It Now B5P211
Fundo de Índice IMA-B5 P2

O que são ETFs?

O que é o B5P211?

ETF, ou Exchange Traded Funds, são fundos de
índices negociados em bolsas de valores.

O B5P211 é o ETF de renda fixa do Itaú
que replica a carteira do IMA-B5 P2.

Acesso a uma carteira de títulos do Tesouro IPCA via bolsa em apenas um investimento.

Atrelado à inflação + taxa de juros.
15% de IR para qualquer tempo de aplicação, sem IOF e come-cotas¹.

Por que
investir?

Cupons semestrais reinvestidos sem tributação.
Liquidez diária².
Carteira e precificação transparentes.
Custo competitivo: taxa de administração 0,20% a.a.
Aplicação mínima inferior a R$ 100,00³.

Características do B5P211

Como investir?

•

Público-alvo: investidores em geral

•

Market Maker: Santander

•

Benchmark: Anbima IMA-B 5 P2

•

Prazo de Cotização/Liquidação: D+0/D+1

•

Taxa de performance: não há

Acesse o site www.itaucorretora.com.br
e procure por B5P211.

Não é cliente Itaú? Você pode investir
através de sua corretora de preferência.

Performance acumulada
Rentabilidade acumulada de 204% desde o início da série histórica do IMA-B5 P2 vs 138% do CDI.
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Fonte: Itaú Asset Management, 30 de outubro de 2020
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Metodologia

Carteira sintética composta por NTN-Bs com
vencimento emitidas pelo governo brasileiro com
vencimentos de até 5 anos. O peso de cada título no
índice é definido pelo valor de mercado dos ativos.

Rebalanceamento e vigência

12,21%

20,97%

Carteira teórica

IMA-B5

o período de vigência da carteira teórica será do dia
16 ao dia 15 do mês imediatamente posterior. Quando
tais datas não caírem em dias úteis, as vigências serão
ajustadas para o primeiro dia útil posterior.

Quantidade de títulos: 5
Duration: 2,28 anos
Taxa média: 0,66%
Volatilidade: 4,98% a.a.
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Fonte: Anbima, 30 de outubro de 2020

1) Tratamento tributário sujeito à alteração. Para mais informações, leia o prospecto e o regulamento do fundo. 2) Por meio de
negociação em bolsa de valores. 3) O preço de emissão das Cotas, arredondado na 2ª casa decimal, será calculado utilizando o
número índice do IMA-B5, informação pública e divulgada diariamente pela Anbima, multiplicado por 1% (PU = Número Índice x 1%).
A data base de cálculo será o 5º dia útil anterior à primeira integralização das Cotas. Para conferir o valor do Número Índice, acesse:
https://www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-carteira.asp > Selecionar o Índice > IMA-B5.
O site www.itnow.com.br é o meio de divulgação de informações oficiais do FUNDO. Antes de investir, leia o regulamento e as
informações constantes do site, em especial a seção fatores de risco. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive
riscos de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. A autorização para
venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou
julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para seus cotistas. Ainda que o administrador e/ou gestor mantenham sistema de gerenciamento de riscos, não
há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para os fundos e para os investidores. Fundos de investimento não
contam com garantia do Administrador do fundo de investimento, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações
contidas neste material estão em consonância com o regulamento do fundo, porém não o substitui. Este material não deve ser
considerado uma recomendação de compra de cotas do fundo. Ao adquirir cotas, potenciais investidores deverão realizar sua
própria análise e avaliação sobre o fundo. Apesar de cuidar da exatidão dos dados, o Itaú Unibanco não se responsabiliza pela total
precisão das informações que poderão, eventualmente, estar incompletas e/ou resumidas. O Itaú Unibanco também não se
responsabiliza por qualquer operação que venha a ser feita considerando os prognósticos sobre o comportamento dos ativos aqui
mencionados. O IMA-B5 P2 é composto e calculado pela ANBIMA, sem levar em conta o Fundo. A marca e o nome são de
propriedade da ANBIMA. A ANBIMA não é responsável por quaisquer decisões tomadas com base na utilização do ÍNDICE. Todas as
informações sobre o Índice aqui dispostas foram obtidas junto à ANBIMA e podem ser encontradas nos materiais de divulgação do
Fundo. Nem o Fundo, a Administradora, a Gestora, ou qualquer outro prestador de serviço que presta serviços ao Fundo ou em
benefício do Fundo tampouco quaisquer de suas Coligadas será responsável por qualquer incorreção de tais informações sobre o
Índice ou, ainda, por incorreções no cálculo do Índice.

