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O resultado foi negativo. Estamos aumentando as posições 
compradas em volatilidade longa de moedas de G10 e, em 
especial, do Euro e do Dólar Canadense. Além disso, estamos: 
(i) vendidos na volatilidade da bolsa americana e comprados na 
volatilidade da bolsa europeia e (ii) com posições relativas entre 
6 índices globais de ações que buscam se beneficiar de 
distorções causadas pelo fluxo de varejo na Europa e na Ásia. 
Por fim, mantemos a estratégia de “market making” de opções 
de Ibovespa.

O resultado foi positivo. O mercado voltou a diminuir as 
expectativas para a taxa Selic. A inflação corrente seguiu 
surpreendendo positivamente, enquanto as projeções para os 
próximos anos caíram com a atualização pelo IBGE dos pesos do 
IPCA. Diminuímos as posições em NTNB intermediária e seguimos 
comprados nas NTNBs de prazo longo. 
No mercado internacional, o resultado foi positivo com a queda da 
curva de juros no México. 

O resultado foi positivo. Continuamos comprados nos setores de 
consumo discricionário, aluguel de automóveis, serviços 
financeiros e elétricas. Durante o mês, adicionamos posições em 
Bancos e índice Ibovespa. Além disso, temos 46 pares de ações. 
Destaque positivo nos pares intrasetoriais em Consumo e 
Telecomunicações e nas posições direcionais compradas nos 
setores de bancos e consumo discricionário. Resultados 
negativos nos pares intrasetoriais em Bens de Capital e Shopping 
Center e nas posições direcionais em elétricas. 

AÇÕES

MOEDAS

FATORES*
O resultado foi neutro. Nos Fatores de Ações, o mês de outubro 
continuou com a rotação vista em setembro, com ganhos em 
Valor e resultados negativos em Momento. Os Fatores de 
Carregamento tiveram um mês levemente positivo enquanto os 
Fatores de Tendência tiveram um mês negativo.

VOLATILIDADE

O resultado foi positivo com ganhos na Libra, Real e Peso Mexicano. O Fundo manteve essas moedas e adicionou posições na Coroa 
Norueguesa e no Dólar Australiano. No cupom cambial, diminuímos substancialmente as posições ao longo do mês. 

JUROS E INFLAÇÃO

JUROS CAIXA
A posição de caixa teve resultado levemente positivo. O 
fechamento do prêmio das NTN-Bs casadas mais do que 
compensou a abertura do prêmio das LTNs casadas curtas. O 
fundo mantém as posições.


