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Carteira composta por fundos imobiliários negociados na

BM&FBOVESPA, com o objetivo de superar o Índice de

Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX).

A seleção dos ativos é pautada nas estratégias: fundos

para ganho de capital e fundos para renda.
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» Sobre os FII:

O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em ativos relacionados ao

mercado imobiliário. Cabe ao administrador, uma instituição financeira específica, constituir o fundo e realizar o processo de

captação de recursos junto aos investidores através da venda de cotas.

É possível comprar fundos de segmentos como: shoppings/ varejo, agências bancárias, galpões logísticos, industrial,

educacional, hotéis, hospitais, corporativo, residencial, incorporação, fundo de fundos e recebíveis imobiliários (CRI, LCI).

Com a aquisição dos imóveis, o fundo obterá renda com sua locação, venda ou arrendamento. Caso aplique em títulos e

valores mobiliários, a renda se originará dos rendimentos distribuídos por esses ativos ou ainda pela diferença entre o seu

preço de compra e de venda (ganho de capital). Os rendimentos auferidos pelo FII são distribuídos periodicamente aos seus

cotistas.

O FII é constituído sob a forma de condomínio fechado, em que não é permitido ao investidor resgatar as cotas antes de

decorrido o prazo de duração do fundo. A maior parte dos FIIs tem prazo de duração indeterminado, ou seja, não é

estabelecida uma data para a sua liquidação. Nesse caso, se o investidor decidir sair do investimento, somente poderá fazê-

lo através da venda de suas cotas no mercado secundário.

Vantagens do Produto

• Permite ao investidor aplicar em ativos relacionados ao mercado imobiliário sem, de fato, precisar comprar um imóvel.

• Não há a necessidade de desembolsar todo o valor normalmente exigido para investimento em um imóvel.

• Diversificação em diferentes tipos de ativos do mercado imobiliário (ex.: shopping centers, hotéis, lajes comerciais, etc.).

• As receitas geradas pelos imóveis ou ativos detidos pelo fundo são periodicamente distribuídas para os cotistas.

• Aumento nos preços dos imóveis do fundo gera aumento do patrimônio do fundo e, consequentemente, valorização do

valor das suas cotas.

• Todo o conjunto de tarefas ligadas à administração de um imóvel fica a cargo dos profissionais responsáveis pelo fundo:

busca dos imóveis, trâmites de compra e venda, procura de inquilinos, manutenção, impostos etc.

• As pessoas físicas estão isentas de imposto de renda distribuídos pelo FII, desde:

I - As cotas do Fundo de Investimento Imobiliário sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de

valores ou no mercado de balcão organizado;

II - O Fundo de Investimento Imobiliário possua, no mínimo, 50 quotistas; e

III - não será concedido ao quotista pessoa física titular de quotas que representem 10% ou mais da totalidade das

quotas emitidas pelo Fundo de Investimento Imobiliário ou cujas quotas lhe derem direito ao recebimento de

rendimento superior a 10% do total de rendimentos auferidos pelo fundo.

Fundos de Investimento Imobiliário
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» Introdução

A política continua como o tema central do país. Estamos no começo da campanha de rádio e

TV, onde todos imaginam que o cenário que deverá sair do primeiro turno irá começar a

desenhar-se com linhas mais fortes. Ao mesmo tempo se acredita no impedimento da

campanha de Lula por parte do TSE. No cenário sem o líder petista, Bolsonaro lidera com

folga, enquanto Marina segue em segundo, e Ciro, Alckmin e Haddad seguem

respectivamente atrás e até mesmo empatados, dependendo do instituto que fez a pesquisa.

Ainda no Brasil, vale destacar que o cenário macro, retornou a mediocridade que vinha

apresentando ao longo do ano, indicadores de alta frequência de atividade, como produção

industrial, serviços e varejo, indicam em conjunto com o índice de atividade do Banco Central,

que a economia já absorveu quase que completamente o choque de oferta causado pela

greve dos caminhoneiros. O grande ponto negativo é o fato de o governo de Michel Temer

parecer ter jogado a toalha no tocante ao fiscal, o governo aprovou o aumento do judiciário e

desistiu do congelamento ao reajuste do funcionalismo público.

Lá fora, o noticiário segue binário, céu de brigadeiro para uns, turbulência total para outros. A

economia americana continua forte, o robusto crescimento de 4,1%, anualizado, foi revisto

para 4,2%, confirmando que a economia americana está em um ritmo acelerado. Ao mesmo

tempo, turbulência total para emergentes que continuam sofrendo com a gradual redução da

liquidez global.

Por último trazemos um estudo sobre diferentes cenários para o real pós-eleições e levando

em consideração diferentes cenários para o ambiente externo de emergentes.

Cenário Macroeconômico
Victor Candido
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Por fim, falaremos dos emergentes., que seguem

pressionados após crise da Turquia, e também Argentina.

Na Turquia, a crise é reflexo da indisciplina fiscal e um

balanço de pagamentos fragilizado. Existe uma exposição

dos bancos europeus, financiadores do governo e das

empresas turcas. A situação piorou após Turquia se

recusar em libertar o pastor norte americano acusado de

espionagem no país. Em retaliação, Trump anunciou

novas tarifas sobre os produtos turcos importados. Por

consequência, mercados emergentes reagiram de forma

mais negativa. Na Argentina, o governo anunciou novas

medidas para acelerar a redução de seu déficit fiscal e

conter os riscos financeiros do país. Dentre os destaques,

o BC argentino elevou sua taxa de juros de 45% para 60%.

Mais: o governo ainda solicitou para o Fundo Monetário

Internacional (FMI) acelerar os empréstimos previstos no

pacote de ajuda financeira.

E agora?

O exterior tende a continuar desafiador para os países

emergentes; e o dólar mantém algum viés de alta no curto

prazo, em meio as crescentes tensões comerciais e

erupção de problemas envolvendo emergentes (Turquia e

Argentina, em especial). É neste contexto, que também

continuamos mais cautelosos em nossas perspectivas

locais..

Cenário Macroeconômico

• Guerra comercial; e emergentes no radar;

• Economia americana segue forte;

• Dólar segue em alta, e bolsas de EUA e Europa mostram divergência.

CENÁRIO INTERNACIONAL

» Comentários...

No último mês, o dólar se fortaleceu frente a seus

principais pares pelo 5º mês consecutivo. No ano, sobe

6,7%. Frente a emergentes, a moeda dos EUA também

segue forte. Em relação às bolsas, vimos movimentos

distintos: nos EUA, o índice S&P 500 subiu 3,0%; na

Europa, o índice Stoxx 600 recuou 2,3%. No ano, enquanto

o 1ª sobe 8,5%, o 2º recua 1,8%. Em parte, deve-se ainda

ao ritmo diferente destas economias. A volatilidade ficou

estável em agosto; e os juros de 10 anos nos EUA – ativo

que é uma referência global – também não teve grandes

alterações, ao redor de 2,86%. Vale notar: a demanda por

ativos seguros, em meio às incertezas globais, como a

“guerra comercial”, tem ainda aumentado nos últimos

meses.

Os EUA seguem -- ao menos no curto prazo -- bem

aquecidos. Dados dos mais diversos setores, também

apontam para uma economia em ritmo forte. No 2º

trimestre, o país cresceu 4,2% (t/t, anualizado), acima do

esperado pelos economistas. É verdade que este ritmo não

se sustentará à frente, mas isto -- por ora -- não é motivo

de preocupação. Aliás, o Fed já salientou que a inflação

deve continuar em viés altista, e pode ficar acima da meta

de 2,0% por algum tempo.

Entre os riscos de curto/médio prazo, vale destacar a

questão comercial. Afinal, investidores se tornam cada vez

mais céticos e com menor apetite para risco. Novas

ameaças de Donald Trump, e possíveis retaliações de

outros países, seguem sendo motivos de preocupação. No

final do mês, representantes dos EUA e China se reuniram

para dar continuidade às conversas comerciais. O

resultado, entretanto, foi pouco animador, aumentando as

tensões. Por enquanto, a escalada da “guerra comercial”

tem afetado mais a China de forma particular. Até o

momento, os EUA sobretaxaram US$ 50 bilhões em

produtos chineses, com Pequim retaliando na mesma

medida (é claro!).
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No front macro, vimos uma “normalização” de alguns

indicadores, pós-greve dos caminhoneiros. O que espantou

o medo de uma recessão no segundo trimestre do ano.

Porém o PIB do segundo trimestre indica que a economia

está perdendo fôlego, em comparação com o primeiro

trimestre do ano o crescimento foi de 0,2% e em

comparação com o mesmo período de 2017, foi de 1,0%. O

destaque negativo pelo lado da oferta, fica com a

agropecuária que não cresceu no trimestres e até mesmo

mostrou recuo em relação ao mesmo período ao ano

anterior (-0,4%) e com a indústria que encolheu 0,6% no

trimestre (efeitos da paralisações). E do lado da oferta o

investimento caiu 1,8%, apesar de na comparação anual

ter crescido 3,7%.

Ainda na esteira do PIB, o IBGE revisou os dados do

primeiro trimestre, o crescimento de 0,4% foi revisto para

0,1%, enquanto o crescimento do PIB no quatro trimestre

de 2017 também sofreu revisão negativa e ficou em zero.

Somando-se ao crescimento do segundo trimestre essas

revisões, além da incerteza eleitoral, não seria

surpreendente um crescimento de 1% ou até menos em

2018.

Com isso, o resultado do PIB do 2T18 novamente aponta

para um ritmo mais lento de recuperação econômica. Em

que pese o fato de boa parte dos setores ter sentido os

efeitos da crise dos caminhoneiros de maio, fatores

negativos presentes no segundo trimestre devem persistir

e até se acentuar no restante do ano.

Outro fator de risco vem do câmbio, o real, está acima de

R$ 4,10 por dólar. O que nos modelos do Banco Central,

disponíveis no último relatório trimestral de inflação,

indicam uma inflação dentro da meta de 2019. O mercado

precifica até janeiro de 2019 pelo menos duas elevações

de 0,25p.p da Selic.

A vitória de um candidato comprometido e com real

capacidade de implementar as reformas necessárias,

poderia inverter o cenário de deterioração atual.

Cenário Macroeconômico

• Front político continua altamente instável;

• Deterioração macro continua e coloca a velocidade da recuperação em cheque;

• Mercado entrou de vez no modo de alta volatilidade.

» Comentários...

Os mercados locais tiveram um agosto agitado, com muita

volatilidade. O mercado tem respondido de forma binária

aos resultados das pesquisas eleitorais. O que indica a não

existência de nenhum tipo e consenso por parte dos

agentes, de quem poderá vencer o pleito eleitoral, ou pelo

menos quem serão os dois integrantes de um, muito

provável, segundo turno. Amplificando a incerteza interna,

temos a externa. Uma crise de emergentes, advinda das

novas restrições globais de liquidez, parece estar se

desenhando e o real é a terceira moeda que mais perdeu

valor em 2018.

Começamos pela política. Os peões já estão todos no

tabuleiro. As candidaturas já foram registradas e o mistério

de quem seria vice de quem, também acabou. Geraldo

Alckmin foi quem conseguiu a melhor vice, a senadora Ana

Amélia do PP do RS. Ela vem de uma região onde Alckmin

é pouco conhecido (check), ela é mulher (check) e tem

ficha limpa (check). Além de cristalizar o apoio do PP,

partido importante, de grande bancada. Apesar da chapa

de peso, alianças amplas e enorme tempo de TV, Alckmin

não ganhou ou perdeu nas pesquisas. Seu trunfo e grande

aposta será na propaganda eleitoral obrigatória.

Alckmin ainda não mostrou tração para garantir uma ida ao

segundo turno. Por enquanto, as pesquisas mostram

Marina Silva e Jair Bolsonaro, obviamente em um cenário

sem o ex-Presidente Lula. Haddad tem ganhado tração...

CENÁRIO BRASIL
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Cenário Macroeconômico

» Câmbio: até onde vai?

O real tem sofrido bastante desde o começo do ano. A

desvalorização ultrapassa os 20%. Porém o sofrimento não

é sozinho, outras nações emergentes têm tido

desvalorizações similares e alguns casos extremos o

movimento negativo supera os 30% (Turquia) e até mesmo

os 50% (Argentina).

Além do fato que o dólar tem se fortalecido frente as

demais moedas globais, com o fim do processo de

afrouxamento monetário pelo FED em conjunto com o

robusto crescimento dos Estado Unidos.

Somando-se a todos esses fatores externos temos um

doméstico complicado. Nossa situação fiscal é crítica e

dependerá enormemente do incerto resultado eleitoral.

Logo existem dois vetores que determinam o valor do real,

o externo e o interno. Usando a técnica de análise

exploratório de fatores, conseguimos tirar 4 fatores comuns

que explicam os movimentos cambiais de mais de 30

países que usam o sistema de câmbio flutuante e que

também são economias relevantes. Aqui nos apoiamos na

metodologia presente em Rossi (2014).

Após obtermos esses fatores, podemos estimar o quanto

eles explicam individualmente o movimento do real. A

diferença entre a taxa de câmbio sintética com a taxa real,

é o resíduo doméstico. Isto é, o resíduo doméstico é o

efeito que fatores inerentes apenas a economia brasileira

exercem sobre o nosso câmbio, tais como incerteza

eleitoral, fraco desempenho econômico, fluxos de comércio

e etc...

Logo conseguimos medir os efeitos lá de fora e os daqui de

dentro sobre a cotação do real.

O próximo gráfico traz o real sintético (leva em

consideração apenas os fatores externos), e o real

observado. A diferença entre as duas linhas é o fator

doméstico.

Note que quando a linha azul está abaixo da vermelha,

quer dizer que fatores domésticos estão amplificando o

movimento de depreciação. Já em momentos que a linha

vermelha está abaixo da azul, fatores domésticos estão

amplificando a valorização. Por exemplo, note que após o

impeachment a linha vermelha fica abaixo da azul,

sinalizando um choque positivo no câmbio

A vantagem desse modelo é que ele nos permite fazer

inferências sobre o resíduo, que é composto de

componentes domésticos. Então conseguimos normalizar e

ver como esse resíduo tem se comportado ao longo do

tempo. E inclusive ver o nível que ele chegou em

momentos de grande estresse cambial, como 2002

(eleição do Lula), 2015 (pico da crise), 2016 (choque do

impeachment) e agora.

O gráfico abaixo mostra o comportamento do resíduo, após

normalização (janeiro2001 = 100), ao longo dos últimos 17

anos. Quando o resíduo é positivo, quer dizer que o

ambiente doméstico está colaborando para a apreciação

do real. Quando negativo, o doméstico está ajudando na

depreciação.
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Cenário Macroeconômico

» Câmbio até você vai

Com base no ruído normalizado do último gráfico,

podemos então fazer o seguinte exercício de inferência:

nos choques passados, tentar estimar o impacto da vitória

de algum candidato, sobre o câmbio.

Essas hipóteses são construídas com bases nos choques

de 2002 e 2016 que estão presentes no gráfico anterior.

Usaremos 3 cenários, onde calculamos cenários para os

seguintes candidatos: (1) Alckmin; (2) Haddad e (3)

Bolsonaro.

Antes de discutir as hipóteses individuais para cada

candidato, é preciso fazer um exercício imaginativo ainda

mais difícil, que é supor o efeito que os movimentos

cambiais globais possuem sobre o real. Essas hipóteses

são comuns nos 3 cenários para cada candidato: (1) O

cenário global continua com o mesmo efeito sobre o

real que ele tem tido hoje (31/08), (2) o cenário global

alivia e traz uma apreciação de 10% sobre o

componente mundial e (3) o global piora e traz uma

depreciação de 10% sobre o componente mundial.

Também é importante frisar que o modelo tem grande

imprecisão na dinâmica temporal, ou seja, é bastante

difícil precisar em quanto tempo os valores estimados

poderiam ser alcançados.

Para Fernando Haddad vamos usar o mesmo impacto que

a eleição de Lula teve sobre o câmbio, um choque de -297

pontos em outubro de 2002. Logo após a eleição de Lula.

Naquele momento existia enorme preocupação com a

fragilidade da economia brasileira, que se recuperava de 3

crises recentes (a maxi desvalorização do real em 99, a

crise argentina e apagão em 2001), além de estar com

inflação elevada e a enorme desconfiança que o mercado e

os setores produtivos tinham sobre o ex-presidente Lula.

Haddad carrega as mesmas dúvidas que pairavam sobre

Lula. Fará as reformas ou irá guinar fortemente a

esquerda? Além do fato do país também estar saindo de

uma profunda recessão e ter um problema estrutural

gravíssimo, que é o descontrole fiscal. Haddad não

apresentou nenhuma proposta por enquanto em relação a

solução do problema fiscal. Dos 3 candidatos que

analisamos, ele é de longe a maior incógnita em termos de

política econômica.

Para Geraldo Alckmin, visto como o mais reformista e

capaz de tomar as medidas necessárias para o reequilíbrio

fiscal, usamos o choque positivo que foi o impeachment em

2016. Naquele momento o país parecia à deriva política e

econômica e a equipe econômica recém chegada,

capitaneada por Meirelles estava comprometida com o

ajuste fiscal.

O choque do impeachment produz um impacto positivo de

237 pontos, e que trouxe o real para próximo de R$3,20.

Por último, Bolsonaro, um exercício difícil, apesar do

candidato ter declarado estar comprometido com uma

agenda econômica de cunho liberal e disposto a fazer as

reformas fiscais tão necessárias (tributária e da

previdência), além de ter como o seu homem forte da

economia, Paulo Guedes (liberal de carteirinha formado

pela Universidade de Chicago).

Mas será que Bolsonaro, filiado ao nanico PSL, terá o

mínimo de apoio político necessário para seguir em frente

com as reformas?

Bolsonaro, pelo menos no histórico, não é um liberal, na

média sempre votou contra medidas de cunho liberal na

Câmara. E muitas vezes teve discursos nacionalistas,

pedindo nacionalizações e intervenção do Estado na

exploração de recursos minerais.

Por enquanto, preferimos dar o benefício da dúvida ao

candidato, logo, na hipótese damos uma pontuação neutra

para o mesmo.

Os resultados estão na tabela abaixo, para cada candidato,

variando de acordo com as hipóteses para os movimentos

globais do câmbio.

Candidato
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Externo igual 
Externo alivia 

10%
Externo piora 

10%

Haddad R$  4.64 R$ 4.24 R$ 5.04 

Alckmin R$ 3.45 R$ 3.05 R$ 3.85 

Bolsonaro R$ 3.97 R$ 3.57 R$  4.36 

Os resultados são bem interessantes, no melhor cenário da

tabela, com Alckmin e o impulso positivo do resto do

mundo, o câmbio poderia ir para R$ 3,05 e no pior cenário

com Haddad e uma piora global para os R$ 5,04.

Bolsonaro, como já dito tem efeito doméstico nulo (por

hipótese), fica apenas a cargo das variações globais, e no

melhor cenário tem um câmbio de R$3,57. Mas caso ele

consiga apoio político-partidário amplo e dar andamento as

reformas, o seu efeito poderia se tornar mais próximo

daquele projeto para Alckmin.

Porém é importante notar o tamanho do fator global, que

em caso de piora, mesmo com a vitória de Alckmin, poderia

ainda manter o câmbio em patamar bastante elevado.

Elaboração: Guide Investimentos
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» Sobre o mercado imobiliário:

Cenário de juros reduzidos e perspectiva de recuperação do crescimento econômico geram um impacto positivo no setor

imobiliário.

Redução da Taxa de Juros (Selic)

• O IFIX possui comportamento inverso ao da taxa Selic (forte correlação negativa)

Recuperação do PIB

• Início do ciclo de crescimento econômico

• Retomada do Investimento

• Suporte para o segmento coorporativo

Inflação (IGP-M)

• Apresentou valores negativos em 2017

• Ajuste positivo nos contratos de locação

Inversão do Ciclo Imobiliário é um momento oportuno de se posicionar para aproveitar o futuro ciclo imobiliário favorável aos

proprietários.

Mercado Imobiliário
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Vacância Histórica de Escritórios em SP (em %)

Ciclo Imobiliário do Mercado
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» Dados do mercado imobiliário:

 Escritório de Alto Padrão: SP - Relatório JLL: Escritórios Classe AA & A São Paulo, 2º trimestre 2018

Absorção líquida acumulada já é superior à apurada em 2017

• Ocupação: 116 mil m² ocupados no trimestre. Mais de 80% das ocupações do trimestre ocorreram nas regiões

nobres da cidade.

• Entregas: 7 mil m² entregues no 2T18. Apenas um edifício foi entregue, o Metro Office II. Para 2018 ainda está

prevista a entrega de 7 edifícios, que elevarão o volume total entregue no ano para 244 mil m², 17% maior do

que a média de entregas dos últimos 10 anos.

• Taxa de vacância: 24,4%. A variação de - 1,0 p.p. em relação ao 1T18 foi resultado da combinação entre baixo

novo estoque e absorção líquida acima da média dos últimos 5 trimestres.

• Preço pedido médio de locação: R$ 82/m²/mês. O preço apresentou ligeiro aumento de 0,5% em relação ao

trimestre passado, e de 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento, persistente há

três trimestres, indica o início de uma recuperação, mas também é reflexo da locação de espaços mais baratos

do que a média. Faria Lima, Paulista e JK são as regiões que, respectivamente, apresentam os maiores preços

médios da cidade.

• Absorção Líquida: 122 mil m² apurados no primeiro semestre de 2018, superam em 8% % o valor acumulado

no ano passado, e representam o triplo do mesmo período em 2017. A tendência de alta da absorção deverá

continuar, já que foram fechados 115 mil m² de novas locações que deverão ser absorvidos dentro dos

próximos 12 meses.

O mercado de escritório de alto padrão em SP, é o maior mercado do país, e serve como um termômetro para o mercado

imobiliário de forma geral (para outros segmentos e regiões).

Importante destacar, que o mercado está vivendo 3 momentos: Redução da taxa de vacância, leve aumento do preço

médio e crescente absorção líquida são indícios da retomada do mercado de escritórios de alto padrão em São Paulo.

Apesar dessa melhora nos indicadores gerais, a cidade passa por 3 momentos de mercado distintos. O primeiro ocorre

nas regiões nobres da cidade, que apresentam disponibilidade comercial média de 15,3%, com destaque para os

mercados Itaim, JK e Paulista (que já contam com disponibilidade abaixo de 10%). As regiões secundárias (Centro,

Chácara Santo Antonio, Jardins e Marginais), por outro lado, apresentam disponibilidade comercial de 30,5%, 6,0 p.p.

maior do que a média da cidade. Por fim, as regiões alternativas (Barra Funda, Moema e Alphaville) estão no meio do

caminho entre um momento e outro, com os preços ainda competitivos frente às regiões nobres, mas, ao contrário das

regiões secundárias, não têm apresentado grandes aumentos em sua disponibilidade.

 Condomínios Logísticos de Alto Padrão: Brasil - Relatório JLL: Industrial Brasil, 2º trimestre 2018

Mercado mantém o ritmo de recuperação e tem trimestre melhor que o anterior

• Estoque entregue: 99 mil m². As entregas continuam tímidas, tendo somente os estados de SP e RJ recebido

novos estoques.

• Taxa de vacância: 23,72 %. Com poucas entregas registradas no trimestre, a taxa de vacância completa um ano

com quedas trimestrais consecutivas.

• Preço pedido médio de locação: R$ 18,20. O ritmo lento de queda dos últimos trimestres se manteve e o valor do

preço médio pedido apresentou decréscimo de 2% em relação ao trimestre anterior.

• Absorção líquida: 284 mil m². Com aproximadamente 100 mil m² a mais que o trimestre anterior, o 2T2018

apresenta bom volume de ocupações.

O ritmo lento de entregas mantém tendência dos últimos trimestres. Desde o 1T16 não se tem uma quantidade expressiva

de entregas. Apesar de haver um grande volume de projetos já aprovados, a expectativa é que tenhamos 525 mil m² de

novas entregas pelo Brasil, até o final de 2018.

Fonte: JLL - Relatórios de Mercado 2º trimestre

Mercado Imobiliário
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» A indústria em números (jul/18):

Fundos de Investimento Imobiliário
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Número de Fundos RegistradosParticipação por Tipo de Investidor

Ofertas Públicas – ICVM 400

Instituições 
Financeiras

Investidores 
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Não 
Residentes

Pessoa 
Física

Outros

61,9%

34,6%

2,7%

0,6%
0,3%

Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário B3 - Julho de 2018

Dados até Julho de 2018. 
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» A indústria em números (jul/18):

Fundos de Investimento Imobiliário

Volume Anual de Negociações – R$ Bi Média Diária de Negociações

Histórico do Valor de Mercado – R$ Bi FII Mais Negociados no Mês (jul/18)

Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário B3 - Julho de 2018

Dados até Julho de 2018. 

Ticker Fundo

Volume

Negociado 

(R$)

Part. %

KNCR11 Kinea RI 82.540.089,15 17,3%

BBPO11 BB PRGII 70.894.795,89 14,9%

HGBS11 CSHG Shop 51.356.100,61 10,8%

BRCR11 BC Fund 46.906.647,71 9,8%

HGRE11 HG Real 46.344.682,62 9,7%

HGLG11 CSHG Log 42.231.920,48 8,9%

KNIP11 Kinea IP 37.244.594,53 7,8%

KNRI11 Kinea RI 34.790.094,80 7,3%

TBOF11 TBOffice 32.532.434,36 6,8%

GGRC11 GGR Covep 31.701.403,72 6,7%

Total dos 10 Fundos 476.542.763,87 100%

Percentual dos 10 

Fundos sobre o Total do 

Mês
54,68%
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» Sobre a carteira recomendada:

No último mês, o IFIX registrou o segundo mês consecutivo de valorização, após dois meses seguidos de consideráveis

perdas em maio e junho. Entretanto, a valorização dos últimos dois meses, ainda não foi suficiente para compensar o déficit

passado e deixar o índice positivo no ano. Passado o evento da greve dos caminhoneiros, agora as atenções se voltam

para e a alta dos juros futuros, decorrente da instabilidade com o cenário eleitoral de outubro. De qualquer forma, a

instabilidade proporciona oportunidades para a entrada nessa classe. Neste mês, já é possível constatar a volta de algumas

ofertas públicas no mercado primário Neste mês, nossa Carteira avançou acima do IFIX, em grande parte, devido à

qualidade dos ativos que escolhemos.

Para o mês de setembro, faremos uma mudança tática em nossa Carteira. Dado o momento de maior instabilidade, dado as

eleições, aumentaremos nossa exposição a fundos de recebíveis imobiliários, que são mais resilientes em momentos de

estresse de mercado. E, iremos retirar temporariamente, o HGJH11, fundo de lajes corporativas, que é um dos nossos

ativos preferidos nesta classe, e realizar o ganho de capital, neste momento, principalmente retirando volatilidade da

Carteira.

Performance

Para Setembro

Peso Ticker Fundo Estratégia Alterações

15% RBRF11 RBR Alpha FoF Renda =

15% VISC11 Vinci Shoppings Centers Renda =

5% RBRR11 RBR Rendimentos Ganho de Capital =

10% HGLG11 CSHG Logística Renda =

5% ALZR11 Allianza Trust Renda Renda =

25% BRCR11 BC Fund Ganho de Capital =

10% HGCR11 CSHG Recebíveis Imobiliários Renda Entrou

15% KNIP11 Kinea Índices de Preços Renda =

Agosto 2018 12M Início

Carteira 0,4% 0,4% 13,1% 85,3%

IFIX -0,7% -3,9% 2,7% 56,2%

Diferença 1,1% 4,3% 10,4% 29,0%

Peso Ticker Fundo Yield* Agosto Contr.

25% BRCR11 BC Fund 5,51% 2,18% 0,55%

15% KNIP11 Kinea Índices de Preços 10,23% 3,16% 0,47%

5% RBRR11 RBR Rendimentos 9,11% 2,52% 0,09%

10% HGLG11 CSHG Logística 7,48% 0,74% 0,07%

5% ALZR11 Allianza Trust Renda 8,55% -0,63% -0,03%

15% RBRF11 RBR Alpha FoF 8,18% -0,56% -0,08%

15% VISC11 Vinci Shoppings Centers 7,47% -2,35% -0,35%

10% HGJH11 CSHG JHSF Prime Offices 6,28% -3,54% -0,35%

Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos

*Taxa anualizada do último rendimento.
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Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11)

O objeto do Fundo é o investimento em propriedades para renda via contratos de locação atípicos (Built to Suit e Sale &

Leaseback). A tese de investimento se baseia em: (i) modalidade de locação atípica em 100% dos contratos do Fundo –

com multa integral no caso de rescisão antecipada e não sujeita à ação revisional. Desta forma, os alugueis tendem a seguir

a correção da inflação pelo IPCA, sem renegociações ; (ii) locações de longo prazo – com média de 9,8 anos

remanescentes até o vencimento. Isso propicia ao investidor uma renda mensal com horizonte de longo prazo, evitando o

sobe-e-desce de investimentos de horizonte de tempo mais curto ; e (iii) elevado perfil de crédito dos inquilinos – sendo

todos multinacionais de capital aberto, líderes em seus mercados e com níveis de endividamento adequados. Estes são

importantes indicadores da capacidade de pagamento dos locatários no longo prazo.

O Fundo enxerga a estabilidade dos rendimentos recentes como forte evidência da efetividade desta tese.

Atualmente, o Fundo é proprietário de um Contac Center locado 100% para a empresa Atento. O ativo está localizado no

Bairro Del Castilho – RJ, com área bruta locável de 8.178 m² com 8 anos de contrato atípico até o vencimento. O contrato é

reajustado pelo IPCA em todo mês de Abril. O valor do aluguel vigente é R$ 408.182,00.

O Fundo possui também, um galpão logístico 100% locado para a empresa Air Liquide. O ativo está localizado no Bairro Vila

Carioca – SP, com área bruta locável de 5.008 m² com 11,6 anos de contrato atípico até o vencimento O contrato é

reajustado pelo IPCA em todo mês de Fevereiro. O valor do aluguel vigente é R$ 323.885,00.

Em Julho, o volume médio diário de negociação foi de R$ 138 mil e representou um giro equivalente a 3,1% das cotas do

Fundo.

Em Agosto, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Julho, que foram distribuídos em 24/08/2018, no valor de R$ 0,64 por

cota, correspondente a uma rentabilidade de 0,682% dado o valor do fechamento da cota em 17/08/2018.

CSHG Logística (HGLG11)

O Fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas

e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos,

para posterior alienação, locação ou arrendamento.

O portfólio é composto por 11 empreendimentos, nos estados de SP, RJ e SC totalizando mais de 199 mil m² de ABL

próprio. Atualmente o Fundo possui 73 locatários, de setores de atuação diversos, aluguel médio contratado de R$ 20,5/m²

e cerca de 67% dos contratos atípicos.

No mês de Julho, o Fundo obteve avanços importantes nas aquisições de novos imóveis e na locação do galpão Albatroz.

Estas realizações tem impacto positivo em 3 frentes do processo de transformação do Fundo: (i) melhora do portfólio de

imóveis e inquilinos através de aquisições; (ii) aumento da receita advinda de contratos atípicos; (iii) redução da vacância e

o aumento da receita média nos imóveis atuais. No dia 31, o Fundo assinou um contrato atípico de locação de 10 anos

(Build to Suit) com a Natural One, empresa do setor de alimentação e bebidas. O imóvel passará a gerar renda de locação

após longo período enquanto esteve vago e, após os investimentos de retrofit, terá maior valor dentro da carteira devido às

novas características técnicas de refrigeração, segurança entre outras.

O Fundo finalizou o mês de julho com uma vacância financeira de 9,6% e uma vacância física de 6,0%. Desta forma, a

vacância do Fundo reduziu consideravelmente em relação ao mês anterior devido à locação completa do Ed. Albatroz que

constituía 10,1% da vacância física do Fundo.

O Fundo obteve avanços importantes no processo de investimento dos recursos da última emissão.

Em Julho, o volume médio de negociação foi de R$ 42,2 milhões e representou um giro equivalente a 4,3% das cotas do

Fundo.

Em Agosto, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Julho, que foram distribuídos em 14/08/2018, no valor de R$ 0,75 por

cota, correspondente a uma rentabilidade de 0,596% dado o valor do fechamento da cota em 31/07/2018.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA
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Kinea Índice de Preços FII (KNIP11)

O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em ativos de renda fixa de imobiliária, especialmente em: (i)

Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de prazo longos e (ii) Letras

de Crédito Imobiliário (“LCI”).

Ao final de Julho, o Fundo apresentava alocação em CRI equivalente a 55,19% do seu PL. Essa parcela do portfólio possui

taxa média ponderada de aquisição de 7,08% a.a., acrescida da atualização monetária e duration equivalente a 4,83%. Por

fim, os investimentos em LCI representavam 1,93% do PL e os recursos remanescentes, aproximadamente 42,87%,

permaneciam aplicados em instrumento de caixa (devido ao recente encerramento da 3ª emissão de cotas)

Dando continuidade ao processo de alocação dos recursos, o Fundo realizou, em Julho, o desembolso de uma nova

operação exclusiva, baseada no Edifício Plaza Iguatemi (torre de escritórios padrão AAA localizada na Av. Brigadeiro Faria

Lima – SP). A nova operação totaliza aproximadamente R$ 80,5 milhões, possui prazo de 15 anos e remuneração

equivalente à IPCA + 7,25% a.a.

Importante ressaltar que a equipe de gestão está em fase de prospecção e estruturação de novas operações, que serão

desembolsadas ao longo dos próximos períodos.

Em Julho, foram transacionadas 350.083 cotas, totalizando um volume de R$ 37,24 milhões, correspondendo uma média de

aproximadamente R$ 1,77 milhões por dia

Em Agosto, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Julho, que foram distribuídos em 13/08/2018, no valor de R$ 0,89 por

cota, correspondente a uma rentabilidade de 0,840% dado o valor do fechamento da cota em 31/07/2018.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

CSHG Recebíveis Imobiliários FII (HGCR11)

O Fundo tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de

Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”). O Fundo deve alocar no mínimo 51% de seus recursos em Certificados de

Recebíveis Imobiliários que se enquadrem nos requisitos de concentração, alavancagem e risco de crédito previstos no

regulamento. Os recursos não alocados em CRIs são investidos em cotas de Fundos Imobiliários e de Renda Fixa, assim

como em Letras de Crédito Imobiliário.

A 3ª Emissão de cotas, encerrada em julho, faz parte da estratégia de crescimento sustentável do fundo que deverá trazer

benefícios de liquidez e diversificação do portfólio aos cotistas. Foram distribuídas no total 1.549.396 cotas, totalizando uma

captação líquida de R$ 158,3 milhões.

Durante o mês de julho, foram adquiridos R$ 33,8 milhões em novos CRIs, sendo eles: (i) R$ 10,5 milhões do CRI

Pulverizado Mauá, que consiste em CRI lastreado em uma carteira pulverizada de contratos de compra e venda com

alienação fiduciária provenientes da comercialização de empreendimentos residenciais e comerciais, com prazo de 7 anos e

remuneração de IGP-M + 7,50% a.a., (ii) aumento da posição no CRI Atento, inicialmente adquirido em junho, em valor

adicional de R$ 19,2 milhões e (iii) aumento da posição do CRI Iguatemi Fortaleza, inicialmente adquirido em fevereiro, em

valor adicional de R$ 4 milhões. Desta forma, o Fundo encerrou o mês de julho, já considerando o valor integralizado no

âmbito da 3ª Emissão, com seu patrimônio 66,3% investido em CRIs, com o restante investido em LCIs (5,6%), FIIs (0,3%)

e outros instrumentos de renda fixa (27,8%). Com os recursos da nova emissão já foram adquiridos cerca de R$ 75 milhões

em novos CRIs e, considerando toda posição não investida em CRIs, o Fundo possui atualmente cerca de R$ 90 milhões

disponíveis para novos investimentos. Importante ressaltar que o Fundo está em processo avançado de

análise/investimento de R$ 86 milhões em CRIs que, se tudo ocorrer conforme o esperado, devem ser adquiridos ao longo

dos próximos dois meses.

Em Julho, o volume médio de negociação foi de R$ 5,3 milhões e representou um giro equivalente a 4,7% das cotas do

Fundo.

Em Agosto, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Julho, que foram distribuídos em 14/08/2018, no valor de R$ 0,77 por

cota, correspondente a uma rentabilidade de 0,690% dado o valor do fechamento da cota em 31/07/2018.
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Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

Vinci Shopping Centers (VISC11)

O Fundo tem o objetivo de adquirir parcelas de shopping centers. Atualmente o fundo já adquiriu participações em 7 

shoppings, sendo eles:

Principais destaque operacionais dos ativos do Fundo (jun/18):

 Vendas mesmas lojas cresceram 1,4% no mês de junho.

 A taxa de ocupação do portfólio atingiu 95,5%, um crescimento de 1,9 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior

e 0,7 p.p. em relação ao mês anterior

 O aluguel das mesas lojas apresentou crescimento de 1,6% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Dada a liquidação da 4ª emissão de cotas, ao final do mês de Julho, 63% do PL do Fundo estava alocado em aplicações

financeiras, cerca de R$ 508,2 milhões. As obrigações financeiras referentes do pagamento a prazo de aquisições de

imóveis (CRIs) totalizaram R$ 45,1 milhões e representam 5,6% do PL e os shoppings do portfólio possuem valor

patrimonial de R$ 345,3 milhões

Vale ressaltar que o gestor está trabalhando ativamente para realizar novas aquisições.

Em Julho, o volume médio diário de negociação foi de R$ 1.498 mil e representou um giro equivalente a 4% das cotas do

Fundo.

Em Agosto, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Julho, que foram distribuídos em 14/08/2018, no valor de R$ 0,61 por

cota, correspondente a uma rentabilidade de 0,595% dado o valor do fechamento da cota em 31/07/2018.

• Ilha Plaza (RJ) – participação 49%

• Shopping Paralela (BA) – participação 11%

• Pátio Belém (PA) – participação 13,6%

• Shopping Granja Vianna (SP) – participação 12,5%

• West Shopping (RJ) – participação 7,5%

• Center Shopping Rio (RJ) – participação 7,5%

• Shopping Crystal (PR) – participação0 17,5%

RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11)

O objetivo do fundo é auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de

Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário. A principal estratégia do Fundo

(alpha), com foco em fundos imobiliários que investem diretamente em imóveis prontos, majoritariamente abaixo do custo

de reposição, com objetivo de capturar a valorização dos ativos independentemente do nível de dividendos pagos. Outro

importante foco são posições táticas, focando em fundos imobiliários com ativos estabilizados e que pagam dividendos

constantes.

Em Julho, aproveitando o momento de mercado mais volátil dos últimos meses, o Fundo efetuou a troca de algumas

posições tanto no portfólio de CRI quanto de FII.

Sobre os CRIs: venda de 2 CRIs da carteira: “Rede D’or” (zerado) e “JCC Iguatemi (reduzido). Ambas as posições foram

liquidadas, com ganho de capital importante. O Fundo, efetivou alocação no CRI We Work, que combina bom dividend yield

(IGMP+10,5% a.a.) com boa estrutura de garantias (foco principal na garantia imobiliária).

Sobre os FIIs: o Fundo zerou o investimento no fundo JSRE, que apresentou resiliência nos últimos meses, e aproveitou

para comprar HGRE, fundo com portfólio diversificado, gestão e liquidez, representando 4% do portfólio atual. Em

complemento, o Fundo efetuou investimento no VGIR11 (fundo de CRI). Os ganhos de capital do mês vieram basicamente

da venda de CRI, JSRE e BCFF. Neste último, houve ganho de capital de aproximadamente 10% em apenas 6 dias de

investimento.

Este monitoramento de distorções será uma constante no RBR Alpha. Este giro de ativos é parte importante da geração de

Alpha do Fundo, no longo prazo, em especial neste 2º semestre (cenário de eleições).

Em Julho, foram transacionadas 46.116 cotas, totalizando um volume de R$ 4,50 milhões, correspondendo uma média de

aproximadamente R$ 204,8 mil por dia.

Em Agosto, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Julho, que foram distribuídos em 16/08/2018, no valor de R$ 0,65 por

cota, correspondente a uma rentabilidade de 0,653% dado o valor do fechamento da cota em 09/08/2018.
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RBRR11 Rendimento High Grade (RBRR11)

O fundo iniciou suas atividades no dia 02 de maio de 2018. Foram captados R$ 148 milhões. Montante 23% superior a

oferta base de R$ 120 milhões. A estratégia de gestão do RBRR11 é baseada nos pilares: i) alta capacidade de originação e

estruturação ; ii) diligência e acompanhamento próximo aos players (administrador, securitizadoras, servicers) ; iii) total

transparência com nossos investidores ; e iv) sempre atento a oportunidades de gerar ganho de capital com operações no

secundário.

Ao longo do mês de Julho, foram realizados três novos investimentos totalizando R$ 23,1 milhões. Um CRI com risco

pulverizado de uma carteira de recebíveis originada e cedida pela Maua remunerando IGPM +7,5% ao ano; um CRI Gafisa

com garantia em unidades residenciais prontas localizadas, principalmente, em São Paulo, capital, remunerando a CDI

+3,2% ao ano e, por último, um CRI lastreado em um contrato de locação de longo prazo com a empresa We Work. Essa

operação oferecerá uma rentabilidade de IGPM+10,5% ao ano, com correção inflacionária mensal, mais um ganho adicional

de 2% do montante investido pelo fundo como prêmio pela estruturação da RBR. Importante destacar que a RBR. Dessa

forma, o Fundo fechou o mês com aproximadamente 91% do PL alocado em CRIs, 0,7% da carteira estavam investidos em

LCI e 2,7% em cotas de fundos de recebíveis imobiliários (FIIs de CRI) de modo que o portfólio de ativos alvo

representavam 94% do patrimônio do Fundo.

Em Julho, foram transacionadas 31.541 cotas, totalizando um volume de R$ 3,21 milhões, correspondendo uma média de

aproximadamente R$ 152,8 mil por dia.

Em Agosto, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Julho, que foram distribuídos em 16/08/2018, no valor de R$ 0,70 por

cota, correspondente a uma rentabilidade de 0,726% dado o valor do fechamento da cota em 09/08/2018.

Oportunidade: Apesar da cota não estar descontada em relação ao seu valor patrimonial, acreditamos que há valor a ser

destravado dada a futura conclusão das alocações do fundo.
(Valor da cota no fechamento de 31/08/2018)

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11)

O BC Fund é o maior fundo de investimento imobiliário listado na bolsa brasileira. O fundo foi lançado em 2007, e desde

então, realiza uma gestão ativa em sua carteira de ativos imobiliários. O foco do fundo são ativos comerciais de escritórios,

localizados em grandes centros.

Atualmente, a carteira do fundo é composta por 10 ativos, totalizando 229.426 m² (base Junho/2018), com 57 contratos de

locação. No final de Junho, a receita contratada de locação era de R$13,8 milhões, e a vacância financeira 31,5%, em

grande parte explicado pelo CENESP e Torre Almirante.

No mês de Julho foi assinado novo aditivo do contrato de locação de um atual locatário do edifício Montreal, referente a

expansão de mais um andar ou 937 m² (mesmo prazo do contrato original, 10 anos, e valores em linha com o praticado na

região). A área remanescente, correspondente a 1.753 m² do edifício continua sendo ativamente ofertada no mercado pela

equipe de especialistas de locação. O Fundo realizou também, nova locação de um andar, ou 1.898 m², do edifício Eldorado

com prazo de 5 anos, para uma empresa do ramo alimentício. Com esta nova locação a vacância do ativo foi reduzida para

4,4%, apresentando ainda uma tendência de queda nos próximos meses. Ainda em Julho, o Fundo realizou mais uma

expansão de um atual locatário do portfólio. O aditivo em questão corresponde à locação de 1.177 m², ou meio andar do

edifico Morumbi. Com isto, a vacância do ativo sai de 56% para 40%.

Em Julho, o volume médio diário de negociação foi de R$ 2,2 milhões.

O Fundo divulgou em 20/08/2018 Fato Relevante, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 20/06/2018 e

22/03/2018, anunciando a extensão do prazo de diligencia e exclusividade que vigorará até 14/09/2018, referente à proposta

recebida da Brookfield Property Group.

Em Agosto, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Julho, que foram distribuídos em 14/08/2018, no valor de R$ 0,397

por cota, correspondente a uma rentabilidade de 0,437% dado o valor do fechamento da cota em 07/08/2018.

Oportunidade: O Fundo está com a cota 28,4% descontada em relação ao seu valor patrimonial.
(Valor da cota no fechamento de 31/08/2018)
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