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OBJETIVO DO INVESTIMENTO

Patrimônio Líquido Médio¹: R$ 129.255.907,93

Gestor: Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda.

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante: Banco Bradesco S/A

Auditor: KPMG Auditores Independentes

Franklin Valor e Liquidez FVL FIA

31 de outubro de 2017

DADOS BANCÁRIOS

Propiciar ganhos de capital de longo prazo, focando 

investimentos em empresas subavaliadas pelo mercado, com 

qualidades operacionais não reconhecidas, considerando-se 

sua administração, ativos e práticas de governança 

corporativa.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DADOS PATRIMONIAIS

Início do Fundo: 23 de dezembro de 1998

Tipo ANBIMA: Ações Livre

Mercados Atuação: Mercado de Ações Brasileiro 

Índice de Referência: Ibovespa

Taxa Administração Mínima: 2,0% a.a.

Taxa Administração Máxima: 2,5% a.a.

Taxa Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa 

Movimentação Mínima: R$1.000,00

Saldo Mínimo: R$1.000,00

Investimento Inicial: R$5.000,00

Público Alvo: Investidores em geral

Cota de Aplicação: D+1      

Cota de Resgate: D+1 

Liquidação: D+4 subsequente à ordem de resgate

Tributação: 15% sobre o ganho nominal recolhido no 

momento do resgate

Código ANBIMA: 61311

Conta Cetip: 02.53.9.00.5

Em 31 de Outubro de 2017

Cota: 2881,53692686

Patrimônio Líquido: R$ 211.813.155,80

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O processo de investimento é rigoroso e leva em conta critérios qualitativos e quantitativos. A qualidade das informações 

financeiras, histórico do grupo controlador, demanda setorial, competitividade internacional e liquidez da ação são alguns dos 

muitos pontos que consideramos em nossas análises. Cada analista é responsável por um grupo de ações e, nas reuniões 

semanais, apresentam suas ideias de investimento, que são debatidas pela equipe de gestão dos fundos. As decisões de 

investimento são determinadas pelos mandatos específicos de cada fundo e consequentemente por suas restrições legais, 

variáveis de liquidez e condições de mercado.

Favorecido: Franklin Valor e Liquidez FVL FIA / CNPJ: 02.895.694/0001-06 / Banco: Bradesco (237) / Agência: 2856-8 / Conta Corrente: 614.800-0

RENTABILIDADE (em %)

2012 Desde Início

Franklin FVL FIA 30,90 21,34 36,47 -9,62 -6,01 0,02 36,85

No Ano 12 Meses 2016 2015 2014 2013

3779,67

Ibovespa 23,38 14,45 38,94 -13,31 -2,91 -15,50 7,40 935,95

Últimos 12 meses out/17 set/17 ago/17 jul/17 jun/17 mai/17

Prêmio sobre o Ibovespa 7,52 6,88 -2,46 3,70 -3,09

abr/17 mar/17

0,30

fev/17 jan/17 dez/16 nov/16

15,52 29,45 2843,72

-4,75

-2,52

-1,98 3,21 9,72 -2,68

135

-4,12 0,64

-3,35 1,00Franklin FVL FIA

RENTABILIDADE ACUMULADA (%) ANÁLISE DE EFICIÊNCIA

Fonte: Franklin Templeton Investments

0,76

3,08 7,38 -2,71 -4,65

0,01 7,27 6,17 4,79 1,21

Ibovespa 0,02 4,88 7,46 4,80

0,35 0,54 0,13 2,34 0,03Prêmio sobre o Ibovespa -0,01 2,39 -1,29 -0,01 0,91 -0,10

Rentabilidade passada não é garantia de rendimentos futuros

ANÁLISE ESTATÍSTICA

3 Anos

91 226 59,73%

Abaixo

Ibovespa
Total Hit Rate (%)

Mercado de Baixa 96 5 101

Average

Excess

Mercado de Alta 39 86 125 31,20% -2,54%

95,05% 3,96%

0,37%

Jensen's Alfa % 7,18

Beta

17,83

Average Excess 3,54%

1,91

0,64

Volatilidade (anual) 15,73

Total

-4,34%

ESTATÍSTICA

ESTATÍSTICA
Acima

Ibovespa

1,04

1 Ano

Information Ratio 1,88

Tracking Error 6,90

0,32

10,85

Fonte: Economática
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Em 31 de Outubro de 2017

COMENTÁRIO DO GESTOR

1
Patrimônio Líquido Médio refere-se aos últimos 12 meses. Referências ao índice são feitas somente para comparação. Um índice não é gerido, portanto não se 

pode investir diretamente num índice. Material Publicitário.

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, 

DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM FUNDOS. RENTABILIDADE 

PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

A lâmina de informações essenciais e o regulamento podem ser encontrados no endereço: www.bnymellon.com.br/sf. Material publicitário. Franklin Templeton 

Investimentos (Brasil) Ltda. não realiza a distribuição ou venda de quotas dos Fundos. Se você tiver qualquer dúvida sobre a forma de aquisição de cotas, 

procure um distribuidor habilitado. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a 

aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. Opiniões aqui expressas 

são dos gestores de investimento e podem mudar a qualquer momento. © 2017 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados.

Franklin Valor e Liquidez FVL FIA 

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL PRINCIPAIS INVESTIMENTOS - CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA (%)

O Fundo Franklin Valor e Liquidez FVL FIA (Classificação Anbima: Ações Livre) utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma 

como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Em função da 

sua estratégia o Fundo pode ter significativa concentração em poucos ativos. A conversão de cotas se dá em data diferente do resgate. O Fundo paga resgate em data diferente do pedido de 

resgate. O conteúdo dos cálculos não está isento de eventuais erros de aproximações. Hit Rate é o percentual das vezes que o fundo superou o benchmark no Mercado de Alta e/ou no Mercado 

de Baixa.O Tracking Error é o desvio padrão da diferença entre o retorno do fundo e o do benchmark. Alfa é o prêmio sobre o benchmark. O Information Ratio do fundo é a razão entre o Alfa e o 

Tracking Error do fundo. O Beta é a sensibilidade da rentabilidade do fundo em relação ao seu bechmark. Jensen’s Alfa é a medida da habilidade do gestor da carteira em gerar um retorno maior 

que o esperado baseado na sensibilidade da carteira para o mercado. Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar – Rio de Janeiro, RJ 

(21-3219-2500) - www.bnymellon.com.br/sf.

O Fundo Franklin Valor e Liquidez variou 0,01% em outubro de 2017 e variou 21,34% nos últimos 12 meses. Desde sua criação em dezembro de 1998, o fundo acumula

ganho de 3779,67%, ante ganho de 935,95% do Ibovespa no mesmo período.

Após o susto com os potenciais impactos da gravação da conversa do Presidente da República com o dono da JBS, houve significativa recuperação dos preços dos ativos

brasileiros no trimestre. O Ibovespa encerrou setembro no nível mais alto desde 2008. A consequência prática das revelações parece ter sido a perda de suporte político para

aprovação da reforma da previdência ainda neste ano. Decerto, esse atraso custará ao país alguns pontos base na curva de juros e no risco país. Contudo, o bom

comportamento do câmbio, as surpresas positivas com a inflação e as evidências de recuperação da atividade industrial e do consumo alimentaram o otimismo doméstico. O

consenso de mercado aponta agora para um patamar de juros no fim do ano inferior ao esperado antes dos impactos das notícias. Além disso, tem havido revisões para cima

da perspectiva de crescimento para o biênio 17/18, ainda que modestas. A grande questão atualmente é saber o período de tempo em que o país poderá conviver com taxas

de juros em patamares historicamente tão baixos. 

Conforme descrevemos no relatório trimestral de junho, em virtude da incerteza que se apresentou na ocasião e da forte volatilidade de preços no mercado, fizemos ajustes

na carteira em busca de investimentos com assimetria de retorno mais atraentes. Nesse sentido, nos desfizemos da Cesp e Gerdau ON, e adicionamos Lojas Americanas e

Usiminas.

O desempenho da Cesp e da Gerdau ON foi beneficiado por eventos específicos. No caso da Cesp, a perspectiva de privatização e potencial benefício de renovação das

concessões impulsionou as cotações. Dados os riscos envolvidos, decidimos pela venda (posteriormente, ambas perspectivas foram desfeitas). No caso da Gerdau ON,

apostamos que o grande desconto em relação à classe preferencial poderia se estreitar devido à necessidade de oferta para minoritários. De fato, a oferta foi anunciada e o

spread fechou.

Adicionamos Lojas Americanas ao fundo em virtude da perspectiva de forte crescimento de lucro líquido nos próximos 3 anos – CAGR de 80,2% – e também pelo desconto

que a ação estava negociando em relação ao seu múltiplo preço/lucro histórico. O crescimento do lucro líquido é explicado pela aceleração do projeto de expansão de lojas

da companhia, pela elevação do lucro operacional e pela considerável redução da despesa financeira, esta última, fruto do menor endividamento resultante da oferta de

ações realizada recentemente e da significativa redução da Selic. Adicionalmente, esperamos melhoria na geração de caixa de sua controlada B2W. A empresa tem um

passado de grandes necessidades de recursos, motivando seguidos aumentos de capital. A migração para o modelo marketplace contribui para mudar essa dinâmica daqui

para a frente.

O caso de investimento da Usiminas levou em consideração a melhoria dos níveis de alavancagem financeira evidentes nos últimos resultados trimestrais. Além disso, a

companhia negociava em patamares de múltiplo EV/EBITDA modestos, mesmo sem considerar recuperação da atividade industrial e seus impactos na alavancagem

operacional. O nível de produção da empresa e da indústria em geral ainda se encontram bem aquém de padrões normalizados. Desta forma, incrementos da atividade terão

efeito mais do que proporcional em margens e resultados. Recentemente, a dinâmica de preços internacionais e as evidências de recuperação da indústria automobilística

têm ajudado na performance de preço das ações.
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