FUNDOS SELECÇÃO

Fundos Optimize Selecção

Os Fundos de Investimento Selecção
nascem do know-how e parceria entre
a Optimize Investment Partners e a
Deco Proteste Investe.
As estratégias de investimento utilizadas nestes fundos são realizadas pelos
gestores de investimentos da Optimize
com base na seleção de fundos de
investimento dos analistas da revista
de informação e de defesa do consumidor Proteste Investe.
A seleção de fundos de investimento
dos analistas da Proteste Investe tem
como principal fundamento a análise
rigorosa dos históricos de rendibilidades, riscos e composição de carteiras
dos fundos das gestoras internacionais.
Após concluída a seleção dos fundos
por geografia e classe de ativos, estes
são alocados em 3 fundos de Investimento Selecção da Optimize, tendo
em conta o nível de risco, objetivos e
prazos de investimento.

Rentabilidades(1)
Optimize Selecção Agressiva - A

Optimize Selecção Base - A

Optimize Selecção Defensiva - A

(Até 100% de ações)

(Até 75% de ações)

(Até 65% de ações)

+19,8%
risco 4

+15,1%
risco 4

+10,1%
risco 4

+9,2%

+4,9%

risco 4

risco 4

2018
2019

2017
-8,9%
risco 4

+2,1%

2018
2019

2018
2017

-7,2%
risco 4

2019

risco 4

2017
-5,8%
risco 4

Evolução da Unidade de Participação
Selecção Agressiva - A:
€

2 de novembro de 2015

31 de dezembro de 2019

Selecção Base - A:
€

2 de novembro de 2015

31 de dezembro de 2019

Selecção Defensiva - A:
€

2 de novembro de 2015

31 de dezembro de 2019

Comissões e Encargos
Comissão de Subscrição

0%

Comissão de Resgate

0%

Comissão de Alteração de Estratégia

0%

Comissão de Gestão dos Fundos

1,2%

Mínimo de Investimento

O mínimo de investimento é de apenas
1 U.P., ou seja, cerca de 10€

Toda a Gama de Fundos Secção

Disclaimer
(1) As rendibilidades divulgadas representam dados
passados e não constituem uma garantia de rendibilidade futura. 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). Os fundos da gama Optimize Seleção são
fundos de investimento mobiliário, cujos prospecto
completo e IFI se encontram disponíveis nas entidades
comercializadoras. As taxas de rendibilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. Os
valores divulgados têm implícita a fiscalidade suportada pelo organismo de investimento coletivo e impende sobre o investidor o eventual pagamento de impostos sobre as mais-valias. O investimento no organismo
de investimento coletivo pode implicar a perda do
capital investido. As medidas de rendibilidade anualizadas divulgadas, calculadas tendo por base um
prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As rentabilidades anuais médias dos
fundos Selecção Agressiva, Selecção Base e Selecção
Defensiva estão definidas entre o dia 31 de Dez 2018 e
o 31 de Dez 2019(2019), o dia 31 de Dez 2017 e o 31 de
Dez 2018(2018) e o dia 31 de Dez 2016 e o 31 de Dez
2017(2017). Informe-se junto da Optimize.
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