
 

Nota do Gestor 
O mês foi marcado por uma boa recuperação dos ativos, inclusive dos FIIs. Infelizmen-

te ainda vemos pouco price action para qualidade dos ativos, com investidores priori-

zando renda e se importando muito pouco com o fundamento de longo prazo do ativo. 

O setor de logístico tem sido o grande vencedor do pós-crise dada a renda estável que 

paga. Estamos achando o setor no secundário bastante caro, então aproveitamos para 

buscar rendas no primário em ofertas privadas e públicas, explorando o spread do pri-

mário para o secundário. 

No setor de corporativo vemos as principais oportunidades com secundário bastante 

descontado dado o risco de home office, o que consideramos exagerado. Dessa forma, 

ativos corporativos bem localizados continuam nossa principal aposta. 

Em Junho/2020 o fundo apresentou rentabilidade de 5,3%, enquanto o IFIX retornou 

5,6% e o benchmark entregou 0,4% no  mês. 

Atenciosamente, 

Equipe Imobiliária Mogno Capital 

Rentabilidade 
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Informações: 

Nome do Fundo: MOGNO REAL ES-
TATE FIC FIM 

Cota 30/06/2020: 1,7946288 

Início do Fundo: 09/03/2016 

Patrimônio Líquido: R$ 26.970.897,75 

Gestor: Mogno Capital Investimentos 

Administrador: BTG Pactual 

Custódia e Controladoria: BTG Pactu-
al 

Auditor: PWC 

Domicílio: Brasil 

Moeda Base: Reais (R$) 

Público Alvo: O FUNDO é destinado, 
exclusivamente, a investidores qualifi-
cados nos termos da regulamentação 
em vigor, definidos pela Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”).  

Objetivo: Auferir rendimentos e ga-
nhos de capital na aquisição de Fundos 

 Junho 2020 Desde o Início 
Mogno FIC FIM 5,3% -16,7% 79,5% 

IPCA + 6% 0,4% 3,5% 49,0% 



 

Alocação por Estratégia (%Carteira) Composição Detalhada da Carteira (%Carteira) 

Alocação por Segmento (%Carteira) 

Composição da Carteira (%PL) 

 CONTATO: 
comercial@mogno.capital 
+55 (11) 2348-2000 

ENDEREÇO: 
Rua Iguatemi, 192 - 21º andar 
Itaim Bibi – São Paulo/SP 
01451-010 

 

Mogno Real Estate FIC FIM 
Lâmina - Junho 2020 



 

Análise Estatística 
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comercial@mogno.capital 
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ENDEREÇO: 
Rua Iguatemi, 192 - 21º andar 
Itaim Bibi – São Paulo/SP 
01451-010 
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Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não 
contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito 
- FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao 
investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos 
fundos de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Mogno Capital Investimentos Ltda. não se 
responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material. 

Características 

Taxa de administração 1,16% a.a. 
Taxa de performance 20% 
Benchmark  IPCA + 6% 
Setor  Imobiliário 
Aplicação inicial  R$ 300 mil 
Movimentação mínima R$ 5 mil 
Horário para movimentação 16h00 
Prazo de cotização para resgate D+30 (corridos) 
Prazo de liquidação para resgate D+3 (úteis)* 
Imposto de Renda  Curto Prazo (20%) 

  *3 dias úteis após cotização 

PL médio 12 meses 23.524.273 

Retorno anualizado desde o início 14,6% 

Desvio padrão anualizado desde o início 10,05% 

Rentabilidade 12m 1,4% 
Meses positivos 42 
Meses negativos 10 

Meses acima de IPCA + 6% 37 

Meses abaixo de IPCA + 6% 15 

Maior retorno mensal 9,6% 

Menor retorno mensal -15,2% 


