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Real Asset Portfolio
Objetivo e Estratégia do Portfolio
O objectivo da Carteira consiste em maximizar o retorno real
a longo prazo através da alocação dos seus investimentos numa
carteiradeactivos ⬙reais⬙ (imobiliário, energia, metais eagricultura),
que o gestor de investimento prevê que registem um desempenho
superior ao das acções globais durante períodos de inflação
crescente. O gestor de investimento recorrerá a pesquisas
quantitativas e qualitativas para equilibrar de modo contínuo
o potencial de retorno, o risco e a sensibilidade a inflação da
Carteira. Se tal pesquisa indicar que as alterações à alocação de
activos da Carteira estão garantidas, o gestor de investimento
irá, de modo oportuno, alternar entre as diferentes classes de
activos reais da Carteira.
Perfil*
䊳 Domicílio:

Luxemburgo
䊳
Data de Início do Portfolio:
30/09/2011 (Classe A)
䊳 Encerramento do Exercício
Fiscal:
31 Maio
䊳 Patrimônio Líquido:
$22,75 milhões
䊳 Aplicação/Resgate: Diária
䊳 Moeda Base:
Dólar Norte Americano
䊳 Preço de Conveniência/Moedas
de Relatório:
Libra Esterlina, Euro

䊳 Benchmark:

33% Bloomberg
Commodity Index/33% MSCI
ACWI Commodity Producers
Index/33% FTSE EPRA/NAREIT
Global - Unhedged‡
䊳 Horário de Corte para
Colocação de Ordem:
16h00 US ET; 18h00 CET
para classes de acções com
cobertura cambial parcial
䊳 N.º total de participações: 196

Composição do Portfolio
Exposição Dinâmica a Activos ⴖReaisⴖ Alternativos

Bens
imobiliários

Energia
Gestão
Activa

Agricultura

Metais

Exposições Sectoriais Actuais^
Energia

33.70%

Agricultura
Não setor imobiliário dos EUA
Setor imobiliário dos EUA

15.25%
13.67%
11.75%

Metais industriais e de mineração
Metais preciosos / Minas
Outros

9.02%
5.37%
11.25%

Performance Anual
Classe A†

Portfolio
5,5% 5,8%

Benchmark‡

8,3% 9,4%

* Fonte: AB. As posições e as ponderações do Portfólio são sujeitas a mudanças.

-2,1% -1,4%

Equipe de Gestão do Portfolio
Vadim Zlotnikov
Director de Análises de Mercado
& Co-Responsável — Multi-Asset
Solutions

-10,8%

Daniel Loewy, CFA
Diretor de Investimentos & CoResponsável — Multi-Asset
Solutions

Vinod Chathlani
Gestor da Carteira Líder —
Estratégias de Activos Reais

-6,6%
-18,0%-17,4%

Desde a Abertura
até ao Ano
Terminado em
2011

2012

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.

ExxonMobil
Chevron
Total SA
Royal Dutch Shell
BP
Total

Em % do PL
4,87%
2,35%
2,32%
2,00%
1,74%
13,28%

Top 5 Commodity Futures Exposições
Gold
Natural Gas
Corn
WTI Crude Oil
Copper
Total

Em % do PL
4,00%
2,83%
2,55%
2,36%
2,24%
13,98%

^ A exposição do setor inclui ações e futuros.
† Datas de Início: 30/09/2011 - Classes A (USD), B (USD), C (USD), I (USD).
‡ Representado pelo 33% Bloomberg Commodity Index/33% MSCI ACWI Commodity Producers
Index/33% FTSE EPRA/NAREIT Global - Unhedged Index. O Bloomberg Commodity Index representa o
desempenho de contratos de futuros sobre matérias-primas físicas negociados em bolsa (ponderado de
modo a considerar a importância económica e a liquidez de mercado). O MSCI ACWI Commodity
Producers Index captura o conjunto de oportunidades global de produtores de matérias-primas nos sectores
da energia, dos metais e da agricultura. Os constituintes são seleccionados a partir do universo accionista
do MSCI ACWI, o índice principal, que abrange títulos de média e grande capitalização de 24 países de
mercados desenvolvidos e 21 países de mercados emergentes. O Financial Times Stock Exchange® (FTSE)
European Public Real Estate Association (EPRA)/National Association of Real Estate Investment Trusts
(NAREIT) Global Real Estate (RE) Index (índice ponderado ao valor de mercado com base no último preço
de fecho do mês) representa o desempenho de Trusts de Investimento Imobiliário (REITs), com benefícios
fiscais, cotados na NYSE, na AMEX e na NASDAQ.
As participações e as características do fundo são expressas como uma percentagem dos investimentos
totais a 31 dezembro 2015 e poderão variar ao longo do tempo.
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Detalhes do Fundo e Desempenho
Classe
A
B
C
I
Benchmark‡
1

1
Mês
-4,29%
-4,39
-4,29
-4,22
-3,17

3
Mês
Acumulado
-2,07%
-17,97%
-2,32
-18,83
-2,19
-18,36
-1,93
-17,31
-2,20
-17,36

1
Ano
-17,97%
-18,83
-18,36
-17,31
-17,36

3
Anos
-10,54%
-11,41
-10,93
-9,80
-8,70

5
Anos
—
—
—
—
—

10
Anos
—
—
—
—
—

Desde a
Abertura
-4,60%
-5,54
-5,02
-3,82
-2,941

NAV
12,28
11,77
12,05
12,71
—

ISIN
LU0654561256
LU0654561413
LU0654561504
LU0654561686
—

CUSIP
L00218807
L00218880
L00218872
L00218864
—

Bloomberg
ABRAPTA:LX
ABRAPTB:LX
ABRAPTC:LX
ABRAPTI:LX
—

A performance desde o lançamento é a performance a partir da data de lançamento das Ações Classe A. Consultar as datas de lançamento nas notas de rodapé da página 1.

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 da liquidez,
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 indústria/
sector, risco de derivados, pedindo o risco, risco da 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, risco do sector imobiliário e
risco de fundos de investimento imobiliário (REIT). 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 portfolio da ACMBernstein SICAV, sociedade de investimento de fundo mútuo de capital variável (Societe d’investissement a capital variable) constituída em conformidade
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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