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Dynamic Diversified Portfolio
Objetivo e Estratégia do Portfolio
O objectivo da Carteira consiste em maximizar o retorno total.
A estratégia foi concebida como uma solução para investidores
que procuram crescimento do capital a longo prazo com
volatilidade moderada investindo num fundo de activos múltiplos
que ajusta de forma dinâmica as exposições de investimento.
Os investimentos desta Carteira podem incluir acções e
instrumentos de rendimento fixo, incluindo títulos de alta
rendibilidade, títulos associados ao sector imobiliário, divisas,
títulos associados a mercadorias e alternativas sem limites
prescritos. O Gestor de Investimento utilizará a sua estratégia
exclusiva “Dynamic Asset Allocation” para ajustar as várias
exposições de investimento da Carteira entre estas classes de activos
como objectivo de produzir um perfil de risco/retorno atractivo
num determinado momento.

Composição do Portfolio
Composição do Portfolio

Domicílio: Luxemburgo
de Início do Portfolio:
15/04/2011 (Classe A)
䊳 Encerramento do Exercício
Fiscal:
31 Agosto
䊳 Patrimônio Líquido:
$90,01 milhões
䊳 Aplicação/Resgate: Diária
䊳 Moeda Base:
Dólar Norte Americano
䊳 Data

Exposição Sectorial – Orientados
para o Retorno

10,08%
Reino Unido 9,34%
Outro - tornado 3,84%
Ásia emergente 2,42%
América Latin 1,61%
EM Europa (incl. Rússia) 0,69%
Outro - emergendo 0,24%

Exposição Sectorial Estabilizadores
■ Fundos Soberanos 15,30%
■ A inflação lig ligações 10,94%
■ Empresariais - Grau de

Equidade: Consumidor 18,51%
Equidade: Tecnologia 10,42%
Equidade: Financeiros 11,34%
Equidade: Industrials 7,46%
Equidade: Energia 5,30%
Equidade: Materiais 3,66%
Propriedade 1,02%
Ligações do mercado emergente
0,38%
■ Ligações de rendimento elevado
5,42%
■ Estabilizadores 36,49%

Investimento 10,25%

■ Recursos Retornar-Orientados
63,51%

Performance Anual
Classe A†

Portfolio

Benchmark^
8,9%

8,1%

2,7%
0,5%

0,3%

0,2%

0,2%
-3,3%

Equipe de Gestão do Portfolio
Daniel Loewy, CFA
Diretor de Investimentos & CoResponsável — Multi-Asset
Solutions

ex) 18,73%

■ Ásia desenvolvida (incl. Japão)

■
■
■
■
■
■
■
■

䊳

Preço de Conveniência/Moedas
de Relatório:
Euro, Dólar de Cingapura
䊳 Classes de Acções com
Cobertura de Risco de Câmbio:
Euro
䊳
Benchmark: ‡
䊳 Horário de Corte para
Colocação de Ordem:
16h na Costa Ocidental dos
EUA
䊳
N.º total de participações: 531

■ Estados Unidos 53,05%
■ Europa desenvolvida (Reino Unido
■
■
■
■
■
■

Perfil*
䊳

Geografias

■ Recursos Retornar-Orientados
63,51%
■ Estabilizadores 36,49%

2012

Alexander Barenboym
Gestor da Carteira — Dynamic
Allocation Strategies

2013

2014

2015 Acumulado

A performance anterior não é garantia de resultados futuros. O desempenho é apresentado em termos de
USD e, correspondentemente, o retorno real obtido por um investidor não utilizador de USD poderá aumentar
ou diminuir devido a flutuações cambiais.

Vadim Zlotnikov
Director de Análises de Mercado
& Co-Responsável — Multi-Asset
Solutions

Roche
Microsoft
UnitedHealth Group
SAP
Total SA
Total

Em % do PL
1,08%
0,98%
0,79%
0,72%
0,68%
4,25%

5 Principais Participações: Estabilizadores (Emitentes)
US Treasury Securities
United Kingdom Gilts
Development Bank of Japan
Irish Treasury Securities
Australian Treasury Securities
Total

Em % do PL
4,80%
2,71%
2,26%
1,31%
1,10%
12,18%

* Fonte: AB. As posições e as ponderações do Portfólio são sujeitas a mudanças.
‡ Nota sobre os índices de referência: O desempenho a longo prazo, habitualmente de cinco a sete anos
(podendo ser mais alargado), deverá ser avaliado face a um índice de referência monetário, conforme definido
pela 3-Month LIBOR (USD). O desempenho relativo a períodos de tempo mais curtos deverá apresentar
um comportamento semelhante ao de um índice de referência composto por uma razão de 60% do MSCI
World Equities Index e 40% do Barclays Global Aggregate Index. LIBOR é a Taxa de Juro Interbancária de
Londres. O MSCI World Index consiste num índice de capitalização de mercado ajustado de negociação
livre, concebido para medir o desempenho do mercado accionista desenvolvido global. O MSCI World Index
é composto por 23 índices de países de mercados desenvolvidos. O Barclays Global Aggregate Bond Index
abrange a parte mais líquida do mercado global de obrigações de taxa fixa com grau de investimento, incluindo
títulos governamentais, de crédito e colateralizados. Um investidor não pode investir directamente num
índice e os resultados do mesmo não constituem uma indicação do desempenho de qualquer investimento
específico, incluindo um fundo da AB. Os índices não incluem encargos de vendas ou despesas operacionais
associados a um investimento num fundo mútuo, o que reduziria os retornos totais.
† Datas de Início: 02/11/2004 - Classe AX (USD). 15/04/2011 - Classes A (USD), B (USD), C (USD), I
(USD).
^ O índice de referência é representado pela 3-Month LIBOR (USD) no quadro de Desempenho do Ano
Civil.
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5 Principais Participações: Activos Orientados para o Retorno
(Participações Individuais)
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Detalhes do Fundo e Desempenho
Classe
A
B
C
I
AX

1
Mês
-1,75%
-1,84
-1,77
-1,71
-1,76

3
Mês
0,93%
0,72
0,88
1,15
0,93

Acumulado
-3,28%
-4,21
-3,54
-2,52
-3,22

1
Ano
-3,28%
-4,21
-3,54
-2,52
-3,22

3
Anos
2,64%
1,62
2,43
3,17
2,74

5
Anos
—
—
—
—
2,19

10
Anos
—
—
—
—
1,13

Desde a
Abertura
1,70%
0,68
1,51
2,25
2,39

NAV
16,24
15,49
16,10
16,66
19,52

ISIN
LU0592678923
LU0592679228
LU0592679731
LU0592680234
LU0203202907

CUSIP
L0173W206
L0173W305
L0173W404
L0173W503
L0167U620

Bloomberg
ABDYDAU:LX
ABDYDBU:LX
ABDYDCU:LX
ABDYDIU:LX
ACMBALA:LX

Performance passada não é garantia de resultados futuros. O valor dos investimentos e a renda deles proveniente poderão variar. O seu capital está em risco. Os dados de
desempenho são fornecidos para a moeda da classe de ativos e incluem a variação no valor do patrimônio líquido e o reinvestimento de quaisquer distribuições pagas em
relação às cotas do Portfólio, para o período demonstrado. Os dados de performance são líquidos de taxas de administração, mas não refletem os encargos de vendas ou o efeito
de impostos. Os retornos de outras classes de cotas irão variar, devido às diferenças nos encargos e despesas.
O retorno real obtido por investidores em outras moedas base podem aumentar ou diminuir, em função das oscilações cambiais.
As classes de ativos com hedge cambial usam técnicas de hedge para tentar reduzir, mas não eliminar, as oscilações nas posições de um investidor em uma classe de ativos em
específico, com hedge cambial, denominadas na moeda de investimento do investidor e na moeda base do portfólio. O objetivo é obter retornos que acompanhem mais de perto
o retorno na moeda base do portfólio.
O investimento no Fundo engloba determinados riscos. Os retornos do investimento e o valor nominal do Fundo irão flutuar de forma a que as acções de um investidor, quando
resgatadas, possam valer mais ou menos do que o seu custo original. O Fundo poderá não representar um programa de investimento completo. Alguns dos principais riscos de
investimento no Fundo incluem o risco do país, risco de países de mercados emergentes, risco de câmbio, risco de classes de acções com cobertura cambial, risco de activos
ilíquidos, risco de alocação de activos dinâmicos, risco de alocação, risco de rotação da carteira, risco de gestão, risco de inexistência de histórico de funcionamento, risco de
empresas de menor capitalização, risco de derivados, risco de empréstimo, risco de tributação, risco de títulos de participação, risco de títulos de rendimento fixo, risco de taxa
de juro, risco de instrumentos com notação inferior ou sem notação, risco de pré-pagamento, risco de obrigações de dívida soberana e risco de obrigações de dívida
empresariais. Estes e outros riscos são descritos no prospecto do Fundo. Os potenciais investidores devem ler o prospecto cuidadosamente e discutir o risco, bem como as
comissões e encargos do fundo com o seu consultor financeiro para determinar se o investimento é adequado à sua situação.
Essa promoção financeira é dirigida exclusivamente a pessoas em jurisdições onde os fundos e a classe de cotas em questão são registrados ou que estejam legalmente
autorizadas a recebê-las. Antes de investir, os investidores devem analisar todo o prospecto do fundo, juntamente com o documento principal de informações ao investidor
(KIID - Key Investor Information Document) do fundo e os demonstrativos financeiros mais recentes. Cópias desses documentos, incluindo o relatório anual mais recente e,
caso tenha sido emitido posteriormente, o último relatório semianual, podem ser obtidos gratuitamente da AllianceBernstein (Luxemburgo) S.à r.l., acessando o site
www.abglobal.com, ou em formato impresso fazendo contato com o distribuidor local nas jurisdições em que os fundos são autorizados para distribuição.
Um portfólio de um fundo de investimento mútuo da ACMBernstein (fonds commun de placement) organizado de acordo com as leis de Luxemburgo.
Nota aos leitores canadenses: a AllianceBernstein oferece seus serviços de gestão de investimentos no Canadá através de suas afiliadas Sanford C. Bernstein & Co., LLC e
AllianceBernstein Canada, Inc.
© 2016 AllianceBernstein L.P. O logótipo [A/B] é uma marca de serviço registada da AllianceBernstein e AllianceBernstein® é uma marca de serviço registada utilizada com a
autorização da proprietária, a AllianceBernstein L.P.
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