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FUNDO GLOBAL: POSICIONAMENTO 
HISTÓRIO (DURATION, ANOS)

SEM BENCHMARK, SEM VIÉS, SEM FRONTEIRAS
Sem considerar um benchmark como referência, nossa equipe global 
de renda fixa utiliza uma abordagem flexível nas alocações - “best 

ideas” - para a busca de resultados.

Ainda, livre de rígidas restrições para alocações, ou viés para a seleção 
de ativos por setores ou regiões, o fundo global adota uma alocação 
conservadora em períodos de incertezas e taticamente consegue 
mover suas posições quando encontra oportunidades mais arriscadas, 
porém com maior potencial de valorização. O fundo global também 
pode adaptar sua sensibilidade aos movimentos das taxas de juros 
(duration), dependendo do cenário macroeconômico.
Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dados de 31.03.2020. As posições referem-se ao fundo global e 
podem ser alteradas sem aviso prévio. EMD: Emerging Market Debt, IG Corp: Investment Grade 
Corporate. Duration é uma medida de sensibilidade que expressa a mudança no valor de mercado dos 
ativos, em decorrência de mudanças na taxa de juros.  

ACESSO ÀS NOSSAS MELHORES IDEIAS

Amplie as fronteiras de seu portfólio de renda fixa.
O Global Bond Opportunities - Classe A é um fundo de investimento local que aplica indiretamente1 
a maior parte de seus recursos no JPM Global Bond Opportunities Fund, domiciliado em 
Luxemburgo (fundo global). Por meio de uma abordagem dinâmica, o fundo global seleciona uma 
gama completa de ativos de renda �fixa, em mais de 15 setores e 50 países.

EXPERIÊNCIA • Com experiência em gestão de carteiras 
flexíveis, os portfolio managers Bob Michele e 
Iain Stealey baseiam suas decisões em 
pesquisas desenvolvidas por 279 especialistas 
integrados globalmente.

PORTFÓLIO

SUCESSO

• O fundo global busca expandir seu horizonte de 
investimento para além dos tradicionais setores 
de renda fixa, ajustando as posições e duration 
da carteira à medida em que as condições de 
mercado são alteradas.

• O sucesso do investimento é resultado da 
diversificação da carteira e da relação risco/
retorno oferecida pelos ativos selecionados, 
em comparação a fundos de renda  fixa 
tradicionais.

FUNDO GLOBAL: PERFIL DE RISCO/RETORNO DESDE O 
INÍCIO (%)

Fonte: Morningstar, dados de 31.03.2020, em Euros, retornos mensais. O comparativo refere-se ao fundo global e os principais índices do mercado de renda fixa. Não são considerados os efeitos das operações de 
hedge cambial, que influenciam os resultados auferidos pelo Global Bond Opportunities - Classe A (fundo local). Duration é uma medida de sensibilidade que expressa a mudança no valor de mercado dos ativos, 
em decorrência de mudanças na taxa de juros.  

Global Bond Opportunities FIC Multimercado CP - 
IE - Classe A 

ESTRATÉGIA PARA ALOCAÇÃO EM RENDA FIXA

Alocação complemetar

Fundo Global

Alocação principal

A diversificação em renda fixa pode elevar o potencial de retorno dos portfólios e reduzir 
volatilidade. Mais de 270 especialistas em pesquisa localizados ao redor do mundo combinam 
abordagens "top-down" e "bottom-up" em suas análises, possibilitando a construção das 
posições do fundo global através de nossas melhores ideias e maiores convicções.

Com uma abordagem única, baseada em fundamentos, fatores quantitativos ou técnicos, os 
gestores são capazes de comparar ativos em diferentes setores com intuito de desenvolver 
alocações flexíveis em renda fixa, buscando sempre resultados diferenciados. 
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O time de renda fixa do J.P. Morgan Asset Management conta com:

• Uma plataforma global com mais de 270 especialistas, baseados em 9
localidades

• Mais de USD615 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. 

GLOBAL BOND OPPORTUNITIES – CLASSE A
CARACTERÍSTICAS
Público alvo: 
Aplicação inicial: 
Taxa de administração: 
Taxa de performance: 
Cota de aplicação: 
Cota de resgate: 
Liquidação para resgate: 
Classificação Anbima: 
Exposição Cambial:

Investidores Qualificados 
R$ 10.000 
0,90% 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 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC MULTIMERCADO CP IE - CLASSE A
1O fundo de investimento Global Bond Opportunities - Classe A investe seus recursos no fundo de investimento Global Bond Opportunities Master, que, por sua vez, acessa o JPM Global Bond Opportunities Fund, domiciliado em Luxemburgo. 
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. 

Robert Michele, CFA 
Portfolio manager
•  39 anos de experiência 

na indústria, 12 deles no 
J.P. Morgan

Iain Stealey, CFA
Portfolio manager

•  18 anos de 
experiência na 
indústria, todos eles 
no J.P. Morgan




