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Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio
Objetivo e Estratégia do Portfolio
A Carteira procura gerar rendimento e crescimento do capital
a longo prazo obtendo exposição principalmente a ações e títulos
de dívida de emitentes de mercados desenvolvidos.
A equipa de gestão da carteira baseia-se numa análise intensiva
ascendente e pesquisa descendente de risco/retorno para construir
a carteira que responde a condições de mercado em mudança
através da alocação ativa entre títulos de participação, títulos
de rendimento fixo, moedas, caixa e equivalentes de caixa. A
Carteira poderá procurar rendimento de várias fontes, incluindo:
• produtores de rendimento – investimentos de rendimento
elevado que produzem rendimento fiável e corrente para a Carteira
• geradores de rendimento – investimentos como ações de
dividendos elevados e REIT que servem para fornecer valorização
do capital e rendimento; e
• diversificadores de rendimento – instrumentos como ⬙call
overwriting⬙ e obrigações soberanas que melhoram a diversificação
e reduzem descidas ao fornecer exposição a fontes não
correlacionadas de rendimento e retornos.

Luxemburgo
de Início do Portfolio:
02/11/2004 (Class AX)
䊳 Encerramento do Exercício
Fiscal:
31 Agosto
䊳
Patrimônio Líquido:
$94,14 milhões
䊳
Aplicação/Resgate: Diária
䊳 Moeda Base:
Dólar Norte Americano
䊳 Data

Alocação Atual

Composição do Portfolio
■ Geradores de Rendimento 48,87%
■ Produtores de Rendimento 36,00%
■ Diversificadores de Rendimento
15,13%

■ Crédito Globais Renda Fixa 36,00%
■ Ações de Dividendos Elevados
32,54%

■ Ações Principais 8,33%
■ Lançamento de opções de compra
■
■
■
■
■

em volumes elevados 6,86%
Outras Ações 5,17%
Soberanas dos EUA 3,05%
REITs Comuns 2,83%
REITs Preferidos 2,81%
Soberanas Não dos EUA 2,41%

Alocação por País
■
■
■
■
■

Estados Unidos 67,01% ■
Reino Unido 4,38%
■
Japão 4,22%
■
Canadá 2,97%
■
Suíça 2,81%
■

Suécia 1,99%
França 1,97%
Itália 1,57%
Austrália 1,55%
Outros 11,53%

As participações são expressas como uma percentagem dos investimentos totais e poderão variar com o
tempo.

Performance Anual

Classe A†

Perfil*
䊳 Domicílio:

Composição do Portfolio

䊳 Classes

de Acções com
Cobertura de Risco de Câmbio:
Dólar Australiano, Libra
Esterlina, Dólar Canandense,
Euro, Dólar da Nova Zelândia,
Dólar de Cingapura, Rand Sul
Africano, Franco Suíço
䊳 Horário de Corte para
Colocação de Ordem:
4:00 p.m. US ET#

0,4%

-3,6%
Desde o lançamento até 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.

# 18h00, Hora Central Europeia, para classes de acções com cobertura cambial.

Equipe de Gestão do Portfolio
Equipe de Soluções Multi-Ativos
Morgan C. Harting, CFA, CAIA
Gestor da Carteira — Multi-Asset
Solutions
Daniel Loewy, CFA
Diretor de Investimentos & CoResponsável — Multi-Asset
Solutions

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

Principais Cinco Participações de Capital Ativas
1,77%
1,75%
1,70%
1,67%
1,36%
8,25%

MULTI-ACTIVOS

Swiss Re
General Motors
Pfizer
Microsoft
Altria
Total

Principais Cinco Participações de Rendimento Fixo Ativas
Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/171/01/25
Ivory Coast Govt Intl 5.75%, 12/31/32
Altice Financing 6.625%, 2/15/23
Cemex 7.25%, 1/15/21
Dominican Republic Intl 15.95%, 6/4/21
Total

0,57%
0,30%
0,23%
0,22%
0,20%
1,52%

Antes de 11 de Dezembro de 2014, o nome da Carteira era AllianceBernstein—Global
Conservative Portfolio. Todos os dados anteriores a 11 de Dezembro de 2014 dizem
respeito à Global Conservative Portfolio. A estratégia e o índice de referência da
Carteira também foram alterados nesta data. Consulte o prospecto para obter detalhes.
* Fonte: AB. As posições e as ponderações do Portfólio são sujeitas a mudanças.
† Datas de Início: 11/12/2014 - Classes A (USD), I (USD). 18/12/2014 - Classes N (USD), AD (USD).
29/12/2014 - Classe C (USD). 08/01/2015 - Classe B (USD).
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Detalhes do Fundo e Desempenho
Classe
A
B
C
I
N
AD
1

1
Mês
-1,22%
-1,31
-1,24
-1,15
-1,23
-1,18

3
Mês Acumulado
1,26%
-3,59%
1,06
—
1,20
-3,95
1,52
-2,79
1,12
-4,04
1,31
-3,55

1
Ano
-3,59%
—
-3,95
-2,79
-4,04
-3,55

3
Anos
—
—
—
—
—
—

5
Anos
—
—
—
—
—
—

10
Anos
—
—
—
—
—
—

Desde a
Abertura
-3,04%
-4,40
-4,44
-2,21
-3,35
-2,86

NAV Yield1 Div2
14,52
—
—
14,34
—
—
14,33
—
—
14,65
—
—
14,48
—
—
13,54 7,75 0,0875

ISIN
LU1127386735
LU1127388780
LU1127390927
LU1127391495
LU1127392113
LU1127387386

CUSIP
L0025L143
L0025L358
L0025L457
L0025L283
L0025L325
L0025L176

Bloomberg
ACDMAUA:LX
ACDMBUA:LX
ADMAIPA:LX
ACDMIUA:LX
ACDNAUS:LX
ACDAADU:LX

Os rendimentos são calculados com base na mais recente taxa de distribuição por Acção disponível de uma determinada Classe.

2

Para as classes de distribuição, a Carteira poderá pagar dividendos iguais à totalidade do, ou superiores ao, rendimento líquido atribuível a essas classes. Como resultado, as distribuições poderão ter origem em rendimento
bruto (antes da dedução de comissões e despesas), ganhos realizados e não realizados e capital atribuível à classe relevante. Os investidores devem ter em atenção que as distribuições superiores ao rendimento líquido
(rendimento bruto menos comissões e despesas) poderão representar um retorno do montante de investimento original do investidor e, como tal, poderão resultar numa diminuição no valor do activo líquido por unidade da
classe relevante. As distribuições efectuadas a partir do capital poderão ser tributadas como rendimento em determinadas jurisdições.

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.
Investir em Fundos implica certos riscos. O retorno do investimento e valor principal dos fundos da AllianceBernstein flutuarão de modo que as cotas do investidor, quando
resgatadas, podem valer mais ou menos que seu custo original. Os dividendos não são pagos para todas as classes de ações e não são garantidos. O Fundo pode não representar
um programa completo de investimento. Alguns dos riscos principais de investimento no Fundo incluem o risco de países, o risco de mercados emergentes, o risco de alocação
dinâmica de ativos, o risco de alocação, o risco de rotação da carteira, o risco de derivados, o risco de derivados das contrapartes, o risco de investimentos estruturados, o risco
de títulos de participação, o risco de títulos de rendimento fixo, o risco de instrumentos com baixa notação e sem notação, o risco de crédito, o risco de obrigações da dívida
soberanas e o risco de dívida empresarial. Esses e outros riscos são descritos no prospecto do Fundo. Os investidores futuros devem ler o prospecto cuidadosamente e discutir
o risco, além das tarifas e taxas de fundos com seu consultor financeiro para determinar se o investimento é adequado.
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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