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O Orbe Value FIC encerrou o ultimo mês
com variação de cota negativa de 0,84%.
Com isso a variação neste ano até o
momento é de +4,26%.
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Tempo, com uma capilaridade de distribuição que deve
ter importante papel para seu futuro.
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No final do mês de agosto, a exposição em
renda variável era de 40%, dividida em 20
empresas, conforme os setores abaixo.
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somente títulos de renda fixa. Para um investimento
com este objetivo, é prioritário que a quantidade de

Sobre o portfólio de nosso primeiro fundo de

renda variável seja a máxima possível afinal, os riscos

previdência, fizemos também uma estrutura um pouco

deste tipo de investimento são drasticamente reduzidos

diferente, ligeiramente mais diversificado que nossos

ao longo dos anos e os retornos, quando a disciplina e
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renda variável. E assim teremos., assim faremos.

