
Público-alvo

Administrador CNPJ

Custodiante Classe

Gestor IBOVESPA

Estratégia de 
Investimento

Objetivo

Política de Investimento

Apliação Mínima

Aplicação Adicional

Cotização Aplicação

Cotização Resgate 14:30

Taxa de Performance

Periodicidade

Taxa de Entrada N/A N/A

ANO
Rentabilidade (líquida 
de despesas, mas não 

de impostos)
CDI %CDI MÊS CDI %CDI

2016 12,18% 14,00% 87,01% out/19 0,48% 167,79%
2017 9,30% 9,95% 93,43% nov/19 0,38% 107,81%
2018 4,17% 6,42% 64,86% dez/19 0,38% 643,57%
2019 11,15% 5,97% 186,87% jan/20 0,38% -310,41%
2020 4,74% 2,29% 207,61% fev/20 0,29% -258,48%

mar/20 0,34% -1246,12%
abr/20 0,28% 1589,85%
mai/20 0,24% -1126,74%

Favorecido
CNPJ

Agência

O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Arena Capital Asset Administração de 
Recursos Ltda. (“Arena Capital”). No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste 
relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. A rentabilidade do Fundo divulgada neste relatório não é líquida de impostos . A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 
Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar a perda do total do capital 
investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas 
para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Arena Capital. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia de retorno da Arena Capital, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de 
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo, do Formulário de Informações Complementares, se houver, da Lâmina de Informações Essenciais, se houver, e do 
Prospecto, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações 
contidas neste material.

Arena Capital Asset Administração de Recursos Ltda Benchmark

Fundo de Ações que busca nos mercados de ações boas oportunidades de investimento, sempre observando a relação risco/retorno, 
gerando assim rentabilidade consistente no médio e longo prazo.

O Fundo é oriundo da cisão do Áfira Valor FIA, gerido pela Áfira Investimentos, aprovado em AGC de 09/06/2021, e em respeito a regra do artigo 30 do Código de 
Administração de Recurso de Terceiro da Anbima, a Arena está divulgando os últimos 24 meses. Essa situação ocorreu, pois, o atual Gestor pessoa física da Arena 
Capital era o Gestor da Áfira Investimentos no período.

*Observação

0001-9 Conta Corrente 743953-0

Dados para Aplicação

ARENA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
41.251.230/0001-00 Banco Banco Daycoval S.A. (707)

2,42%
-1,17%
-0,76%
-4,24%
4,53%
-2,69%

0,41%

Histórico de Rentabilidade

Rentabilidade 
(líquida de despesas,

 mas não de impostos)

0,81%

Taxas Operacionais

20% exceder Benchmark Provisionada Diariamente

Taxa de Saída Taxa de Administração 2,00% a.a.

Semestral Linha D'água Sim

Conversão em D0 Resgate Mínimo R$ 1.000

 D +5 dias corridos após solicitação Horário máximo de solicitação

Informações Operacionais

R$ 2.000 Pagamento Resgate D + 1 após cotização

R$ 1.000 Saldo Mínimo R$ 1.000

Banco Daycoval S.A. Fundo em Ações

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por 
meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos 
financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como 
principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado. 

No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelos seguintes ativos financeiros: (a) ações 
admitidas à negociação em mercado organizado; (b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à 
negociação em mercado organizado; (c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado 
organizado; e (d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.

Descrição

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, 
regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e planos administrados pelas 
entidades fechadas de previdência complementar.

Banco Daycoval S.A. 41.251.230/0001-00

ARENA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
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ARENA VALOR IBOV

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO Acumulado

FUNDO -0,23 -2,17 5,97 1,92 3,42 -0,40 -3,92 4,33 26,83

IBOV 3,09 2,20 -0,02 -0,02 -2,74 -0,87 0,02 1,99 9,61

% IBOV -3,32 -4,37 6,00 1,94 6,16 0,46 -3,94 2 17

FUNDO 1,27 -6,38 -23,86 5,11 8,37 5,90 11,02 -1,95 -4,50 1,44 8,99 7,08 7,17 21,56

IBOV 2,90 2,05 6,05 -5,14 -0,19 -2,85 2,75 1,50 0,29 2,12 -6,91 -2,22 4,26 7,02

% IBOV -1,63 -8,43 -29,90 10,25 8,57 8,76 8,27 -3,44 -4,80 -0,69 15,90 9,30 3 15

FUNDO -0,96 0,95 2,25 -0,26 3,11 7,88 13,43 13,43

IBOV 1,05 1,62 -1,32 -2,62 2,17 1,03 2,13 2,13

% IBOV -2,02 -0,67 3,57 2,36 0,95 6,85 11,30 11,30

2021

2020

2019


