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Espécie de Ativo
Títulos públicos federais
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Outras aplicações

 

#


1 2 3 4 5

60 meses

Desde o Início

Aplicar em ativos no exterior até o limite de:
Aplicar em crédito privado até o limite de:
Aplicar em um só fundo até o limite de:
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?

0

2019
2018
2017
2016
2015

Investimento inicial mínimo c.    Rentabilidade Mensal: a rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses foi:
Investimento adicional mínimo
Resgate Mínimo
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência # Mai 18
Prazo de Carência # Jun 18
Conversão das cotas # Jul 18

# Ago 18
# Set 18
# Out 18
# Nov 18
# Dez 18
# Jan 19

Pagamento dos resgates # Fev 19
# Mar 19
# Abr 19

12 meses
Taxa de Administração: *líquida de despesas, mas não de impostos
Taxa de Entrada:
Taxa de Saída:
Taxa de Performance:

Taxa Total de Despesas:

Western Asset US Index 500 FIM
abril de 2019

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Western Asset US Index 500 Fundo de Investimento Multimercado administrado por Western Asset Management Company DTVM Ltda. e gerido 
por Western Asset Management Company DTVM Ltda.. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no www.westernasset.com.br. As informações 

contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

1. PÚBLICO-ALVO 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O Fundo,a critériodo ADMINISTRADOR,destina-seao públicoem geral,pessoasfísicas,
pessoasjurídicas, entidadesabertase/oufechadasde previdênciacomplementar,regimes
própriosde previdênciasocial, entre outros, clientes do ADMINISTRADORe/ou do
distribuidor.O Fundo destina-se,ainda, a fundos de investimentoe/ou carteiras
administradose/ougeridospeloADMINISTRADOR,pelodistribuidor,e/ouporempresasa
eles ligadas.

O patrimôniolíquidodo fundoé de R$844,51(milhões) e as 5 espéciesde ativosque ele
concentra seus ativos são:

% do PL
94,65%
5,08%
0,27%

O objetivodo Fundo é, no médio e longo prazos,buscara valorizaçãodos capitais
investidospeloscotistasatravésde investimentosnomercadoderenda�xae nomercado
renda variável, buscando a maior exposição possível ao mercado de renda variável.

A WesternAssetclassi�caos fundosqueadministranumaescalade 1 a 5 de acordocomo
riscoenvolvidona estratégiade investimentode cadaumdeles.Nessaescala,a classi�cação
do fundo é: 

 

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

a. O fundobuscaatingiro seu objetivoaplicandopreponderantementeos seusrecursos
emtítulospúblicosdogovernofederalatreladosà SELIC,e, aomesmotempo,comprando
contratos futuros do índice S&P500® negociados na BM&F Bovespa.

Menor Risco Maior Risco

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

a.   A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidadeacumuladanosúltimos5 anos:144,24%;no mesmoperíodoo S&P500®
variou56,36%.A tabelaabaixomostraa rentabilidadedo Fundoa cadaanonos últimos5
anos.

2. OBJETIVOS DO FUNDO 6. RISCO

b.   O Fundo pode:
0% do PL
0% do PL

10% do PL
Sim

Alavancar-se até o limite de: 0% do PL
c. A metodologiautilizadaparao cálculodolimitedealavancagem,dispostonoitem3.bé
o percentualmáximoquepodeser depositadopelofundoem margemde garantiapara
garantira liquidaçãodas operaçõescontratadassomadoà margempotencialpara a
liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

Ano

29,44% 19,42% 10,02%

Rentabilidade* Variação percentual do S&P 
500®

Contribuição em 
relação ao índice 

S&P 500®
18,64% 17,51% 1,13%

22,78% 9,54% 13,24%
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTOS 12,08% -0,73% 12,81%

-2,43% -6,24% 3,81%d.   As estratégias de investimento do Fundo podem resultar em signi�cativas perdas 
patrimoniais para seus cotistas.

R$ 1.000,00 3,35% 2,87% 0,49%
Não há 0,16% -0,21% 0,37%

R$ 25.000,00
R$ 100,00

Mês Rentabilidade* Variação percentual do S&P 
500®

Contribuição em 
relação ao índice 

S&P 500®
R$ 100,00

16h00

3,85% 3,60% 0,25%
Na aplicação, o númerode cotascompradasserácalculadode acordocom o valordas
cotas no Fechamento do próprio dia útil contado da data da aplicação.

3,71% 3,03% 0,68%
0,47% 0,43% 0,04%

3,40% 2,97% 0,43%

-6,70% -6,94% 0,24%

1,00%

Noresgate,o númerode cotascanceladasserácalculadode acordocomo valordascotas
no Fechamento do próprio dia útil contado da data do pedido de resgate.

1,88% 1,79% 0,10%
-8,07% -9,18% 1,11%
7,69% 7,87% -0,18%

Não há
Não há 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os 

benefícios de investir no Fundo com os de investir em outros fundos

O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contado da data do pedido 
de resgate.

1,97% 1,79% 0,18%
4,49% 3,93% 0,56%

16,13% 11,25% 4,89%

Não há
a. Rentabilidade:Se vocêtivesseaplicadoR$1.000,00(mil reais)no Fundono primeirodia
útil de 2018e nãohouvesserealizadooutrasaplicações, nemsolicitadoresgatesduranteo
ano,no primeirodiaútilde 2019,vocêpoderiaresgatarR$975,74,já deduzidosimpostosno
valor de R$0,00.Representaram0,65% do seu patrimôniolíquidodiáriomédiono períodoque vai de

01/01/17a 31/12/17.A taxade despesaspodevariarde períodoparaperíodoe reduza
rentabilidadedo fundo. O quadrocom a descriçãodas despesasdo fundo pode ser
encontrado no website www.westernasset.com.br

b. Despesas:As despesasdo fundo, incluindoa taxa de administraçãoe as despesas
operacionais e de serviços teriam custado R$6,38.
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