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Sobre o fundo

É um fundo multitemático que permite que os clientes participem de inovações e tendências futuras. O fundo tem por

objetivo investir no mercado de ações global buscando acompanhar três grandes temas do futuro identificados como

disruptivos e com potencial de geração de valor no médio e longo prazo: meio ambiente, tendências populacionais e

hábitos de consumo e adoção e desenvolvimento de novas tecnologias.
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Comentário do Mês

Há diversos motivos para estar positivo com ações globais. Primeiro, as principais autoridades monetárias do mundo encerraram, ou caminham para

encerrar, o atual ciclo de alta de juros. A inflação converge gradualmente para as metas e a economia parece ter evitado uma recessão profunda.

Em segundo lugar, pesquisas com investidores mostram que estamos em um dos pontos de maior pessimismo histórico com relação a ações globais. Tal

aversão ao risco já está refletida nos preços e ainda assim os índices de ações globais mostram grande resiliência. Por último, vale sempre lembrar que

quando investimos em ações globais, aumentamos a diversificação do nosso portfólio. Nos tornamos sócios de empresas grandes e lucrativas, líderes dos

seus setores e com potencial de crescimento atrativo. Os recursos são alocados em diversas geografias, incluindo Estados Unidos, Europa e Japão.

O Santander Future Wealth é um fundo composto por 3 pilares de alto impacto no futuro, são eles, mudanças no perfil demográfico mundial, mudanças

climáticas e avanços tecnológicos.

Evolução de Retornos Mensais (Acumulado 12 meses)
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Estatísticas

PL Líquido Médio 12 M (R$ MM): 37,65 Menor Retorno mês: -14,88% - Jan/22

PL Mês (R$ MM): 25,44 Volatilidade (12 Meses): 23,09%

Maior Retorno mês: 7,75% - Out/21
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Moedas Ações

Estratégias Preponderantes

do Fundo
 

Investimento no Exterior
 

1 2 3 4 5

Grau de Risco

 

    

Valores Mínimo (R$)

Aplicação inicial 50.000,00

Aplicações Adicionais 10.000,00

Resgate Mínimo 10.000,00

Saldo Mínimo 100,00

Conversão de Cotas

Aplicação D+2

Resgate D+2

Crédito D+6

Tipo de Cota Fechamento

Público Alvo

O Fundo é destinado a Investidores

Qualificados



Retornos Mensais

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

Fundo 1,20% 3,90% 0,96% 0,22% 7,75% -2,87% 0,65% 12,08%

2021 MSCI ACWI -1,50% 3,78% 2,45% 1,46% 8,72% -2,57% 2,80% 15,71%

Fundo -14,88% -5,50% -4,88% -5,52% -6,10% 0,22% 6,94% -2,52% -7,32% 0,31% 6,74% -1,31% -30,55%

2022 MSCI ACWI -9,45% -4,97% -6,60% -3,92% -4,11% 0,49% 6,88% -3,67% -5,73% 1,30% 9,47% -3,27% -22,53%

Fundo 3,01% -0,31% -1,13% -1,81% -0,31%

2023 MSCI ACWI 3,16% -0,35% 0,02% 0,12% 2,94%

Composição da Carteira
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Data da Posição: 28/04/2023

Tipo Anbima: MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Início do Fundo: 23/04/2021

Horário de Movimentação: 14:59

Taxa de Administração (a.a.): 1,00%

Taxa de Performance: Não há

CNPJ do fundo: 37.243.703/0001-50

Administrador: Banco Santander (Brasil) S.A.

Imposto de Renda:

O Imposto de Renda incidirá semestralmente, no último dia útil de maio e novembro

de cada ano, à alíquota de 15% sobre os rendimentos produzidos no período.

Adicionalmente, no resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo

com o prazo de aplicação, conforme tabela regressiva. Contudo, não há garantia de

que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

IOF:

Os resgates ocorridos em um prazo inferior a 30 dias da data de aplicação no fundo

sofrerão incidência do IOF, conforme tabela regressiva.

Antes de investir, consulte os documentos do fundo, que podem ser encontrados no site www.santander.com.br > Investimentos > Fundos > Documentos Legais. A descrição do tipo Anbima do Fundo, está disponível no formulário de informações complementares. ; Os

indicadores econômicos utilizados neste material devem ser considerados como mera referência, não se tratando de meta ou parâmetro de performance de rentabilidade. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade

divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. ; Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer

mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário Análise de Perfil do Investidor (API) é essencial

para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. ; O gestor deste fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, disponível no site www.santanderasset.com.br. ; Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de Valores

Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. ; Determinadas datas não serão consideradas dias úteis para o Fundo em função de feriados locais, ou dias que não sejam considerados úteis para fins das operações do Sub-Fund e/ou que

tenham impacto na liquidação das operações de câmbio, para mais informações consulte o Regulamento do Fundo ou o site www.santanderassetmanagement.com.br. ; A seguir estão descritos os cinco principais riscos aos quais o Fundo e seus cotistas estão sujeitos,

recomendando-se a leitura da relação completa e detalhada no Regulamento do Fundo. ; Risco do Sub-Fund: Os investimentos do Sub Fund estão sujeitos a flutuações do mercado e, portanto, existe um risco de os investidores eventualmente resgatarem um valor inferior

ao inicialmente investido. O Sub-Fund está sujeito a um maior grau de risco de Renda Variável e de Moeda, os quais podem trazer maior retorno para seus Cotistas, podendo no entanto, também acarretar maior risco ao valor investido. ; Risco de Mercado: risco de

oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado. ; Risco de Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados. ; Risco de Perdas Patrimoniais: risco de estratégias,

inclusive com derivativos, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais. ; Risco Cambial: risco de condições socio-econômicas nacionais e internacionais resultarem em alterações significativas nas taxas de juros e câmbio.
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