BOVA11

iSHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
(em 31/10/2008)

Descrição do Fundo

Características do Fundo

O iShares Ibovespa Fundo de Índice busca obter retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance, antes de taxas e despesas, do Índice Bovespa.
O Índice Bovespa é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento
em uma carteira teórica calculada pela BM&FBovespa, composta pelas ações emitidas
por companhias que respondam por mais de 80% (oitenta por cento) do número
de negócios e do volume financeiro verificados no mercado à vista (lote-padrão) da
BM&FBovespa.

Código na BM&FBovespa
Data de Início
Taxa de Administração
Código Valor Indicativo
Código ISIN
Código Bloomberg do Índice
Número de Ações (*)
Empréstimo de Ações

Descrição do Índice

BOVA11
28/11/2008
0,54% a.a.
(vide Nota)
BOVA
BRBOVACTF003
IBOV
66
Limitado a 30% da
carteira do fundo

Fonte: Banco Barclays S.A. (*) Sujeito a alterações.

O Índice Bovespa (IBOV) tem por objetivo medir o comportamento das ações das
empresas mais líquidas entre as listadas na BM&FBovespa. As ações componentes
são selecionadas e ponderadas por sua liquidez, medida através de um índice de
negociabilidade. O Índice Bovespa foi criado em 1968 e manteve sua série histórica
sem mudanças de metodologia desde a implementação.

Nota: Faz parte da política do Fundo a realização de
operações de empréstimo de ações que compõem
sua carteira, buscando, conforme aplicáveis, receitas
adicionais ao Fundo. Sempre que, em um determinado
mês, tais receitas forem inferiores a 0,10% a.a. sobre o
P.L. médio do mês, o administrador devolverá ao fundo
a parcela da taxa de administração necessária para
completar este referencial de receitas. Assim, o custo
de taxa de administração, descontadas as receitas
de empréstimo de ações, terá seu efeito econômico
limitado a 0,44% a.a. do P.L. do Fundo.

Abertura do Índice por Setor
(em 31/10/2008)

26.83%
21.41%
18.19%
9.64%
6.92%
6.18%
6.02%
3.93%
0.88%

Materiais Básicos
Financeiro e Outros
Petróleo, Gás e Biocombustível
Utilidade Pública
Consumo não Cíclico
Telecomunicações
Construção e Transporte
Consumo Cíclico
Bens Industriais

Dez Maiores Posições no Índice
(em 31/10/2008)

Petrobras (PETR4)
Vale do Rio Doce (VALE5)
Bradesco (BBDC4)
Itaú (ITAU4)
Vale do Rio Doce (VALE3)
Petrobras (PETR3)
BMF Bovespa (BVFM3)

15.36%
12.99%
4.45%
3.62%
3.28%
2.83%
2.74%
2.61%
2.59%
2.48%

Itaúsa (ITSA4)

Unibanco (UBBR11)
Siderúrgica Nacional (CSNA3)

Fonte: BM&FBovespa

Fonte: BM&FBovespa

Rentabilidade do Índice
(em 31/10/2008)

1 MÉS

3 MESES

Acumulado
em 2008

1 ANO
(a.a.)

2007
(a.a.)

Ibovespa

–24.80%

–37.39%

–41.68%

–42.96%

43.65%

BM&FBovespa MidLarge Cap

–24.76%

–34.84%

–41.98%

–41.97%

48.09%

BM&FBovespa Small Cap

–26.93%

–49.79%

–53.73%

–57.13%

20.78%

IBrX100

–25.11%

–36.07%

–42.50%

–42.72%

47.83%

ÍNDICE

 onte: Preços de índices fornecidos pela BM&FBovespa, incluindo a simulação histórica dos índices MLCX
F
e SMLL. Retornos calculados pelo Barclays.

Características do Índice
(em 31/10/2008)

Número de Ações
Valor de Mercado – total
Fonte: BM&FBovespa

66
R$1.073 Bilhões

iShares Ibovespa Fundo de Índice

Fatores de Risco
(i) A performance do Fundo pode não refletir a performance do
Índice–a performance do Fundo pode não refletir integralmente
a performance do Índice, visto que a implementação do objetivo
de investimento do Fundo está sujeita a uma série de limitações.
Ademais, o risco de não aderência ao Índice pode ser incrementado
em função da maior flexibilização na gestão da Carteira do Fundo,
possibilitada através de determinadas dispensas de requisitos
concedidas pela CVM, tais como o investimento em ações em
proporção distinta da proporção do Índice.
(ii) Pode não existir mercado líquido para negociação das Cotas–
não há como garantir que um mercado ativo de negociação será
desenvolvido e não se pode prever os reais níveis de preço pelos
quais as Cotas do Fundo poderão ser negociadas ou os tamanhos
dos lotes dessa negociação na BM&FBovespa.
(iii) As Cotas poderão ser negociadas na Bovespa com ágio ou
deságio em relação ao Valor Patrimonial.
Ao aplicar seus recursos é recomendavel ao investidor a leitura
cuidadosa do regulamento do fundo, com especial atenção para
as seções relativas ao objetivo e à política de investimento do
fundo, bem como dos fatores de risco, taxas, despesas e encargos
do fundo e demais informações contidas na página do fundo na
rede mundial de computadores.
As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia (i)
da administradora e do gestor do fundo ou de suas respectivas
coligadas, (ii) dos agentes autorizados, (iii) de qualquer mecanismo
de seguro, (iv) do fundo garantidor de créditos – fgc, ou, ainda, (v)
de qualquer pessoa ou entidade.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
rentabilidade futura.
As aplicações realizadas no fundo apresentam riscos para o
investidor. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade
de perdas para o fundo e, conseqüentemente, para o cotista.
A cvm e a anbid não garantem a veracidade das informações
prestadas, tampouco fazem julgamento sobre a qualidade do
fundo, de sua administradora, do gestor, dos agentes autorizados
e demais prestadores de serviço ou das cotas a serem distribuídas.

O Índice Bovespa - Ibovespa é uma marca registrada da BOLSA DE
VALORES DE SÃO PAULO S.A. - BVSP licenciada ao Barclays Global
Investors International Inc. e sublicenciada pelo Barclays Global Investors
International Inc. ao iShares Ibovespa Fundo de Índice.
O Índice Bovespa - Ibovespa é compilado e calculado pela BM&FBovespa,
sem qualquer relação com o iShares Ibovespa Fundo de Índice. O Índice
Bovespa - Ibovespa é de propriedade exclusiva da BM&FBovespa. A
BM&FBovespa não presta qualquer declaração ou garantia, expressa
ou tácita, aos cotistas do iShares Ibovespa Fundo de Índice e não será
responsável: (i) pela qualidade, exatidão ou pela integralidade do Índice

(iv) Custos de aquisição e venda de Cotas–a aquisição e venda
de Cotas envolvem custos. Devido a tais custos, negociações
constantes poderão reduzir significativamente os resultados
do investimento.
(v) Emissão e Resgate–a emissão e o resgate de Cotas em cada
Fundo somente poderão ser efetuados junto à Administradora
através dos Agentes Autorizados em Lotes Mínimos de Cotas
(atualmente 100.000 Cotas) ou múltiplos inteiros destes, salvo
no caso de liquidação do Fundo. Os Agentes Autorizados podem
juntar dois ou mais investidores para formar um Lote Mínimo
de Cotas, mas ainda assim esses Cotistas podem não conseguir
subscrever ou resgatar suas Cotas no momento em que desejarem
fazê-lo ou quando for mais favorável fazê-lo.
Para maiores informações sobre os fatores de risco envolvidos no
investimento no Fundo, vide a Seção “Fatores de Risco” na página
do Fundo na rede mundial de computadores.

Bovespa - Ibovespa e/ou por seu cálculo ou por qualquer informação
correlata; (ii) pela adequação ou conformidade, seja para que fim for, do
Índice Bovespa - Ibovespa ou qualquer componente ou informação nele
compreendido; (iii) pelo desempenho ou resultado que possa ser obtido
por qualquer pessoa em decorrência do uso do Índice Bovespa – Ibovespa
ou qualquer componente ou informação nele compreendido, seja para que
fim for.
Nos limites permitidos pela legislação aplicável, a BM&FBovespa não será
responsabilizada (i) pelo uso e/ou referência do índice relacionado ao iShares
Ibovespa Fundo de Índice; ou (ii) por quaisquer imprecisões, omissões,
equívocos ou erros da BM&FBovespa no cálculo do Índice Bovespa Ibovespa; ou (iii) por quaisquer imprecisões, omissões, equívocos, erros ou
imperfeições de quaisquer informações fornecidas por terceiros utilizadas
para o cálculo do Índice Bovespa - Ibovespa; ou (iv) por qualquer perda,
seja econômica ou de qualquer outra natureza, que possa ser direta ou
indiretamente sofrida por qualquer cotista do iShares Ibovespa Fundo de
Índice ou qualquer outra pessoa relacionada ao iShares Ibovespa Fundo
de Índice em decorrência de qualquer dos itens acima mencionados, não
podendo ser demandada, em juízo ou fora dele, a esse respeito.
Todas as informações sobre o iShares Ibovespa Fundo de Índice aqui
dispostas foram obtidas junto à BM&FBovespa e podem ser encontradas
nos materiais de divulgação do iShares Ibovespa Fundo de Índice. Nem
o Fundo, a Administradora, o Gestor, ou qualquer outro prestador de
serviço que preste serviços ao Fundo ou em benefício do Fundo tampouco
quaisquer de suas Coligadas serão responsáveis por qualquer incorreção
de tais informações sobre o Índice Bovespa - Ibovespa ou, ainda, por
incorreções no cálculo do Índice Bovespa - Ibovespa.
©2008 Barclays Global Investors, N.A. Todos os direitos reservados.
iSharesTM é uma marca de titularidade do Barclays Global Investors, N.A.
Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos titulares.
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Para obter mais informações, visite nossa página www.iShares.com.br ou ligue para: 0800-601-1441

