TRIX EXPLICA
Aula 6

COMO COMEÇO A INVESTIR
EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS
E ASSIM VIVER DE RENDA?
Se você acompanhou as outras
aulas, está preparado para investir.
Agora só precisa começar!

PASSO 1
Existem dois momentos em que o investidor pode entrar no fundo.

MOMENTO 1: OFERTA PRIMÁRIA
É quando o gestor está constituindo ou crescendo o fundo. Neste momento, o gestor está
emitindo novas cotas do fundo para captar novos recursos para comprar novos imóveis.
Quando o fundo está nascendo essa oferta é chamada de IPO
Quando o fundo está crescendo essa oferta é chamada de Follow On

MOMENTO 2: MERCADO SECUNDÁRIO
Neste momento, o fundo não está emitindo novas cotas. Dessa forma, o investidor que quer
entrar no fundo precisa comprar cotas de investidores que querem vender.
Essa negociação se dá na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Funciona como negociar
ações: de um lado existem investidores dispostos a vender e do outro lado investidores
dispostos a comprar.
O valor da cota pode subir ou descer em função do mercado.
Nesse caso, o valor de mercado do fundo sobe ou desce.
O valor do patrimônio do fundo, ou seja, o valor dos imóveis continua
o mesmo independentemente do valor de mercado do fundo.

PASSO 2
Você resolveu comprar na B3, e agora? Basta ter uma conta aberta em uma
corretora e colocar uma ordem de compra através do seu home broker.
ENTRE NO SITE DA TRX E CLIQUE EM “INVISTA JÁ” PARA VER UM TUTORIAL COMPLETO!

Para dar a ordem de compra, você precisa saber o ticker (código que identifica o fundo para
negociação). Ticker da TRX = TRXF11.
Sempre verifique junto com a sua corretora quais as taxas cobradas para comprar ou
vender cotas, lembrando que algumas corretoras zeraram esse custo de corretagem.

PASSO 3
Analise com bastante critério qual o fundo escolhido antes de comprar!

FONTES DE ANÁLISE:

Casas de research

/

Relatórios especializados

/

Analistas de mercado

NÃO DEIXE DE VERIFICAR:
Qualidade da gestora / Relatório Gerencial
Site de relacionamento com investidores do fundo / Qualidade dos imóveis
Tamanho do fundo / Liquidez no mercado secundário / Indicadores

CONFIRA O RESULTADO:
P/VP > 1 = Mercado está pagando um prêmio sobre aquele patrimônio
P/VP < 1 = Mercado está pagando menos que o valor daquele patrimônio

DY (dividend yield)
Este é outro fator importante! O dividend yield indica quanto de rendimento
mensal você vai receber em função do preço que comprou a cota.

DY = Dividendo do fundo
_________________
Valor da cota no mercado secundário

PASSO 4
Hora de investir!
Agora que você já tem um mapa, é hora de começar sua própria jornada
com os fundos imobiliários. Lembre-se: o time da TRX está sempre à disposição
para tirar suas dúvidas.

www.trx.com.br

