It Now S&P Kensho Hydrogen

O que é o YDRO11?

O que são ETFs?

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

O YDRO11 é o ETF de renda variável internacional
do Itaú que replica a carteira S&P Kensho
Hydrogen Economy.

• Acesso a empresas especializadas na produção, armazenamento e transporte de
hidrogênio e na concepção e fabricação de células a combustível.
• Você adiciona 19 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 YDRO11
Taxa de Administração: 0,50% ao ano

Benchmark: S&P Kensho Hydrogen Economy

Público-alvo: investidores em geral

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

Market Maker: Credit Suisse

Taxa de performance: não há

Carteira

Empresas

Quantidade de ações: 19
Rebalanceamento: semianual
Exposição cambial: Dólar/Real

Peso (%)

Indústria

7,42

Indústria

7,16

Indústria

6,65

Indústria

6,49

Olin Corp

Materiais Básicos

6,45

Linde PLC

Materiais Básicos

6,37

Indústria

6,36

Materiais Básicos

5,44

Indústria

5,39

Indústria

4,90

-

62,63

Chart Industries Inc

Carteira composta por ações de
empresas negociadas nos Estados
Unidos focadas na economia do
hidrogênio, seguindo metodologia
proprietária da S&P Kensho.
O índice tem ponderação igualitária
entre os constituintes do índice em
cada evento de rebalanceamento.

Setor

Ballard Power
Systems Inc
Bloom Energy
Corp
Lydall Inc

maiores
ações

Plug Power Inc
Air Products and
Chemicals Inc
Cummins Inc
Nikola Corp
Total

Fonte: Itaú Asset Management, 30 de junho de 2021

Performance Acumulada do índice (em reais)
Rentabilidade de 309% desde maio de 2017 (em reais)
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S&P Kensho Hydroden Economy (BRL)

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

Fonte: Itaú Asset Management; Dados de 15 de maio de 2017 até 31 de agosto 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.
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 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. Esta
modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Antes de investir, verifique os custos com corretagem,
emolumentos e custódia. Custos comparativos de outros ETFs podem ser encontrados no site da B3.
Este fundo não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela Standard & Poor's, S&P Dow Jones Indices LLC e suas afiliadas ("S&PDJI"). A S&PDJI não
presta nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelece qualquer condição, expressa ou tácita, acerca da conveniência do investimento em valores
mobiliários em geral ou no fundo em particular, ou na capacidade do índice S&P Kensho Hydrogen de refletir a performance de mercados financeiros específicos
ou segmentos dele ou de grupos ou classes de ativos. A única relação da S&PDJI com o Itaú Unibanco é o licenciamento de algumas marcas e nomes e do índice
S&P Kensho Hydrogen, o qual é determinado, composto e calculado pela S&PDJI independentemente do Itaú Unibanco ou do fundo. A S&PDJI não tem a
obrigação de levar em consideração as necessidades do Itaú Unibanco ou dos cotistas do fundo na determinação, composição ou cálculo do índice S&P Kensho
Hydrogen. A S&PDJI não é responsável e não participou na determinação do preço ou quantidade de cotas do fundo ou do momento da emissão ou venda de
cotas do fundo ou na determinação ou cálculo da equação pela qual as cotas do fundo possam ser convertidas em dinheiro. A S&PDJI não tem nenhuma
obrigação ou responsabilidade acerca da administração, promoção ou negociação do fundo. A S&PDJI não garante a precisão ou completude do índice S&P
Kensho Hydrogen ou nenhuma informação nele incluída e a S&PDJI não terá nenhuma responsabilidade por nenhum erro, omissão, ou interrupção do índice. A
S&PDJI não presta nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelece qualquer condição, expressa ou tácita, com relação aos resultados a serem obtidos
pelo Itaú Unibanco, cotistas ou qualquer outra pessoa ou entidade em razão do uso do índice S&P Kensho Hydrogen, ou por qualquer informação nele incluída. A
S&PDJI não presta nenhuma garantia, declaração assecuratória, ou estabelece qualquer condição, e expressamente ressalva qualquer garantia ou condição de
comercialização ou adequação para finalidade ou uso específico e qualquer outra garantia ou condição expressa ou tácita com relação ao índice S&P Kensho
Hydrogen ou qualquer informação nele incluída. Sem prejuízo ao acima exposto, em nenhuma hipótese, a S&PDJI terá qualquer responsabilidade por quaisquer
danos especiais, morais, indiretos ou consequentes (incluindo lucros cessantes) resultantes do uso do índice S&P Kensho Hydrogen ou de qualquer informação
nele incluída, ainda que notificada da possibilidade de tais danos.

