
Investindo em BDRs de ETFs com o
J.P.Morgan AssetManagement
Temos uma gama completa de soluções de BDRs de ETFs para auxiliar nossos 
clientes em diferentes mercados.

Nome do BDR
Ticker na 
B3

Classe de ativo - Exposição TER
Link  
B3

BETABUILDERS - EQUITY

JPM BetaBuilders U.S. Equity BBUS39 Renda variável - Estados Unidos 0.02 Link

JPM BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity BMCE39 Renda variável - Estados Unidos 0.07 Link

JPM BetaBuilders Canada BBCN39 Renda variável - Canada 0.19 Link

JPM BetaBuilders Europe BBER39 Renda variável - Europa 0.09 Link

JPM BetaBuilders Japan BBJP39 Renda variável - Japão 0.19 Link

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan BBAJ39 Renda variável - Ásia desenvolvida excl. Japão 0.19 Link

JPM BetaBuilders International Equity BBIL39 Renda variável - Mercados desenvolvidos excl. América do Norte 0.07 Link

JPM BetaBuilders MSCI US REIT BBMR39 Renda variável - Estados Unidos REITs 0.11 Link

U.S. SINGLE FACTOR

JPM U.S. Value Factor BVLF39 Renda variável - Estados Unidos 0.12 Link

JPM U.S. Quality Factor BJQU39 Renda variável - Estados Unidos 0.12 Link

JPM U.S. Momentum Factor BMOM39 Renda variável - Estados Unidos 0.12 Link

DIVERSIFIED RETURN (MULTI-FACTOR)

JPM Diversified Return U.S. Equity BPUS39 Renda variável - Estados Unidos 0.18 Link

JPM Diversified Return U.S. Mid Cap Equity BPME39 Renda variável - Estados Unidos 0.24 Link

JPM Diversified Return U.S. Small Cap Equity BDRE39 Renda variável - Estados Unidos 0.29 Link

JPM Diversified Return EM Equity BPEM39 Renda variável - Países Emergentes 0.44 Link

JPM Diversified Return International Equity BJPI39 Renda variável - Mercados desenvolvidos excl. América do Norte 0.37 Link

Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Este material é um comunicado geral com finalidade unicamente informativa, de natureza educacional e não produzido com o 
intuito de servir como recomendação para produtos ou estratégias de investimento. Antes de tomar alguma decisão financeira ou de investimentos, o investidor deve 
buscar aconselhamento individual de um assessor financeiro, legal, tributário ou demais profissionais que considerem questões específicas e particulares daquele 
investidor. Ao aplicar seus recursos, é recomendável ao investidor a leitura cuidadosa dos documentos legais dos produtos disponíveis no site www.b3.com.br, fonte 
oficial de divulgação de informações dos BDRs de ETFs, com especial atenção para as seções relativas ao objetivo e à política de investimento, bem como fatores de 
risco, taxas, despesas e encargos. 

O investimento em BDRs de ETFs envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez dos recibos no mercado secundário. 
Investimentos realizados em BDRs de ETFs não contam com garantia (i) da administradora e do gestor do fundo subjacente, da instituição depositária 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. 

Investimentos realizados em BDRs de ETFs apresentam riscos para o investidor. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para os BDRs de 
ETFs, seus fundos subjacentes e, consequentemente, para o investidor. A CVM, outros reguladores internacionais e a ANBIMA não garantem a veracidade das 
informações prestadas, tampouco fazem julgamento sobre a qualidade dos BDRs de ETFs, os fundos subjacentes, de sua administradora, do gestor, da instituição 
depositária, dos agentes autorizados e dos demais prestadores de serviço ou dos recibos de depósito a serem distribuídos. 

O J.P. Morgan Asset Management no Brasil não comercializa nem distribui produtos de investimento. Para informações para realização de investimentos ou 
desinvestimentos em BDRs de ETFs, o investidor deve contatar diretamente a instituição depositária ou a corretora na qual possui cadastro. 

Disponíveis para investidores qualificados. J.P. Morgan Asset Management é a marca da divisão de gestão de ativos do JPMorgan Chase & Co. e afiliadas no mundo. 
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https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_BetaBuilders_US_Equity_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_BetaBuilders_US_Mid_Cap_Equity_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_BetaBuilders_Canada_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_BetaBuilders_Europe_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_BetaBuilders_Japan_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_BetaBuilders_Dev_Asia_Pacific-ex_JPN_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_BetaBuilders_International_Equity_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_BetaBuilders_MSCI_US_REIT_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_US_Value_Factor_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_US_Quality_Factor_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_US_Momentum_Factor_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_Diversified_Return_US_Equity_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_Diversified_Return_US_Mid_Cap_Equity_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_Diversified_Return_US_SmallCap_Equity_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_Diversified_Return_Emerg_Markt_Equity_ETF.pdf
https://www2.bmfbovespa.com.br/bancob3/download/JPMorgan_Diversified_Return_Internation_Equity_ETF.pdf
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