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Schroder Valor tem por objetivo proporcionar, a médio e longo prazos, 
elevada valorização do capital através da aplicação de recursos em ações de
emissão de companhias abertas, selecionadas segundo critérios de análise 
fundamentalista, considerando-se o retorno total esperado (valorização mais 
rendimentos distribuídos). Integrarão a carteira do Fundo, companhias que 
estejam cotadas substancialmente abaixo do seu valor justo ou que 
apresentem políticas consistentes de distribuição periódica e elevada de 
rendimentos (dividendos e juros sobre o capital próprio), priorizando-se 
sempre aquelas que sigam os princípios da boa Governança Corporativa.

IBRX-100* 10,74 0,42 0,08 0,82 -10,91 -5,19 8,84 -3,13 3,23 10,42 2,66 -1,29 15,42

Ibovespa* 11,14 0,52 0,01 0,88 -10,87 -5,20 8,88 -3,21 3,48 10,19 2,38 -1,81 15,03
*Os índices não são parâmetro objetivo e sim mera referência

Aspectos Operacionais

2018 2017 12 m 24 m 36 m
Fundo
IBrX-100*
Ibovespa*

27,5515,42 15,42 47,21 101,24
26,0511,77 11,77 40,89 78,78

26,8615,03 15,03 45,93 102,74

Rentabilidade (%)

CNPJ
07.163.133/0001-28

Data de 
Ínicio
31/01/2005

Cota de Aplicação
D+1

Cota de
Resgate
D+1

Taxa de
Administração
4% a.a.

Taxa de
Performance
Não há

Liquidação de
Aplicação
D+0

Liquidação de
Resgate
D+4

Aplicação 
Mínima
R$ 50

Patrimônio 
Liquido
R$ 20.037.333

Patrimônio 
Liquido Médio -
12M
R$ 19.552.879

Benchmark
Não há

Imposto de 
Renda 
Alíquota de 
15%

Categoria 
Anbima
Ações Livre

Público Alvo
Investidores 
em
Geral

Classificação de
Risco (Escala de 1 a 5)
Nível 4

2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2018

Fundo 8,55 -2,18 0,67 -0,42 -10,53 -4,46 8,55 -6,45 3,50 13,81 2,00 0,70 11,77

Rentabilidade (%)
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Este material foi preparado pela Schroder Investment Management Brasil Ltda (“Schroder”) e não deve ser entendido como uma análise de quaisquer valores mobiliários, material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente 
informativo e não considera os objetivos de investimento, as condições financeiras, ou as necessidades particulares e específicas de quaisquer quotistas do Fundo ou outros investidores. As opiniões expressas nesse material são da Schroder e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram 
qualquer fato que possa ter surgido após esta data, não sendo obrigação da Schroder atualizar este material para refletir ocorridos após sua apresentação. A Schroder não comercializa ou distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Este material é para distribuição exclusiva a investidores qualificados e não deve ser 
utilizado nem servir de apoio por outras pessoas. ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO, NO TODO OU EM PARTE, PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS ORIGINAIS. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento 
antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O 
formulário de informações complementares e o regulamento do Fundo podem ser obtidos em www.citibank.com.br. 


