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Buscando as Melhores Oportunidades no Mundo Inteiro
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O Opportunity Total é um fundo Multimercado Macro, com flexibilidade para se posicionar
em diversos mercados, como: moedas, juros, bolsa e títulos de dívida soberana.
Filosofia de Investimento
• Gestão ativa com foco na análise macroeconômica;
• Pesquisas produzidas por equipe de economistas com formação sólida e ampla experiência;
• Ênfase nas implicações das decisões de política monetária dos principais bancos centrais do mundo;
• Visão global como insumo para as decisões de investimento em ativos locais;
• Posições simples e direcionais.

Oportunidades de Investimentos ao Redor do Mundo
O Opportunity Total tem à disposição um veículo de investimento no exterior, permitindo apostas em todos os ativos
internacionais com foco nos mercados emergentes (África, América Latina, Ásia e Europa Oriental) e nos países do G-10 +
Austrália. Veja abaixo alguns exemplos de posições já realizadas:
POSIÇÃO COMPRADA EM
CAD (CANADÁ) VS BRL

POSIÇÃO COMPRADA EM
TÍTULOS DA DÍVIDA ALEMÃ

POSIÇÃO COMPRADA
EM BOLSA AMERICANA
POSIÇÃO COMPRADA EM
INFLAÇÃO BRASILEIRA...

POSIÇÃO VENDIDA EM
YEN (JAPÃO) VS USD

POSIÇÃO TOMADA NA TAXA DE
JUROS DE 2 ANOS AUSTRALIANA
POSIÇÃO COMPRADA EM
ZAR (ÁFRICA DO SUL) VS USD
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Características
Público-alvo Investidores em geral
Taxa de Taxa máxima de 2,0% a.a., calculada
Administração e provisionada diariamente e paga
mensalmente.
Dados BNY Mellon
Bancários BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 797-8
CNPJ 05.448.587/0001-10

Classificação Multimercados Macro
ANBIMA
Taxa de 20% sobre o que exceder a variação
Performance do CDI, provisionada por dia útil e
paga semestralmente.

Aplicações Até 14h.
Cotização em D+0.

Data de Início
do Fundo 08/05/2003

Código ISIN BROPTTCTF007

Taxa de Não há.
Saída

Resgates Até 14h.
Cotização em D+1.
Pagamento em D+4.

Classificação Ações
tributária

*Conforme o ranking de fundos multimercado macro, calculado pela Morningstar e divulgado pelo jornal Valor Econômico no
dia 06/10/2015.
Metodologia utilizada: Fundos de investimento classificados na ANBIMA como Multimercado, excluindo: (i) fundos com os
seguintes públicos-alvos: exclusivo, exclusivo do administrador e exclusivo previdenciário; (ii) fundos com taxa zero; (iii) fundos
com patrimônio líquido inferior a R$20.000.000,00; (iv) fundos com volatilidade diária anualizada entre 1,5% e 4% nos últimos
12 meses; (v) fundos fechados para captação; (vi) fundos com número de cotistas inferior a 20; e (vii) Fundos de Crédito privado. O estudo completo encontra-se
disponível para consulta na sede do distribuidor.
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Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. desde 28/02/2011. - Gestor: Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. e,
desde 21/03/2011, Opportunity Gestão Internacional de Recursos Ltda. - Em 31 de dezembro de 2010, a gestora Opportunity Lógica Gestão de Recursos Ltda. foi
incorporada à Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. Em 06/03/2009, o FUNDO transformou-se em um fundo de investimento em cotas
de fundo de investimento multimercado. – No fechamento de 07/12/2012, o Fundo incorporou o Opportunity T15 FIC FIM. - Rentabilidade passada não representa
garantia de rentabilidade futura. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. - Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do
gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. – Leia oprospecto e o regulamento antes de investir. - Este fundo pode aplicar em
fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem
resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do
cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O Fundo está autorizado a realizar aplicações em fundos de investimento que aplicam seus
recursos em ativos financeiros no exterior. - Os fundos de investimento em ações e os fundos de investimento multimercados podem estar expostos à significativa
concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. - Até 25/02/2011, o Fundo teve a administração do Banco Opportunity S.A.Algumas das informações aqui apresentadas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Apesar de todo o cuidado em sua coleta e manuseio, o Opportunity
não se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos. - Rentabilidades: Jul/17: 2,30%; Ago/17: 1,38%; Set/17: 1,34%; Out/17: -0,34%; Nov/16:
0,17%; Dez/17: 1,34%; Jan/18: 2,10%; Fev/18: 0,53%; Mar/18: 0,91%; Abr/18: 0,28%; Mai/18: -1,21%; Jun/18: -0,12%. - Fonte: Banco de Dados/Opportunity. Fechamento: Jun/2018.
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