
HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM      AGOSTO 2020

Todos os dados apresentados nesse material são simulados. O fundo não possui performance real.

As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e dizem respeito a portfólios teóricos elaborados a partir de índices de mercado disponíveis publicamente. As simulações 
contidas no presente material não trazem quaisquer informações sobre produtos de investimento reais, ou que visem emular produtos de investimento reais. A rentabilidade de produtos de investimento 
reais, mesmo que busquem acompanhar os índices utilizados no presente material, pode variar substancialmente, dadas as diferenças potenciais entre portfólios reais e teóricos. O portfólio teórico 
apresentado neste material, p. ex., não inclui taxas de administração e impostos no cálculo de sua rentabilidade simulada. As informações apresentadas neste material são meramente ilustrativas e não são 

su� cientes para a tomada de qualquer decisão de investimentos, de modo que recomendamos a consulta a assessores de con� ança autorizados e especializados para tanto.

Objetivo
O fundo tem por objetivo fornecer exposição ao Bitcoin 
próxima de 100%, ao investir quase a totalidade do seu 
patrimônio no Hashdex Bitcoin I FIM.

Política de Investimento
O fundo aplicará até 100% de seus recursos no Hashdex 
Bitcoin I FIM que, por sua vez, investe em ativos � nanceiros 
emitidos e/ou negociados no exterior, em particular, 
Bitcoin. O restante dos recursos será alocado em ativos 
de alta liquidez atrelados a índices � utuantes, como LFT, 
compromissadas, casadas, entre outros.

Público-alvo
O fundo é destinado a investidores quali� cados, nos 
termos da regulamentação vigente.

Informações do Fundo

Taxa de administração 0,75% a.a.*

Taxa de performance Não há

Administrador/ 
Custodiante

BTG Pactual Serviços Financeiros 
S.A. DTVM

Grau de Risco Agressivo

Tributação Longo prazo

Classi� cação Anbima Multimercado Investimento no 
Exterior

Código ISIN -

* Taxa de administração máxima será de 1,75%.
* Todas as simulações foram realizadas levando em 
consideração a taxa máxima.

Movimentação

Cota da aplicação D+1 (útil)

Cota de resgate D+10 (corridos)

Pagamento de resgate D+5 (úteis após cotização)

Horário limite até às 14:00

Aplicação inicial R$ 10.000,00

Saldo mínimo R$ 10.000,00

Movimentação mínima R$ 10.000,00

Favorecido Hashdex Bitcoin Full 100 FIC FIM

CNPJ 36.986.672/0001-65

Banco 208 - BTG Pactual

Agência 0001

Conta Corrente 400035-2

Informações sobre Aplicação
Acesse o site www.hashdex.com.br ou envie um email para  
ri@hashdex.com.

Volatilidade Anualizada - Simulação  (desvio padrão - média de 30 dias)

UM ANO DESDE ABRIL 2016

Sharpe 0.89 1.86

Retorno Anual Médio 59.89% 134.01%

Volatilidade Anual 62.80% 67.79%

Máximo Drawdown -45.55% -80.22%

Dados do Gestor
Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Rua Visconde de Pirajá, 572 - Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 224410-002
CNPJ: 30.056.796/0001-65
www.hashdex.com.br 
T. +55 11 4200-1329 / +55 21 2399-0100
F. +55 21 2399-0150

Dados do Administrador 
e Distribuidor
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. 
DTVM
Praia de Botafogo, 501, 5º andar - Rio de 
Janeiro, RJ, CNPJ: 59.281.253/0001-23
www.btgpactual.com
T. 0800 772 2827

Rentabilidade Acumulada - Simulação

Composição da Carteira Simulada

Estatísticas do Backtest (em 31/08/2020)

Hashdex Bitcoin I FIMHashdex Bitcoin Full 100 FIC FIM

~99% Hashdex Bitcoin
I FIM

~1%
Caixa e Custos

100%
~99% Bitcoin

~1%
Caixa e Custos


