It Now Morningstar® XT US Healthcare ™ Fundo de Índice

O que são ETFs?

O que é o HTEK11?

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

O HTEK11 é o ETF do Itaú que replica a carteira do
índice MORNINGSTAR® US Exponential Technologies
Healthcare™

• Acesso as empresas que estão transformando o setor de saúde.
• Você adiciona 50 ações na sua carteira de uma só vez, com variação cambial.
• Aplicação mínima inferior a R$ 100,00.

• 15% de IR para qualquer tempo de aplicação, sem IOF e come-cotas.
• Liquidez diária.

Características do HTEK11
Taxa de Administração: 0,50% ao ano

Benchmark: MORNINGSTAR® US
Exponential Technologies Healthcare Index™

Público-alvo: investidores em geral

Prazo de Cotização/Liquidação: D+0/D+2

Market Maker: Credit Suisse

Taxa de performance: não há

Carteira
Carteira composta por ações de
empresas com maior exposição aos
temas de Bioinformática e
Neurociência & Medicina, segundo
metodologia proprietária da
Morningstar.
O índice tem ponderação igualitária de
cada constituinte em cada evento de
rebalanceamento.
Quantidade de ações: 50
Rebalanceamento: anualmente em
dezembro
Exposição cambial: Dólar/Real

maiores
ações

Empresas

Setor

Peso (%)

Tenet Healthcare Corp

Saúde

3,07

PRA Health Sciences Inc

Saúde

2,58

Charles River Laboratories Int

Saúde

2,51

Laboratory Corp of America Hol

Saúde

2,47

IQVIA Holdings Inc

Saúde

2,46

General Electric Co

Indústria

2,40

Waters Corp

Saúde

2,38

Syneos Health Inc

Saúde

2,35

United Therapeutics Corp

Saúde

2,34

LivaNova PLC

Saúde

2,25

-

24,81

Total

Fonte: Itaú Asset Management, 31 de maio de 2021

Performance Acumulada do índice (em reais)
Rentabilidade de 210% desde junho 2016 (em reais)
250,00%

Como investir?
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Acesse o site
www.itaucorretora.com.br
e procure por HTEK11.
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Não é cliente Itaú?
Você pode investir
através de sua
corretora de
preferência!

Morningstar US Exponential Technologies Healthcare (BRL)

Fonte: Itaú Asset Management; Desde o início em 01/06/2016 até 31 de maio de 2021

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.
MORNINGSTAR® US EXPONENTIAL TECHNOLOGIES HEALTHCARE INDEXTM é uma marca de serviço da Morningstar Brasil Informações Financeiras Ltda. ou
suas empresas afiliadas, incluindo Morningstar, Inc. (todas essas entidades, coletivamente, “Entidades da Morningstar”) e foi licenciado para uso por fins
determinados pelo ITAU UNIBANCO S.A. O IT NOW Morningstar® XT US HealthcareTM FUNDO DE ÍNDICE não é patrocinado, endossado, vendido ou
promovido pelas Entidades da Morningstar, e as Entidades da Morningstar não fazem nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, aos
proprietários do IT NOW Morningstar® XT US HealthcareTM FUNDO DE ÍNDICE ou qualquer pessoa com relação à conveniência de se investir em Exchange
Traded Funds em geral ou no IT NOW Morningstar® XT US HealthcareTM FUNDO DE ÍNDICE em particular, ou da capacidade do MORNINGSTAR® US
EXPONENTIAL TECHNOLOGIES HEALTHCARE INDEXTM de acompanhar o desempenho de mercado de Exchange Traded Funds em geral.
AS ENTIDADES DA MORNINGSTAR SE EXIMEM DE QUALQUER GARANTIA À RESPEITO DA PRECISÂO, INTEGRIDADE E/OU OPORTUNIDADE DO Morningstar
Exponential Technologies US Healthcare Index OU QUAISQUER DADOS INCLUÍDOS NESTE, E AS ENTIDADES MORNINGSTAR NÃO TERÃO QUALQUER
RESPONSIBILIDADE POR QUAISQUER ERROS, OMISSÔES OU INTERRUPÇÕES.

