FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ALOCAÇÃO EFICIENTE COM A MELHOR RELAÇÃO RISCO/RETORNO
INTEGRADO AO BROADCAST+, O MÓDULO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS OFERECE UMA AMPLA COMBINAÇÃO DE
INFORMAÇÕES ANALÍTICAS DOS FUNDOS DISPONÍVEIS NO MERCADO, AMPLIANDO A ASSERTIVIDADE NA ALOCAÇÃO DE
RECURSOS E MAXIMIZANDO AS OPORTUNIDADES DE RETORNO DOS SEUS INVESTIMENTOS E DE SEUS CLIENTES
INDICADORES DE MERCADO

LÂMINA INDIVIDUAL

CARTEIRA

BALANCETE

FRONTEIRA EFICIENTE

DOCUMENTOS ASSOCIADOS

Busca de Fundos
Filtros avançados para maior precisão dos
resultados

Comparação/Dispersão
Rentabilidade acumulada ou relação
risco/retorno dos fundos de investimentos e
benchmarks selecionados em períodos
customizados
Adicione os fundos considerando Nome, CNPJ,
Código ANBIMA ou através de um arquivo
disponível na ferramenta
Gráfico de Retorno – visualize ou exporte para o
Excel as tabelas:
Retorno Acumulado
Retorno Diário
Cota
Captação
Resgate
Patrimônio
Quantidade de Cotistas
Gráfico de Dispersão – relação risco/retorno
dos fundos

Fronteira Eficiente
Combinação de ativos com a
alocação ideal, resultando na
melhor relação risco/retorno

Avaliação da carteira em relação a fronteira eficiente.

Categorias
Classificação ANBIMA com acesso rápido aos
fundos da mesma categoria

Fundos
Informações quantitativas e qualitativas que
apoiam o fluxo de decisão de investimentos
através de análises, informações cadastrais e
específicas de cada fundo

Raio X
Histórico de Cota (R$), Captação
do dia (R$), Resgate do dia (R$),
Patrimônio Líquido (R$) e
quantidade de Cotistas

Balancete
Balanço patrimonial dos fundos publicados
mensalmente
Posições financeiras
Obrigações entre outras informações
patrimoniais

Indicadores
Os principais indicadores de mercado: beta, alpha,
sharpe, treynor, sortino, tracking error entre outros, além
das informações cadastrais e tabela de
rentabilidade de cada fundo

Composição de Carteira
Analise a composição da carteira dos fundos e
acompanhe a evolução de suas posições
(Fundos FIDC, Off Shore e imobiliários não
possuem carteiras disponíveis)

Lâmina
Informações essenciais de um fundo de
investimento, configuradas de acordo com a sua
necessidade e estratégia de abordagem, com
flexibilidade para as elaboração de templates
customizados
Além de itens relacionados ao fundo, é possível
adicionar o logotipo da empresa, salvar templates
e gerar PDFs
A lâmina está disponível para todos os fundos,
com exceção dos Imobiliários, FIDC, Off Shore e
Participações

Documentos Associados
Visualize a lista de todos os documentos
disponíveis para fundos FIDC

EVOLUÇÃO DOS FUNDOS
Acompanhe o desempenho de todos os fundos
de investimentos através da janela de cotação e
painel de ativos
O campo “último” da janela de cotação será o
equivalente ao campo da cota

Grande São Paulo: (11) 3856-3500
Outras localidades: 0800 011 3000
www.ae.com.br/faleconosco

