3% a.a.

Ao longo
do ciclo de
investimento

Volatilidade em
torno de:

4%-6% a.a.

Investidores com
perfil moderado de
risco, que buscam
melhores retornos no
médio prazo.

=137%
do CDI
(Rentabilidade
nos últimos 12 meses)

- Risco

+ Risco

Contém:
Investimentos
em diferentes
mercados.
Atuando de
forma dinâmica,
utilizando-se de
um estilo de
gestão macro e
micro
econômica

BOLSA

MOEDA

JUROS

VOLATILIDADE

INFLAÇÃO

MACRO

MICRO

Alocação dinâmica em
mercados locais e
internacionais, com foco
em Brasil.

RECURSOS
ADICIONAIS

RECURSOS
INSTITUCIONAIS

SERVIÇOS
COMPARTILHADOS

Papéis claros:
remuneração
atrelada à performance de cada
“caixinha”.
Gestores com
diferentes
expertises.
Especialização
permite
operarmos
de forma
profunda
e questionadora.

AÇÕES

VOLATILIDADE

O resultado foi positivo no mercado local com ganhos
direcionais e nos pares. Nas posições direcionais, os
destaques positivos foram as posições compradas em
varejo eletrônico e vendidas no setor de serviços
financeiros. Nos pares, resultados positivos no setor
de serviços financeiros. No mercado internacional,
resultados negativos com posições vendidas na bolsa
americana.

O resultado foi neutro. Aumentamos a posição
comprada na volatilidade da bolsa europeia e
continuamos vendidos na volatilidade da bolsa
americana. O índice da bolsa europeia é concentrado
em poucos papéis e mais exposto ao ciclo de
economia mundial. Além disso, sua volatilidade está
próxima das mínimas históricas.

JUROS E INFLAÇÃO

MOEDAS

O resultado foi positivo. O mercado diminuiu durante
julho a chance de uma alta iminente da taxa SELIC.
Aproveitamos para diminuir as posições,
principalmente nos juros nominais curtos. O fundo
permanece com posições em juros reais.

O resultado foi negativo. O fundo voltou
gradualmente a comprar dólar contra o Real durante
o mês. No mercado internacional, a principal posição
vendida é no dólar canadense e comprada na coroa
norueguesa.

FATORES
O resultado foi positivo com ganhos em Carregamento, Valor e Estabilidade. Momento, Qualidade e Tamanho
perderam no mês. Por região, ganhos nos EUA e resultado negativo na Europa.

Julho 2018

12 Meses

Início
do Fundo

Desde início

Número de
Número de
meses positivos meses negativos

Patrimônio
Líquido Médio
(12 meses)

ONDE:

PLANOS
DISPONÍVEIS:

TAXA
ADMINISTRAÇÃO:

VALOR MÍNIMO
DE INVESTIMENTO:

Patrimônio
Líquido Atual

RESGATE:

