é

através do ETF XFIX11, com exposição aos 66 fundos imobiliários mais líquidos negociados na B3. O ETF

acompanha o desempenho do IFIX-L - índice de retorno total, ou seja, os dividendos recebidos pelo ETF são

automaticamente reinvestidos, contribuindo para a valorização da cota no longo prazo.

Já uma alternativa para obter exposição ao mercado imobiliário norte-americano é através dos REITs, que

são os "irmãos mais velhos" dos FIIs aqui no Brasil. O ETF URET11 oferece exposição aos REITs norte-

americanos de forma simples e eficiente. O ETF replica o Índice FTSE Nareit Equity REITS, que engloba cerca

de 70% do valor de mercado dos REITs dos EUA e é composto por mais de 150 REITs de diferentes setores.

E como posicionar-se frente a esse cenário?

Para saber mais informações sobre os ETFs

mencionados, acesse os relatórios completos abaixo:

https://conteudos.xpi.com.br/etfs/relatorios/etfs-o-

que-sao-e-como-funcionam/

https://conteudos.xpi.com.br/etfs/relatorios/uret11-

investindo-nos-maiores-fundos-imobiliarios-dos-eua/
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A proporção do gráfico circular acima é meramente ilustrativo e reflete a quantidade de ETFs por categoria, não o PL.
Todas as informações podem ser localizadas nos documentos oficiais dos fundo, assim como em seu site https://www.xpasset.com.br/etfs/ na seção de documentos de cada ETF
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ETF Índice Variação 1 mês

FIND11 Índice Financeiro B3 6,0%

MATB11 Índice de Materiais Básicos B3 4,9%

BOVX11 Ibovespa B3 4,2%

ELAS11 Índice Teva Mulheres na Liderança 4,0%

BOVB11 Ibovespa B3 3,9%

DIVO11 Índice Dividendos B3 3,8%

BOVA11 Ibovespa B3 3,7%

PIBB11 IBrX50 3,4%

BOVV11 Ibovespa B3 3,4%

BOVS11 Ibovespa B3 3,4%

ETF Índice ADTV (R$ mil) 

BOVA11 Ibovespa B3 782.358

BOVV11 Ibovespa B3 231.588

SMAL11 Small Caps B3 106.541

IVVB11 S&P 500 97.586

HASH11 Nasdaq Cripto Index 37.362

SPXI11 S&P 500 33.466

DIVO11 Índice Dividendos B3 24.610

SMAC11 Small Caps B3 17.018

PIBB11 IBrX50 10.612

GOLD11 LBMA Gold Price 10.340

TOP 10 PERFORMANCES DO MÊS MAIS NEGOCIADOS NO MÊS

Maio/2022
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Ticker Índice
Rentabilidade 1 

mês

BOVX11 Ibovespa B3 4,2%

XFIX11 IFIX-L 1,6%

XINA11 MSCI China -1,5%

XMAL11 Índice Small Caps B3 -1,7%

EURP11 MSCI Europe -2,0%

ESGD11 MSCI EAFE Extended ESG Focus Index -2,5%

ASIA11 MSCI Asia (ex-Japão) -3,1%

ACWI11 MSCI ACWI -3,1%

EMEG11 MSCI Emergentes -3,2%

ESGE11 MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index -3,7%

ESGU11 MSCI USA Extended ESG Focus Index -4,1%

USAL11 CRSP US Large Cap Index -4,2%

NASD11 Nasdaq-100 -5,3%

GOLD11 LBMA Gold Price -7,1%

URET11 FTSE Nareit Equity REITs Index -10,4%

UTEC11 MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index -
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