Carteiras Multi-Manager – 2º Trimestre 2021

ENQUADRAMENTO
Nas Carteiras Multi-Manager selecionamos gestores de fundos multiativos que gerem as suas carteiras de acordo
com o objetivo que definimos e que passa por crescimento do capital investido, na carteira acumulação, e pela
distribuição de rendimentos, na carteira rendimento.
Na carteira acumulação pretendemos ter gestores com ideias distintas e que pensem em primeiro lugar em
crescimento de capital. Na carteira rendimento, a nossa seleção passa por gestores que tenham a preocupação em
construir carteiras que geram juros e dividendos, de forma a que os fundos possam distribuir periodicamente
rendimentos.
Estas carteiras apresentam, por norma, fundos com nível de risco 3 e 4, de forma a apresentarem um
comportamento equilibrado e que não seja demasiado conservador nem demasiado agressivo.

CARTEIRA ACUMULAÇÃO - EUR
Para investidores que procuram ter uma valorização dos seus ativos no médio e longo prazo, capitalizando os
rendimentos.
Nome do fundo

Categoria

ISIN

Moeda

Alocação

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc

Mistos Flexíveis EUR - Global

IE00BZ6SF527

EUR

15,0%

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 AT EUR Acc

Mistos Defensivos EUR

LU1548496022

EUR

15,0%

Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative C EUR (C)

Mistos Defensivos EUR - Global

LU1883329515

EUR

15,0%

Acatis Gané Value Event Fonds A

Mistos Moderados EUR - Global

DE000A0X7541

EUR

15,0%

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR

Mistos Agressivos EUR - Global

LU0808562614

EUR

15,0%

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset E2 EUR Acc

Mistos Moderados EUR - Global

LU0093503737

EUR

15,0%

Janus Henderson Capital Funds plc Balanced A2 HEUR Acc

Mistos Moderados EUR

IE0009514989

EUR

10,0%

CARTEIRA RENDIMENTO - EUR
Para investidores que procuram ter um rendimento regular, nomeadamente juros, dividendos e similares.
Nome do fundo

Categoria

ISIN

Moeda

Alocação

Aberdeen Stand SICAV I - Diversified Income A EUR MInc

Mistos Moderados USD

LU1124235240

EUR

15,0%

BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR Hdg Inc

Mistos Moderados EUR - Global

LU0784385501

EUR

15,0%

Ninety One Global Multi-Asset Income A EUR Hedged Inc-2

Mistos Defensivos EUR - Global

LU1328179103

EUR

15,0%

PIMCO Strategic Income Fund E EUR Hedged Inc

Mistos Defensivos EUR - Global

IE00BG800X66

EUR

15,0%

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities Tgd

Mistos Mercados Emergentes Globais LU0939086434

EUR

10,0%

Fidelity Global Multi Asset Income E Hdg Q EUR Inc

Mistos Moderados EUR - Global

LU0987487500

EUR

15,0%

JPM Global Multi Strategy Income D EUR Inc

Mistos Flexíveis EUR - Global

LU0697242641

EUR

15,0%

* Medidas de Rendibilidade, calculadas na moeda da carteira, incluindo o rendimento distribuído, desde 6 de janeiro de 2021 a 6 de abril de 2021.
** Medidas de Rendibilidade, calculadas na moeda da carteira, incluindo o rendimento distribuído, desde 6 de abril de 2020 a 6 de abril de 2021.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir
em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). O investimento nos fundos não dispensa a consulta da Informação Fundamental ao Investidor
disponível em www.bancobest.pt.
Este documento tem meramente um caráter informativo e não constituí qualquer oferta ou recomendação para a compra ou venda de instrumentos financeiros, nem é a confirmação
de alguma transação. Cabe ao eventual investidor tomar as suas decisões de investimento à luz dos seus objetivos de investimento, situação patrimonial/financeira, contexto
financeiro e tendo conta a legislação e/ou regulação que se aplique ao seu caso, já que o presente documento não teve em conta as circunstâncias pessoais de qualquer potencial
investidor. A informação incluída no documento foi obtida a partir de diversas fontes e apenas reflete os dados conhecidos ou publicados, não tendo sido efetuada qualquer análise de
risco de crédito, emitente, contraparte, taxa de juro ou quaisquer outros tipos de risco. Apesar de o Banco Best selecionar criteriosamente as fontes de informação para a elaboração
deste documento, poderão haver erros ou omissões que escapem à análise efetuada.
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FUNDOS SELECIONADOS: CARTEIRA ACUMULAÇÃO – EUR
FUNDO

PIMCO GIS
Dynamic MultiAsset Fund E
Class EUR Acc

Allianz Dynamic
Multi Asset
Strategy 15 AT
EUR Acc

Amundi Funds Global MultiAsset
Conservative C
EUR (C)

Acatis Gané
Value Event
Fonds A

MFS Meridian
Funds - Prudent
Wealth Fund AH1
EUR

BlackRock
Global Funds ESG Multi-Asset
E2 EUR Acc

Janus
Henderson
Capital Funds plc
Balanced A2
HEUR Acc

COMENTÁRIO

O fundo tem como objetivo obter retornos positivos assumindo exposições a
um vasto leque de classes de ativos e através de uma aplicação dinâmica
das opiniões macroeconómicas e de valor relativo da PIMCO. O
investimento é efetuado em mercados líquidos, utilizando principios de
investimento prudentes e tem como base critérios quantiotativos e
qualitativos.
O fundo investe em diversas classes de ativos, nomeadamente em ações
globais, obrigações europeias e instrumentos de mercado monetário. O
objetivo da equipa de gestão é obter um retorno comparável a uma carteira
constituída 15% por ações globais e 85% por obrigações denominadas em
euros. A exposição a ações não pode ultrapassar os 35% do valor do fundo e
até 25% poderá estar investido em mercados emergentes. A exposição da
carteira a obrigações High Yield está limita a 15%.
O fundo investe num amplo leque de obrigações de todo o mundo, assim
como títulos do mercado monetário. Tal pode incluir obrigações
governamentais, empresariais ou outros tipos de obrigações. Pode ainda
investir até 10% dos seus ativos em obrigações convertíveis e até 30% em
ações de todo o mundo.
O fundo utiliza derivados, por norma, para reduzir vários riscos da carteira.
O fundo Acatis Gané Value Event UI EUR A Acc é um fundo misto ou
multiativos que combina adicionalmente duas formas de pensar, ou seja,
duas estratégias de investimento distintas. Por um lado, um investimento
orientado para uma estratégia de Valor (Value Investing), que lhe é dada pela
equipa da Acatis. Por outro, um timing de investimento motivado por
eventos corporativos (Event Driven Investing) de modo a reduzir o risco e
potenciar resultados, que lhe é dada pela equipa da Gané.
Fundo multi-ativos que investe preferencialmente em ações globais de
empresas subvalorizadas de qualidade. Apesar de concentrada nas ações
globais, a gestão tem flexibilidade para investir sem limites em títulos de
divida. Podem usar liquidez, derivados ou outros instrumentos de divida para
gerirem a exposição ao mercado acionista e controlarem o risco da carteira.
O fundo procura maximizar o retorno total, mantendo uma abordagem de
investimento compatível com princípios de investimento sustentável ESG
(environmental, social and governance). Com uma exposição aos mercados
globais de ações e obrigações, neste último caso incluindo obrigações high
yield, o fundo pode ainda investir em ativos de mercado monetário e
investimentos alternativos. Em termos de perfil de risco este é um fundo
misto moderado, com uma alocação em torno dos 50% em ações e 50% em
obrigações e outros instrumentos.
Fundo misto moderado com alguma liberdade tática de alocação de ativos
ao permitir investir entre 35%-65% nos mercados acionistas, essencialmente
EUA, e entre 35%-65% em obrigações, incluindo high yield, emitidas
maioritariamente por empresas dos EUA ou pelo governo americano. A
equipa de gestão pode fazer ainda uso de derivados para reduzir o risco,
gerir a alocação do fundo de forma mais eficiente, ou mesmo obter fontes
de retorno adicionais. A gestão tem um elevado grau de liberdade para
escolher cada um dos investimentos individuais, realizados pelo fundo,
independentemente do índice de referência. Tendo um processo de research
integrado que permite a ambas as equipas de ações e crédito trabalharem
em conjunto.

REND.
3 MESES*

REND.
1 ANO**

NÍVEL
RISCO

-1,43%

15,53%

4

1,88%

10,64%

3

1,24%

13,35%

4

5,78%

37,62%

5

0,44%

14,88%

4

4,43%

20,16%

5

3,95%

28,11%

5

* Medidas de Rendibilidade, calculadas na moeda da carteira, incluindo o rendimento distribuído, desde 6 de janeiro de 2021 a 6 de abril de 2021.
** Medidas de Rendibilidade, calculadas na moeda da carteira, incluindo o rendimento distribuído, desde 6 de abril de 2020 a 6 de abril de 2021.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir
em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). O investimento nos fundos não dispensa a consulta da Informação Fundamental ao Investidor
disponível em www.bancobest.pt.
Este documento tem meramente um caráter informativo e não constituí qualquer oferta ou recomendação para a compra ou venda de instrumentos financeiros, nem é a confirmação
de alguma transação. Cabe ao eventual investidor tomar as suas decisões de investimento à luz dos seus objetivos de investimento, situação patrimonial/financeira, contexto
financeiro e tendo conta a legislação e/ou regulação que se aplique ao seu caso, já que o presente documento não teve em conta as circunstâncias pessoais de qualquer potencial
investidor. A informação incluída no documento foi obtida a partir de diversas fontes e apenas reflete os dados conhecidos ou publicados, não tendo sido efetuada qualquer análise de
risco de crédito, emitente, contraparte, taxa de juro ou quaisquer outros tipos de risco. Apesar de o Banco Best selecionar criteriosamente as fontes de informação para a elaboração
deste documento, poderão haver erros ou omissões que escapem à análise efetuada.
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FUNDOS SELECIONADOS: CARTEIRA RENDIMENTO – EUR
FUNDO

Aberdeen
Stand SICAV
IDiversified
Income A
EUR MInc

BGF Global
Multi-Asset
Income E5G
EUR Hdg Inc

Ninety One
Global MultiAsset
Income A
EUR Hedged
Inc-2

PIMCO
Strategic
Income Fund
E EUR
Hedged Inc
Capital
Group
Emerging
Markets
Total
Opportunitie
s Tgd
Fidelity
Global Multi
Asset
Income E
Hdg Q EUR
Inc
JPM Global
Multi
Strategy
Income D
EUR Inc

COMENTÁRIO

O objetivo de investimento do Fundo consiste em obter rendimento, em
conjunto com crescimento de capital, investindo em ações de
empresas, obrigações emitidas por governos, bancos e empresas
internacionais direta ou indiretamente através da utilização de fundos
de investimento. A carteira do fundo é bastante diversificada, sendo
composta atualmente por cerca de 350 títulos de diversas regiões a
nível global. Distribuição Mensal de Rendimentos.
O Fundo Global Multi-Asset Income segue uma política de alocação de
ativos flexível que visa obter um rendimento acima da média,
investindo globalmente numa vasta gama de produtos, como ações,
obrigações, fundos de investimento e instrumentos de mercado
monetário. A elevada diversificação é um fator diferenciador da carteira
do fundo, que atualmente é composta por cerca de 4.000 ativos.
Distribuição Trimestral de Rendimentos.
O fundo tem como objetivo obter uma yield acima da média, com um
volatilidade muito inferior à das ações. A componente acionista da
carteira é composta por cerca de 40 títulos com uma dividend yield
elevada e a componente obrigacionista por cerca de 20 obrigações,
reforçando a convicção da equipa de gestão na escolha dos títulos da
carteira. A seleção dos títulos que compõem a carteira é o elemento
crucial da equipa de gestão, onde para além de terem de apresentar
uma yield acima da média, os títulos selecionados têm de apresentar
rendimentos sustentáveis e estabilidade de capital. Distribuição Mensal
de Rendimentos.
Através de um investimento flexível numa carteira global de
obrigações, o fundo pretende gerar um nível de rendimento superior ao
gerado pelos títulos de divida de médio prazo de elevada qualidade.
Utilizando os principais recursos analíticos e de gestão de risco da
PIMCO, os gestores têm a flexibilidade para selecionar o que acreditam
serem os temas mais atrativos em toda a gama do setor das
obrigações. Distribuição Trimestral de Rendimentos.
O fundo investe em diversas classes de ativos dos mercados
emergentes, como ações, obrigações em moeda local e denominadas
em dólares, e convertíveis. O objetivo do fundo é obter crescimento e
preservação de capital a longo prazo com uma reduzida volatilidade
dos retornos face aos títulos dos mercados emergentes. Distribuição
Trimestral de Rendimentos.
Investe em vários mercados a nível global proporcionando exposição a
obrigações com categoria de investment grade, high yield e de
mercados emergentes, assim como a ações de empresas. Através de
uma seleção criteriosa de classes de ativos e de alocações, o fundo
tem como objetivo obter um rendimento estável e sustentável com uma
rentabilidade ajustada ao risco e atrativa ao longo do ciclo económico.
Distribuição Trimestral de Rendimentos.
O fundo é gerido de forma flexível quanto às perspetivas de alocação
dos gestores a nível de classes de ativos e regional, com foco no
rendimento ajustado ao risco do investimento. O fundo investe
maioritariamente em OICVM e OIC geridos ou distribuídos por
empresas do grupo JPMorgan Chase & Co e até determinado limite
pode investir diretamente em ações e obrigações. Distribuição
Trimestral de Rendimentos.

REND.
3 MESES*

REND.
1 ANO**

REND.
DIST.
1 ANO

NÍVEL
RISCO

5,70%

10,85%

4,35%

4

1,99%

20,01%

4,75%

4

0,56%

13,01%

3,81%

4

2,60%

22,06%

3,42%

4

3,64%

22,51%

3,65%

5

1,25%

17,27%

4,27%

4

3,29%

21,18%

3,99%

4

* Medidas de Rendibilidade, calculadas na moeda da carteira, incluindo o rendimento distribuído, desde 6 de janeiro de 2021 a 6 de abril de 2021.
** Medidas de Rendibilidade, calculadas na moeda da carteira, incluindo o rendimento distribuído, desde 6 de abril de 2020 a 6 de abril de 2021.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir
em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). O investimento nos fundos não dispensa a consulta da Informação Fundamental ao Investidor
disponível em www.bancobest.pt.
Este documento tem meramente um caráter informativo e não constituí qualquer oferta ou recomendação para a compra ou venda de instrumentos financeiros, nem é a confirmação
de alguma transação. Cabe ao eventual investidor tomar as suas decisões de investimento à luz dos seus objetivos de investimento, situação patrimonial/financeira, contexto
financeiro e tendo conta a legislação e/ou regulação que se aplique ao seu caso, já que o presente documento não teve em conta as circunstâncias pessoais de qualquer potencial
investidor. A informação incluída no documento foi obtida a partir de diversas fontes e apenas reflete os dados conhecidos ou publicados, não tendo sido efetuada qualquer análise de
risco de crédito, emitente, contraparte, taxa de juro ou quaisquer outros tipos de risco. Apesar de o Banco Best selecionar criteriosamente as fontes de informação para a elaboração
deste documento, poderão haver erros ou omissões que escapem à análise efetuada.
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CARTEIRA ACUMULAÇÃO - USD
Para investidores que procuram ter uma valorização dos seus ativos no médio e longo prazo, capitalizando os
rendimentos.
Nome do fundo

Categoria

ISIN

Moeda

Alocação

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

Mistos Agressivos USD

LU0337786437

USD

15,0%

Janus Henderson Capital Funds - Balanced Fund - Class A$acc

Mistos Moderados USD

IE0004445015

USD

15,0%

Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD

Mistos Defensivos USD

LU0972617095

USD

15,0%

JPMorgan F - Total Emerging Markets Income Fund D (ACC) - USD

Mistos Mercados
Emergentes Globais

LU0972618903

USD

10,0%

Allianz Income and Growth AT USD

Mistos Moderados USD

LU0689472784

USD

15,0%

BlackRock GF - ESG Multi-Asset Fund E2 USD Hedged

Mistos Moderados USD

LU0494093627

USD

15,0%

Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Base USD
Acc

Mistos Defensivos USD

LU1057460674

USD

15,0%

OS FUNDOS SELECIONADOS: CARTEIRA ACUMULAÇÃO – USD
FUNDO

MFS Meridian
Funds - Prudent
Wealth Fund A1
USD

Janus Henderson
Capital Funds Balanced Fund Class A$acc

Ninety One GSF Global Multi-Asset
Income Fund A
Acc USD

COMENTÁRIO

Fundo multi-ativos que investe preferencialmente em ações globais de
empresas subvalorizadas de qualidade. Apesar de concentrada nas ações
globais, a gestão tem flexibilidade para investir sem limites em títulos de
divida. Podem usar liquidez, derivados ou outros instrumentos de divida para
gerirem a exposição ao mercado acionista e controlarem o risco da carteira.
Com mais de 20 anos de histórico este fundo misto da Janus Henderson,
investe em ativos americanos com uma alocação dinâmica, que permite
posicionar defensivamente a carteira variando a exposição a ações entre um
mínimo de 35% e um máximo de 65%, dependendo das condições de
mercado. A exposição a ações é conseguida essencialmente através de
ações de crescimento de grande capitalização (large-cap growth), enquanto
que nas obrigações os gestores procuram potenciar o retorno ajustado ao
risco, através da exposição a obrigações de duração intermédia. As equipas
de research de ações e obrigações trabalham lado a lado, de forma
integrada e coerente cobrindo os mesmos sectores de forma global.
O fundo tem como objetivo obter uma yield acima da média, com um
volatilidade muito inferior à das ações. A componente acionista da carteira é
composta por cerca de 40 títulos com uma dividend yield elevada e a
componente obrigacionista por cerca de 20 obrigações, reforçando a
convicção da equipa de gestão na escolha dos títulos da carteira.

REND.
3 MESES*

REND.
1 ANO**

NÍVEL
RISCO

0,68%

16,53%

4

4,19%

29,60%

5

0,75%

14,33%

4

JPMorgan F- Total
Emerging Markets
Income Fund D
(ACC) - USD

O fundo procura conseguir um rendimento e valorização do capital a longo
prazo através do investimento, principalmente, em ações e títulos de dívida
geradores de rendimento de mercados emergente.

0,26%

41,98%

5

Allianz Income
and Growth AT
USD

Fundo multi-ativos da Allianz que investe na América do Norte
essencialmente em ações e nos segmentos mais voláteis das obrigações,
nomeadamente convertíveis e high yield. Com uma gestão ativa e uma
carteira diversificada, este fundo é gerido desde o seu inicio em 2011 por
Doug Forsyth.

3,87%

50,29%

5

* Medidas de Rendibilidade, calculadas na moeda da carteira, incluindo o rendimento distribuído, desde 6 de janeiro de 2021 a 6 de abril de 2021.
** Medidas de Rendibilidade, calculadas na moeda da carteira, incluindo o rendimento distribuído, desde 6 de abril de 2020 a 6 de abril de 2021.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir
em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). O investimento nos fundos não dispensa a consulta da Informação Fundamental ao Investidor
disponível em www.bancobest.pt.
Este documento tem meramente um caráter informativo e não constituí qualquer oferta ou recomendação para a compra ou venda de instrumentos financeiros, nem é a confirmação
de alguma transação. Cabe ao eventual investidor tomar as suas decisões de investimento à luz dos seus objetivos de investimento, situação patrimonial/financeira, contexto
financeiro e tendo conta a legislação e/ou regulação que se aplique ao seu caso, já que o presente documento não teve em conta as circunstâncias pessoais de qualquer potencial
investidor. A informação incluída no documento foi obtida a partir de diversas fontes e apenas reflete os dados conhecidos ou publicados, não tendo sido efetuada qualquer análise de
risco de crédito, emitente, contraparte, taxa de juro ou quaisquer outros tipos de risco. Apesar de o Banco Best selecionar criteriosamente as fontes de informação para a elaboração
deste documento, poderão haver erros ou omissões que escapem à análise efetuada.
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FUNDO

BlackRock GF ESG Multi-Asset
Fund E2 USD
Hedged
Goldman Sachs
Global Multi-Asset
Conservative
Portfolio Base USD
Acc

COMENTÁRIO

O fundo tem por objetivo maximizar o retorno em euros. Investe em ações e
também em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo de todo o
Mundo. O risco cambial inerente ao investimento numa gama de valores
mobiliários negociáveis de rendimento fixo internacionais é gerido de uma
forma flexível através de políticas de cobertura de risco, incluindo coberturas
de risco cruzadas.
Com uma alocação em torno de 70/30, 70% em obrigações outros
instrumentos de divida e 30% ações, este é um fundo misto de pendor mais
defensivo. A equipa de gestão procura gerar um excedente de retorno
(excess return) face ao índice de referência, através da seleção das ações e
obrigações em que investe nas diferentes geografias e sectores (uma
filosofia bottom up) e não tanto pelo alocação de ativos global.

REND.
3 MESES*

REND.
1 ANO**

NÍVEL
RISCO

4,60%

21,15%

5

0,23%

20,52%

4

MERCADO ALVO
Estas carteiras são adequadas para investidores com as seguintes características:

Carteira

Tipo de
Investidor

Conhecimentos
e Experiência

Situação
financeira e
capacidade para
suportar perdas

Acumulação
EUR ou USD

Não
Profissional

Iniciado,
Informado,
Avançado ou
Experiente.

Perda parcial do
capital ou superior

Rendimento
EUR

Não
Profissional

Iniciado,
Informado,
Avançado ou
Experiente.

Perda parcial do
capital ou superior

Tolerância
ao Risco

Média

Média

Objetivo e
necessidade
s

Horizonte
Temporal
Mínimo

Crescimento

Longo
Prazo
Maior que
5 anos

Rendimento

Longo
Prazo
Maior que 5
anos

Mais informação sobre o perfil de investidor e mercado-alvo disponível em www.bancobest.pt/ptg/best_perfil-de-investidor.
O investimento em fundos não dispensa a consulta da Informação Fundamental ao Investidor disponível em www.bancobest.pt.
* Medidas de Rendibilidade, calculadas na moeda da carteira, incluindo o rendimento distribuído, desde 6 de janeiro de 2021 a 6 de abril de 2021.
** Medidas de Rendibilidade, calculadas na moeda da carteira, incluindo o rendimento distribuído, desde 6 de abril de 2020 a 6 de abril de 2021.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir
em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). O investimento nos fundos não dispensa a consulta da Informação Fundamental ao Investidor
disponível em www.bancobest.pt.
Este documento tem meramente um caráter informativo e não constituí qualquer oferta ou recomendação para a compra ou venda de instrumentos financeiros, nem é a confirmação
de alguma transação. Cabe ao eventual investidor tomar as suas decisões de investimento à luz dos seus objetivos de investimento, situação patrimonial/financeira, contexto
financeiro e tendo conta a legislação e/ou regulação que se aplique ao seu caso, já que o presente documento não teve em conta as circunstâncias pessoais de qualquer potencial
investidor. A informação incluída no documento foi obtida a partir de diversas fontes e apenas reflete os dados conhecidos ou publicados, não tendo sido efetuada qualquer análise de
risco de crédito, emitente, contraparte, taxa de juro ou quaisquer outros tipos de risco. Apesar de o Banco Best selecionar criteriosamente as fontes de informação para a elaboração
deste documento, poderão haver erros ou omissões que escapem à análise efetuada.

