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Material Publicitário

Schroder ISF China A busca proporcionar
crescimento de capital investindo em ações de
empresas chinesas listadas, através de gestão
ativa e com integração ESG.

Classe de Ativo

Renda Fixa Ações – IE 

Multimercado Balanceado

Schroders na Ásia – muitos  recursos  e  presente há mais de 50 anos 

Características do produto

Abordagem irrestrita e bottom-up.
Foco em Small to mid-caps, com viés de
qualidade. Busca investir em empresas
que sejam capazes de gerar bons
resultados em todos os ambientes de
mercado.

Ênfase em empresas alinhadas às
tendências de crescimento estrutural da
China - tecnologia, saúde e consumo.

Grande e experiente equipe de
investimento com base local, seguindo um
processo de investimento disciplinado.

Por que China A Shares?
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Equipe local 
experiente

Foco em 
exposição à 

"Nova 
Economia”

Geração de 
Alpha 

consistente

Acesso a um mercado singular
Este é o maior e mais diversificado mercado
acionário chinês, proporcionando aos
investidores acesso a algumas das empresas
mais inovadoras e em rápido crescimento do
mundo.

Oportunidades para seleção de ações
Ineficiência de mercado proporciona grandes
oportunidades para geração de alpha.

Sub-representado em portfólios globais
As ações A da China ainda possuem baixa
exposição nos portfólios globais tradicionais

Benefícios da diversificação
Baixa correlação com outros mercados de
ações,
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▪ 53 Gestores e analistas de fundos Ásia-Pacífico,
ex-Japão¹ baseados em sete escritórios.

▪ A equipe de ações da Grande China é composta por
23 membros de equipe de ações asiáticas.

▪ AUM total de ações da Ásia-Pacífico ex-Japão de
cerca de US$ 65 bilhões1 .

▪ As ações da Grande China são uma parte
significativa de nosso negócio e representam cer ca
de US $ 24 bilhões do AUM total de ações asiáticas.

▪ Nosso conjunto de produtos da Grande China
abrange várias estratégias de sucesso, incluindo
Grande China, Hong Kong, offshore, bem como
ações domésticas da China onshore.



Referência de Performance – em Reais, sem hedge  cambial

ESTE MATERIAL É PARA DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA AOS DISTRIBUIDORES E CONSULTORES DE VALORES 
MOBILIÁRIOS DA GENIAL E NÃO DEVE SER UTILIZADO NEM SERVIR DE APOIO POR OUTRAS PESSOAS. 
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Sobre a Schroders

Dados estatísticos

As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A simulação de performance considera apenas o 
fundo Internacional acrescido da diferença cambial no período. Nesta simulação não incorre custos fixos e variáveis de um fundo local nem como taxas de administração e performance. O 
índice Ibovespa utilizado neste material não é parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente apr esentado como referência econômica.

As informa ções prese ntes neste material técnico são baseadas e m simulações e os resultados reais poderão ser significativamente di ferentes. A simulação de perfor mance considera apenas o
fundo Internacional acrescido da diferença cambial no período. Nesta simulaçã o não incorre custos fixos e variáveis de um fundo local nem como taxas de admi nistração e performance. O
índice Ibovespa utilizado neste material não é parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente apresentado como referência econômica.

US$ 939.2 bilhões sob gestão em 
ações, renda fixa, multi-asset, 
alternativos e real estate. 

Uma extensiva rede global de 
mais de 5.800 funcionários.

Presente em 37 países na 
Europa, Américas, Ásia, 
Oriente Médio e África.

Mais de 215 anos de 
experiência em 
investimentos.

Presente no Brasil há 
mais de 28 anos.

Entre as 20 maiores 
gestoras 
independentes do 
país.

Correlações 
(Jan/18 – Jul/22)

Simulação Schroder ISF China A -
em Reais
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Este material é uma tradução preparada pela Schroder Investment Management Brasil Ltda de material do Schroder SISF China A originalmente em inglês e elaborada
pelaSchroders Investment Management Limited. Quaisquer dúvidas decorrentes do texto devem seresclarecidas através da consulta do original. Este material do Schroder ISF
China A foi preparado em atendimento a uma solicitação da Genial (direcionada à 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. Este
material é para distribuiçãoexclusiva à Geniale não deve ser utilizado nem servir de apoio por outras pessoas. ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E NÃOPODE SER
REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO, NO TODO OU EM PARTE, PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS ORIGINAIS. O Schroder ISF China Ae a distribuição de suas
quotas não foram registrados perante à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e, portanto não atendem certos requisitos e procedimentos usualmente observados em
ofertas públicas de valores mobiliários registrados perante à CVM, comos quais os investidores no mercado de capitais brasileiro podem estar familiarizados.Poresse motivo,o
acesso dos investidores a certas informações sobre o Fundo pode ser restrito. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO GERIDOS PELA SCHRODER NÃO CONTAM COM GARANTIA DA
SCHRODER. O Schroder ISF China A é acessado por fundos de investimento constituídos no Brasil distribuídos pela Genial. A Genial é a única instituição autorizada a prestar
informações e a distribuir os fundos de investimento no Brasil. Quaisquer dúvidas sobre as informações constantes deste material deverão ser encaminhadas diretamente à
Genial. Leia o formulário de informações complementares, a lâminade informações essenciais, se houver,e o regulamento antes de investir. Este fundo temmenos de 12 (doze)
meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.O investimento em Fundo não é garantidopelo Fundo Garantidor de Crédito.
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