
MATERIAL INFORMATIVO – FUND STORY MARÇO DE 2020

FLEXIBILIDADE NAS ALOCAÇÕES
A abordagem  flexível e habilidade em implementar mudanças rapidamente 
permitem ao fundo global buscar resultados em diferentes ciclos de 
mercado, diferenciando-se de alocações balanceadas tradicionais.

Em um ambiente em que as expectativas em relação ao retorno ajustado ao 
risco de diferentes classes de ativos vem caindo, acreditamos que a visão 
proposta é particularmente atraente. 

Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Dados de 30.11.2012 a 31.03.2020. O comportamento médio refere-se ao fundo global, em meses aleatórios e não consecutivos, e é baseado no NAV em Euro, 
excluindo taxa de entrada e saída. Índices utilizados: MSCI World Index Daily Net Total Return hedged to GBP e JPM Global Government Bond Index hedged to EUR. Informações apresentadas para fins 
ilustrativos, não devem ser entendidas como uma série de performance histórica.

COMPORTAMENTO MÉDIO DO JPM GLOBAL MACRO 
OPPORTUNITIES FUND (FUNDO GLOBAL) VS. 
COMPORTAMENTO DE AÇÕES E RENDA FIXA (%)

DIVERSIFICAÇÃO EM TODOS OS MOMENTOS
As tendências macroeconômicas internacionais são os principais fatores 
que influenciam a performance de diferentes classes de ativos. A 
equipe de investimentos foca no cenário macroeconômico para 
identificar as principais tendências e mudanças no mundo.

O fundo utiliza uma abordagem flexível em suas alocações, por meio de 
estratégias de long and short em ações, renda fixa, moedas e 
volatilidade. A medida em que a visão de mercado se altera, ou para 
proteger o portfólio de eventos específicos, os gestores podem alterar 
as posições de forma dinâmica. O controle de riscos também é integrado 
à gestão de recursos.

MACRO TEMAS GLOBAIS

Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Os temas apresentados referem-se ao fundo global e podem ser alterados a qualquer momento, não devendo ser entendidos como sugestões de investimento. 

Fonte: J.P. Morgan Asset Management e Bloomberg. Dados de 31.03.2020. O comportamento refere-se ao fundo global e é baseado no NAV em Euro, excluindo taxa de entrada e saída. Informações apresentadas para fins 
ilustrativos, não devem ser entendidas como uma série de performance histórica dos fundos locais.  

EXPERIÊNCIA        • O fundo global conta com a experiência e conhecimento
de um time completo de especialistas.

PORTFÓLIO      • .Além disso, o fundo global é focado em construir um 

Fundos de investimento Global Macro Opportunities 

Convergência em emergentes

Maturação  do  ciclo americano Recuperação gradual na Europa

Mudanças tecnológicas

Oferta fraca

Divergência na política monetária

China em transição

Japão  após Abenomics

• Informações ambientais, sociais e de governança 
ds(ESG) são consideradas no processo de dtomada de 
dsdecisão de investimento.

COMPORTAMENTO DA ESTRATÉGIA 
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portfólio   baseado em nossas maiores convicções, por 
meio de diferentes posições em ações, renda fixa, 
derivativos,  moedas e volatilidade.
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Temas globais gerando resultados diferenciados.
Os fundos de investimento Global Macro Opportunities são alternativas locais que aplicam1 a maior 
parte de seus recursos no JPM Global Macro Opportunities Fund, domiciliado em Luxmburgo (fundo 
global). O fundo global, por sua vez, busca retornos positivos independentemente do cenário 
macroeconômico, por meio de oportunidades criadas por tendências internacionanis e um robusto 
controle de riscos.
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Estrutura do time de Multi-Asset 
Solutions do J.P. Morgan Asset 
Management:

• 82 pro�fissionais de investimento
• USD240 bilhões em ativos sob gestão

Dados de 31.03.2020, J.P. Morgan Asset 
Management. Não há garantia de que os 
profissionais atualmente empregados pelo J.P. 
Morgan Asset Management continuarão em suas 
atuais posições ou que o desempenho ou sucesso 
passado de qualquer profissional sirva como 
indicador do desempenho ou sucesso futuro de tal 
profissional.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC MULTIMERCADO IE - CLASSE A | DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO IE 

GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES - CLASSE A 

CARACTERÍSTICAS 
Público alvo: 
Aplicação inicial: 
Taxa de administração: 
Taxa de performance: 
Cota de aplicação: 
Cota de resgate: 
Liquidação para resgate: 
Classi�ficação Anbima: 
Exposição Cambial:

Investidores Qualificados 
R$ 10.000 
1,25% a.a.
Não há
D+1 (dias úteis)
D+1 (dias úteis)
D+4 após a data de conversão (dias úteis) 
Multimercado Investimento no Exterior 
Sem exposição à variação cambial 

DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES  

CARACTERÍSTICAS 
Público alvo: 
Aplicação inicial: 
Taxa de administração: 
Taxa de performance: 
Cota de aplicação: 
Cota de resgate: 
Liquidação para resgate: 
Classi�ficação Anbima: 
Exposição Cambial:

Investidores Qualificados 
R$ 10.000 
1,40% a.a.
Não há
D+1 (dias úteis)
D+1 (dias úteis)
D+4 após a data de conversão (dias úteis) 
Multimercado Investimento no Exterior 
Com exposição à variação cambial 

1O fundo de investimento Global Macro Opportunities - Classe A investe seus recursos no fundo de investimento Global Macro Opportunities Master, que, por sua vez, acessa o JPM Macro Opportunities 
Fund, domiciliado em Luxemburgo. O fundo de investimento Dolar Global Macro Opportunities acessa diretamente o JPM Global Macro Opportunities Fund. Material de divulgação produzido pelo J.P. 
Morgan Administradora de Carteiras Brasil Ltda., para o segmento de Asset Management Morgan Asset destinado exclusivamente a Investidores Qualificados, sendo vedada sua distribuição ou reprodução 
sem o consentimento prévio por escrito do J.P. Morgan Asset Management. Fonte: J.P. Morgan Asset Management, para o mês de referência destacado no relatório ou data explicitamente mencionada. 
Este material não constitui oferta, solicitação de compra ou de venda de qualquer produto financeiro em qualquer jurisdição, nem se trata de compromisso por parte do J.P. Morgan Asset Management ou 
das demais entidades do seu grupo econômico para participar em qualquer das transações aqui mencionadas. O presente material não possui informações suficientes para suportar uma decisão de 
investimento e o investidor deve verificar a documentação oficial do produto financeiro desejado, que conterá os termos e condições definitivos do investimento. Quaisquer informações sobre ativos 
negociados no exterior, inclusive sobre fundos de investimento administrados por outras unidade de negócios do J.P. Morgan Asset Management, são meramente indicativas e apresentadas no contexto 
dos investimentos realizados pelo fundo local em ativos no exterior. Fundos Locais estão disponíveis para distribuição no Brasil, exclusivamente, para investidores Qualificados. Os fundos internacionais 
aqui mencionados não são registrados perante a CVM Comissão de Valores Mobiliários e, portanto, não são objeto de oferta pública aos investidores residentes no Brasil. Fundos de Investimento não 
contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia o regulamento antes de investir. O objetivo de investimento do Fundo 
é uma meta a ser perseguida, não havendo qualquer garantia ou promessa de rentabilidade nesse sentido. Supervisão e Fiscalização - Comissão de Valores Mobiliários CVM / Serviço de Atendimento ao 
Cidadão em www.cvm.gov.br. O Regulamento está disponível em www.bnymellon.com.br/sf (clicar em fundos administrados e inserir o gestor). Serviço de Atendimento a Clientes (SAC) -(21) 3219-2600, 
(11) 3050-8010 ou 0800 725 3219 - SAC@bnymellon.com.br. Ouvidoria - Para acionar a Ouvidoria, é necessário ter o número do protocolo fornecido previamente ao registrar a sua reclamação no SAC - 
0800 725 3219.
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