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O resultado foi neutro. Os resultados positivos vieram das 
posições relativas de volatilidade de Eurostoxx contra 
S&P500. As posições relativas de volatilidade de moedas 
contra índices de ações globais tiveram resultado neutro e os 
resultados negativos vieram das posições compradas em 
volatilidade de commodities.

JUROS CAIXA
A posição de caixa teve resultado positivo. O fundo foi 
beneficiado pelo fechamento de prêmio dos títulos 
públicos, principalmente nas NTNBs casadas de prazos 
intermediários e nas LTNs casadas de prazos inferiores a 
um ano.

O resultado foi positivo. Contenção de gastos públicos, corte 
de subsídios de crédito e taxa de desemprego ainda elevada 
devem permitir ao Brasil conviver com taxas de juros reais 
abaixo das precificadas no mercado. Durante o mês, 
aumentamos as posições em momentos de stress nos 
mercados derivados das dificuldades na articulação política 
entre Planalto e Congresso. 

O resultado foi negativo. O Fundo continua com posições 
direcionais compradas principalmente nos setores ligados ao 
crescimento doméstico e empresas reguladas (elétricas e 
saneamento). Além disso, possui 37 pares de ações.  Os 
principais destaques negativos foram posições compradas 
em empresas de turismo e shoppings, pares no setor de 
cartão de crédito e de saúde. Resultados positivos com 
posições compradas no setor de alimentos, pares 
intrasetoriais de varejo eletrônico e intersetoriais de varejo 
alimentar contra distribuidora de combustíveis.

AÇÕES

MOEDAS

FATORES*
O resultado foi negativo. Positivo em Fatores de Ações, neutro 
em Carregamento e negativo em Fatores de Volatilidade. Nos 
Fatores de Ações, Qualidade, Estabilidade e Momento 
contribuíram positivamente. Nos Fatores de Volatilidade, 
destaque positivo nos setores Financeiro e negativo em 
Elétricas e Consumo.

VOLATILIDADE

O resultado foi a principal contribuição negativa para o Fundo 
durante o mês. O Fundo aumentou as alocações em Real 
durante os momentos de stress no mercado brasileiro. Além 
disso, o Fundo segue com alocações nas moedas europeias. 
As economias europeias deverão apresentar taxas de 
crescimento melhores nos próximos trimestres com os 
efeitos defasados da queda de petróleo, aumento do impulso 
fiscal e diminuição das incertezas políticas. 

JUROS E INFLAÇÃO


