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Introdução 

Esse relatório contempla as visões e posicionamentos de alguns dos principais gestores de fundos do 

mercado local e internacional. 

Segregamos os fundos em 4 grandes seções: 

I) Renda Fixa 

II) Multimercados  

III) Renda Variável  

IV) Internacional 

Dentro de cada seção, há fundos de subestratégias diferentes, que foram agrupados por Gestora em 

ordem alfabética. Agregamos informações sobre retornos, atribuição de performance e 

posicionamento, com textos coletados junto às gestoras. 

Em cada página há um ícone no canto superior esquerdo (  ) e, ao clicar nesse ícone, a qualquer 

momento é possível voltar para o índice. 

É importante frisar que a XP Investimentos não se responsabiliza pelo teor, grafia e nem pela 

acuracidade dos comentários, que foram produzidos integralmente pelos gestores dos fundos aqui 

elencados. 

Por fim, alertamos que esse relatório evoluirá e poderá ser alterado ao longo do tempo. 

Quaisquer sugestões de melhorias ou detecção de necessidade de correções, favor encaminhar para o 

e-mail analise.fundos@xpi.com.br. 

Boa leitura! 

 

  

mailto:analise.fundos@xpi.com.br
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 I) Renda Fixa 

A recuperação dos fundos de crédito, tanto os High Grade quanto os 

High Yield, continuou em novembro. O Idex-CDI, índice de debêntures 

atreladas ao CDI, teve alta de 0,62% e o IDA-IPCA Infraestrutura, índice 

de debêntures incentivadas da Anbima, subiu 1,90%. 

 

O carrego dos ativos de crédito permanece atrativo (ainda superior aos 

níveis pré-pandemia), ajudando os fundos a continuarem com retornos muito bons, mesmo com a estabilização 

das taxas no mercado secundário. 

 

Na opinião dos gestores, esse carrego mais alto dos papéis não reflete o risco de crédito das empresas, que 

permanece controlado, principalmente se considerarmos as perspectivas de retomada da economia. Eles 

também esperam que as emissões do mercado primário aumentem e venham com taxas “mais saudáveis”, em 

patamares atrativos. O carrego dos fundos continua, na média, próximo de CDI + 2% a.a. 

 

 

Fonte: Economatica. Data base: 30/11/2020. Amostra de fundos monitorados pela XP. * Retornos de 24m e 36m são anualizados. 
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AF Invest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

AF Invest Geraes 30 FIRF CP 0,29% -1,06% -0,69% 3,07% - 1,88% -5,50% 284,6  

AF Invest Geraes FIRF CP 0,22% -1,23% -0,85% 2,68% 4,28% 1,30% -3,67% 944,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

AF Invest Geraes 30 FIRF CP | AF Invest Geraes FIRF CP 

Ao longo do mês de novembro a estratégia de crédito privado no mercado local teve um retorno acima do benchmark. O 
resultado foi consequência (i) do fechamento de algumas debêntures específicas em nosso portfólio; (ii) o otimismo acerca do 
resultado das vacinas; (iii) resultado das eleições americanas; e, (iv) consequente aumento da liquidez no mercado secundário. 
Observamos um prêmio razoável nos ativos de crédito high grade, seja quando observamos a marcação de mercado frente ao 
pipeline no mercado primário, ou quando analisamos os prêmios históricos da indústria. 

Posicionamento 

AF Invest Geraes 30 FIRF CP 

Seguimos construtivos com o mercado de renda fixa local após os impactos observados no primeiro semestre de 2020. Parte 
considerável da abertura dos spreads se normalizou, enquanto o restante segue contribuindo para um carrego mais alto para 
a estrutura, sendo capturada nos próximos períodos. Atualmente, o carrego bruto do fundo se encontra em aproximadamente 
CDI + 3,2% para um prazo médio de 2,6 anos, resultando em um carrego líquido de CDI + 2,65%, bem acima da meta de retorno 
do fundo (CDI + 1,25%). 

Posicionamento 

AF Invest Geraes FIRF CP 

Seguimos construtivos com o mercado de renda fixa local após os impactos observados no primeiro semestre de 2020. A 
abertura dos spreads se normalizou, contribuindo para um carrego mais alto para a estrutura, sendo capturado nos próximos 
períodos. Atualmente, o carrego bruto do fundo se encontra em aproximadamente CDI + 2,60% para um prazo médio de 2 anos, 
resultando em um carrego líquido de CDI + 2,05%, bem acima da meta de retorno do fundo (CDI + 0,75%). 

 

 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f95a255b-c0bc-43da-b128-73a7acdbf874/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cc7bce2d-35e5-431b-8b42-a0542280a0d7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f95a255b-c0bc-43da-b128-73a7acdbf874/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cc7bce2d-35e5-431b-8b42-a0542280a0d7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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ARX 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

ARX Elbrus Pro Advisory FIC Infra RF - - - - - - - - 

ARX Everest Advisory FIC FIRF CP 0,42% - - - - 1,41% -3,59% 67,6  

ARX Elbrus Advisory Debêntures Incentivadas 
FIC FIM CP 

1,96% 6,98% 8,63% - - 5,92% -6,32% 430,5  

ARX Denali XP Seg Prev FIRF CP 0,27% 5,39% 5,85% - - 1,50% -1,46% 473,4  

ARX Hedge Debêntures Incentivadas FIC FIRF 
CP 

0,36% 3,10% 3,74% - - 1,04% -2,10% 101,9  

ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP 0,20% 2,15% 2,56% 4,22% - 1,38% -3,32% 273,0  

ARX Denali FIRF CP 0,34% 1,17% 1,62% 4,01% - 1,16% -2,94% 1.486,9  

ARX Vinson FIRF CP 0,35% 1,41% 1,89% 4,19% - 1,43% -3,85% 1.419,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 2,00% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

ARX Vinson FIRF CP | ARX Denali FIRF CP | ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP | ARX Denali XP Seg Prev FIRF CP | 
ARX Everest Advisory FIC FIRF CP 

Apesar da pausa nos fechamentos de spreads de crédito no mês de novembro, os fundos de crédito da ARX tiveram mais um 
mês de performance acima da rentabilidade corrente. Os destaques foram as posições de B3 e Cosan Logística, operações 
distribuídas pela Instrução CVM 476 que saíram de lock-up e observaram um rápido fechamento de prêmio de risco, 
convergindo para níveis de CDI + 1,55% e CDI + 2,25% respectivamente. Além destas, a posição de Rede D’Or também foi 
destaque após o anuncio do IPO. Por outro lado, posições de LFSC ABC e BNB foram detratoras de resultado. 

Posicionamento 

ARX Vinson FIRF CP | ARX Denali FIRF CP | ARX Denali Icatu Prev FIC FIRF CP | ARX Denali XP Seg Prev FIRF CP | 
ARX Everest Advisory FIC FIRF CP 

Ao longo do mês participamos das emissões primárias do Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI), Diagnósticos da América 
(DASA) e FIDC Consorciei. 

Atribuição de Performance 

ARX Elbrus Advisory Debêntures Incentivadas FIC FIM CP | ARX Elbrus Pro Advisory FIC Infra RF 

Apesar da pausa nos fechamentos de spreads de crédito no mês de novembro, os fundos de crédito da ARX tiveram mais um 
mês de performance acima da rentabilidade corrente. Mantivemos uma duration um pouco mais alta que seus respectivos 
benchmarks para aproveitar a inclinação da curva de juros onde entendemos haver algum prêmio a ser capturado. Apesar 
disso, ao longo do mês aproveitamos o rebalanceamento dos índices IMA-B para montar posições táticas em determinados 
vértices da curva real de juros. As posições foram encerradas dentro do próprio mês e contribuíram positivamente. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4a56a80b-e24f-4507-9b3a-da048594d977/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/210b55d7-4312-4e8e-bc21-ad1e33dff784/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31353579000108
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32318938000140
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9afa4e37-49f6-48fc-9819-72df92d3cbf8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4a56a80b-e24f-4507-9b3a-da048594d977/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/210b55d7-4312-4e8e-bc21-ad1e33dff784/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31353579000108
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32318938000140
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9afa4e37-49f6-48fc-9819-72df92d3cbf8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4bf42f19-0b78-42e0-a410-dad4e0518f8c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8046f596-6e2a-470d-9b98-73ab7e95fdc7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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 Consequentemente, além de se beneficiarem da inflação corrente acima do esperado nos últimos meses, estas estratégias 
performaram acima de seus benchmarks tanto pelo fechamento de prêmios de risco dos emissores citados acima como pela 
gestão ativa da duration dos portfólios. 

Posicionamento 

ARX Elbrus Advisory Debêntures Incentivadas FIC FIM CP | ARX Elbrus Pro Advisory FIC Infra RF 

Continuamos aproveitando as assimetrias do mercado de crédito para alocar em papeis curtos onde o spread de crédito está 
consideravelmente superior aos títulos com prazos mais elevados, ajustando a duration da carteira como um todo através de 
derivativos. Em termos de alocação, aumentamos a posição em transmissoras alocando em IE Madeira no mercado secundário 
e participamos da emissão primária de UTE Pampa Sul. 

Atribuição de Performance 

ARX Hedge Debêntures Incentivadas FIC FIRF CP 

Apesar da pausa nos fechamentos de spreads de crédito no mês de novembro, os fundos de crédito da ARX tiveram mais um 
mês de performance acima da rentabilidade corrente. continuamos aproveitando as assimetrias do mercado de crédito para 
alocar em papeis curtos onde o spread de crédito está consideravelmente superior aos títulos com prazos mais elevados, 
ajustando a duration da carteira como um todo através de derivativos. 

Posicionamento 

ARX Hedge Debêntures Incentivadas FIC FIRF CP 

Em termos de alocação, aumentamos a posição em transmissoras alocando em IE Madeira no mercado secundário e 
participamos da emissão primária de UTE Pampa Sul. 

Augme 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Augme XP Seg Prev FIE D60 FICFI RF CP - - - - - - - - 

Augme 180 FIM CP 0,49% 3,63% - - - 0,90% -1,94% 38,0  

Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 0,30% 2,29% 2,72% - - 1,02% -3,05% 116,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 

Em novembro, o Augme 45 Advisory entregou 0,30% nominal, equivalente a 202% do CDI. Nosso Book HTM (ou Book Ilíquido), 
que respondeu por 11% do portfólio no período, contribuiu consideravelmente para esta performance, fazendo 0,51%.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4bf42f19-0b78-42e0-a410-dad4e0518f8c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8046f596-6e2a-470d-9b98-73ab7e95fdc7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aa6627fa-ee2d-4c0c-8ffd-fb82f8997c69/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aa6627fa-ee2d-4c0c-8ffd-fb82f8997c69/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3f464683-0789-448a-bbf3-621890bdada5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Nosso Trading Book (ou Book Líquido), que respondeu por 64% do portfólio no período, também teve boa performance, fazendo 
0,21%. A diferença é atribuída à rentabilidade do caixa, que fez 0,03% com alocação média de 25% do portfólio. 

Os principais destaques positivos da carteira foram as alocações em LF Perpétua do Banco ABC, STEN13, BSA313, além de 
MEAL11 e 21. Os ativos de piores performances foram LF Perpétua do Banco BTG, GJAI12 e PETR36. 

Posicionamento 

Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 

Como posicionamento atual, o Augme 45 Advisory está com 26,5% em caixa, 11,1% no nosso Book HTM (ou Book Ilíquido) e 
62,4% no nosso Trading Book (ou Book Líquido). Mantemos nossa estratégia de ter um caixa elevado, aguardando 
oportunidades de investimento que venham melhor precificadas, principalmente nos ativos mais líquidos. 

O carrego bruto, já considerando este caixa elevado, se mantém em patamares atrativos, em CDI + 2,12% a.a.. Além disso, 
temos mantido a prudência na contratação de duration, que está em torno de 1,7 anos. 

Atribuição de Performance 

Augme 180 FIM CP 

Em novembro, o Augme 180 entregou 0,49% nominal, equivalente a 325% do CDI. Nosso Book HTM (ou Book Ilíquido), que 
respondeu por 63% do portfólio no período, foi novamente o de maior contribuição para esta performance, fazendo 0,61%. 
Nosso Trading Book (ou Book Líquido), que respondeu por 28% do portfólio no período, também teve boa performance, fazendo 
0,29%. A diferença é atribuída à rentabilidade do caixa, que fez 0,03% com alocação média de 9% do portfólio. 

Os principais destaques positivos da carteira foram as alocações em Login, CRI BRdU, MEAL11 e 21 e LF Perpétua do Banco 
ABC. Os ativos de piores performances foram LF Perpétua do Banco BTG e GJAI12. 

Posicionamento 

Augme 180 FIM CP 

Como posicionamento atual, o Augme 180 está com 59,8% alocado no nosso Book HTM (ou Book Ilíquido), 29,6% no nosso 
Book de Trading (ou Book Líquido) e 10,6% em caixa. Temos observado boas oportunidades no pipeline de ativos high yield em 
operações que conseguimos construir boa convicção e com boas taxas. 

O carrego bruto, já considerando também o caixa, está em CDI + 4,82% a.a.. Além disso, também mantemos prudência na 
contratação de duration, que está em 2,02 anos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3f464683-0789-448a-bbf3-621890bdada5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/114686c9-8044-4db1-bb7a-0823fdff4c96/detalhes
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/114686c9-8044-4db1-bb7a-0823fdff4c96/detalhes
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AZ Quest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP 0,75% 1,36% 1,84% - - 1,85% -6,54% 43,3  

AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP 0,31% -0,32% 0,07% - - 2,41% -7,88% 199,4  

Az Quest Luce Ad Prev XP Seg FIRF CP 0,20% 5,81% 6,40% - - 1,43% -3,44% 91,8  

AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev FICFI RF 
CP LP 

0,30% 0,17% 0,51% 3,08% - 1,95% -6,42% 165,5  

AZ Quest Debentures Incentivadas FIC FIM CP 1,88% 3,79% 5,06% 8,13% 9,24% 5,71% -6,23% 62,3  

AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP 0,31% -0,30% 0,09% 2,84% 4,13% 2,42% -7,91% 2.203,3  

AZ Quest Altro FIC FIM CP 0,76% 1,40% 1,88% 4,29% 5,42% 1,85% -6,54% 618,4  

AZ Quest Valore FI Renda Fixa CP 0,32% -0,40% 0,10% 2,83% 4,14% 2,57% -7,73% 177,0  

AZ Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo Prazo 0,18% 2,62% 2,96% 6,04% 5,92% 2,02% -1,40% 292,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 2,00% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Valore FI Renda Fixa CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de +0,32% no mês de novembro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de 
longo prazo pensada para o fundo. As estratégias de debêntures hedgeadas e debêntures em CDI foram os principais destaques 
positivos no mês. 

Posicionamento 

AZ Quest Valore FI Renda Fixa CP 

O Fundo está 93% alocado. Deste total, 83% alocado em debêntures; são 13 setores, com destaque para os setores de Elétricas, 
Rodovias e Alimentação. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de +0,31% no mês de novembro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de longo 
prazo pensada para o fundo. As estratégias de FIDC e debêntures em CDI foram os principais destaques positivos no mês. 

Posicionamento 

AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP | AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP 

O Fundo está 72% alocado. Deste total, 88% alocado em debêntures; são 18 setores, com destaque para os setores de Elétricas, 
Rodovias e Saneamento. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/113747a8-403a-41b7-8341-e310a44320c9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/113747a8-403a-41b7-8341-e310a44320c9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/911e1a6d-7e72-4299-a25f-2cd115f328fb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/911e1a6d-7e72-4299-a25f-2cd115f328fb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d82612c1-3c8c-46eb-823a-1b0b797d583e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP 

O AZ Quest Luce Advisory teve um rendimento de +0,31% no mês de novembro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo 
de longo prazo pensada para o fundo. As estratégias de FIDC e debêntures em CDI foram os principais destaques positivos no 
mês. 

Atribuição de Performance 

Az Quest Luce Ad Prev XP Seg FIRF CP 

O AZ Quest Luce Advisory Prev XP Seg teve um rendimento de +0,20% no mês de novembro, resultado acima da rentabilidade-
alvo de longo prazo pensada para o fundo. As estratégias de FIDC e debêntures hedgeadas foram os principais destaques 
positivos no mês, além do bom carrego da carteira de debêntures em CDI. 

Posicionamento 

Az Quest Luce Ad Prev XP Seg FIRF CP 

O Fundo está 69% alocado. Deste total, 89% alocado em debêntures; são 17 setores, com destaque para os setores de Rodovias, 
Elétricas e Aluguel de Carros. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev FICFI RF CP LP 

O AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev teve um rendimento de +0,30% no mês de novembro, resultado bastante acima da 
rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As estratégias de FIDC e debêntures hedgeadas foram os principais 
destaques positivos no mês, além do bom carrego da carteira de debêntures em CDI. 

Posicionamento 

AZ Quest Luce Advisory Icatu Prev FICFI RF CP LP 

O Fundo está 79% alocado. Deste total, 86% alocado em debêntures; são 16 setores, com destaque para os setores de Rodovias, 
Elétricas e Bancos. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Debentures Incentivadas FIC FIM CP 

O AZ Quest Debentures Incentivadas teve um rendimento de +1,88% no mês de novembro, resultado acima do IMA-B5 (1,32%). 
Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva e também com o fechamento dos spreads de crédito. 

Posicionamento 

AZ Quest Debentures Incentivadas FIC FIM CP 

O Fundo está 98% alocado, sendo em debêntures de 5 setores: Elétricas, Rodovias, Saneamento, Portos e Alimentação. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d82612c1-3c8c-46eb-823a-1b0b797d583e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32847001000162
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32847001000162
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29562424000121
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29562424000121
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4025f2f3-65c9-4376-826a-8b1c800a7b2e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4025f2f3-65c9-4376-826a-8b1c800a7b2e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

AZ Quest Altro FIC FIM CP 

O AZ Quest Altro teve um rendimento de +0,76% no mês de novembro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de longo 
prazo pensada para o fundo. As estratégias offshore e debêntures hedgeadas foram os principais destaques positivos no mês, 
além do bom carrego da carteira de debêntures em CDI. 

Posicionamento 

AZ Quest Altro FIC FIM CP | AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP 

O Fundo está 93% alocado. Deste total, 80% alocado em debêntures; são 19 setores, com destaque para os setores de Rodovias, 
Elétricas e Aluguel de Carros. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP 

O AZ Quest Altro Advisory teve um rendimento de +0,75% no mês de novembro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo 
de longo prazo pensada para o fundo. As estratégias offshore e debêntures hedgeadas foram os principais destaques positivos 
no mês, além do bom carrego da carteira de debêntures em CDI. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo Prazo 

Em novembro, o AZ Quest Yield apresentou resultado positivo (+0,18%). Apesar do cenário fiscal ainda incerto e da maior 
pressão inflacionária de curto prazo, entendemos que o Banco Central tem espaço para manter os juros inalterados até o julho 
de 2021, e possivelmente, até o fim de 2021. Por isso seguimos com posições aplicadas, através de opções, dada a menor 
volatilidade e assimetria positiva, com perdas limitada. 

Posicionamento 

AZ Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo Prazo 

Diante da expectativa de vacina e do que vem sendo observado nos indicadores de mobilidade durante a segunda onda da 
pandemia no exterior, entendemos que a atividade econômica não deverá sofrer um choque negativo tão relevante como no 
segundo trimestre. Por isso, mantemos nossa projeção de PIB recuando 4,3% em 2020 e crescendo 3,6% em 2021. Novos 
dados de inflação acima da expectativa, refletindo o aumento de custos, o descompasso de oferta e a demanda em alguns 
setores e a recomposição nos preços de serviços, associada à retomada da cobrança de taxa extra nas tarifas de energia 
elétrica, nos levaram a revisar expectativa de inflação 2020 para 4,2%. Apesar da perenidade desses efeitos na inflação dos 
últimos meses, mantemos a visão que os atuais choques têm características temporárias. 

 

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/48e1a17c-ea74-4b59-a785-a693798e4f88/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/48e1a17c-ea74-4b59-a785-a693798e4f88/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bdc1e948-87e9-494c-b25c-90af01f23357/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bdc1e948-87e9-494c-b25c-90af01f23357/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/818469c7-c5ec-41bc-b41e-a2734f710b0b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/818469c7-c5ec-41bc-b41e-a2734f710b0b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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BNP Paribas 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BNP Paribas FI-Infra Deb Incentivadas RF 1,46% 5,22% 6,68% 9,00% 9,65% 7,63% -8,35% 489,8  

BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP 0,40% 0,50% 0,87% 3,49% 4,70% 1,33% -3,54% 682,2  

BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito 
Privado 

0,20% 1,38% 1,67% 3,75% 4,58% 0,41% -0,31% 762,1  

BNP Paribas RF FI Renda Fixa 0,40% 2,91% 3,42% 5,24% 5,64% 1,59% -1,56% 414,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 2,00% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

BNP Paribas RF FI Renda Fixa 

O fundo teve retorno muito positivo e superior ao CDI. O mercado se mostrou mais otimista com a evolução da vacina do covid-
19 e, portanto, observamos globalmente um forte aumento da procura por ativos de risco. No ambiente local tivemos melhoras 
nas perspectivas sobre as reformas fiscal e administrativa. As posições em juros nominal e real de curto prazo contribuíram 
preponderantemente para a performance do fundo. 

Posicionamento 

BNP Paribas RF FI Renda Fixa 

Manteremos posições na parcela curta e intermediária da curva de juros, pois vemos melhor risco x retorno no trecho e maior 
previsibilidade com as ações do Banco Central. Manteremos nossa posição de 35 a 40% em ativos de crédito privado. 

Atribuição de Performance 

BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado 

O Fundo teve desempenho positivo e superior ao CDI. A estabilidade dos spreads de crédito privado combinada com o 
fechamento da curva de juros nominal possibilitaram uma rentabilidade acima do benchmark. O carregamento do fundo 
continua estável e em nível atraente, considerando a duration de 1,5 anos da carteira. 

Posicionamento 

BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado 

Manteremos alocação na casa de 90% em instituições financeiras de primeira linha, CDBs e Letras Financeiras, aproveitando 
do carrego mais elevado dos papéis. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d83f8eba-a22f-4ae3-9163-62cf495dd298/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d83f8eba-a22f-4ae3-9163-62cf495dd298/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/41f2281f-7f10-42e6-96e0-2eb95b1ab3f5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/41f2281f-7f10-42e6-96e0-2eb95b1ab3f5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

BNP Paribas FI-Infra Deb Incentivadas RF 

O fundo teve desempenho muito positivo e superior ao benchmark no mês. Do lado do risco de crédito continuamos com a 
estabilização dos spreads no mercado secundário e, portanto, o fundo pode aproveitar do carrego positivo dos ativos, além de 
capturar o efeito da inflação mais acelerada. O mercado se mostrou mais otimista com a evolução da vacina do covid-19. 

Posicionamento 

BNP Paribas FI-Infra Deb Incentivadas RF 

Manteremos nossa carteira bem diversificada nos setores e nas empresas. Aproveitaremos oportunidades para alocar em 
empresas com bom risco x retorno.  

Atribuição de Performance 

BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP 

O fundo teve desempenho muito positivo e acima CDI no mês. O mercado manteve a procura por ativos de crédito e a 
estabilidade dos spreads possibilitou o desempenho acima do benchmark. O mercado se mostrou mais otimista com a 
evolução da vacina do covid-19. 

Posicionamento 

BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP 

Estamos confortáveis com o risco de crédito da carteira e manteremos nosso nível de alocação em ativos. 

 

Bradesco Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus 0,35% 1,82% 2,17% - - 0,86% -2,01% 12,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus 

O mês de novembro foi excelente para a estratégia. As notícias dos testes das vacinas contra o Coronavírus (COVID-19) levou 
o mercado as compras. As debêntures foram as responsáveis pelo resultado positivo do fundo, devido à queda dos spreads. 
Entretanto as Letras financeiras emitidas em CDI+ foram impactadas negativamente, devido a novas emissões mais longas. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/34c39bb4-c56f-423a-9f53-0f255614c57e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/34c39bb4-c56f-423a-9f53-0f255614c57e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9f29a4ef-86e1-4a39-8b2c-d26bf203d491/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9f29a4ef-86e1-4a39-8b2c-d26bf203d491/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/76a0662c-5b3b-4a54-b8a5-1c96fe179462/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus 

As emissões estão aumentando principalmente em DPGEs de bancos de médios. É importante ressaltar o patamar atual dos 
spreads, que permanece atrativo em relação ao CDI.  A estratégia desse fundo mantém uma alocação superior em títulos 
corporativos. O total de crédito privado está prox. a 75%. Os papéis que compõem esta carteira e as demais são de alta 
qualidade e de boa liquidez. 

Brasil Plural 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP 0,17% 0,69% 1,19% 3,17% 4,22% 1,40% -4,45% 64,4  

Brasil Plural Prev CP FIC FIRF 0,26% 0,75% 1,15% 3,21% 4,31% 1,64% -5,41% 48,1  

Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP 
LP 

0,29% -1,62% -1,20% 2,32% 3,99% 2,04% -7,38% 180,5  

Brasil Plural High Yield FI RF Crédito Privado 0,20% 0,69% 1,08% 3,41% 4,44% 0,69% -2,15% 256,7  

Brasil Plural Yield FI Referenciado DI 0,13% 1,96% 2,33% 4,01% 4,76% 0,21% -0,22% 195,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Brasil Plural Yield FI Referenciado DI 

No mês de novembro, o mercado de crédito privado, e consequentemente o fundo, teve performance superior ao mês passado, 
com um leve fechamento dos spreads de crédito na maioria dos emissores. Em relação as emissões primárias distribuídas a 
mercado, o ritmo do mês foi um pouco melhor que o mês passado, mas o fundo não entrou em novas emissões. Continuamos 
com a expectativa do aumento desse ritmo, e como citado anteriormente, com prêmios (spread de crédito) maiores que o 
mercado secundário. Seguimos acreditando que os níveis atuais dos spreads de crédito são atrativos quando comparados 
historicamente, principalmente para emissores high grade (baixo risco de crédito), portanto seguimos com a meta de reduzir o 
percentual de caixa do fundo alocando em ativos, preferencialmente mais curtos, com carrego alto. Por fim, a temporada de 
resultados do 3T20 mostrou que a recuperação das empresas tem sido melhor que o esperado. E seguimos confiantes na 
solidez e qualidade dos emissores que fazem parte da carteira. 

Posicionamento 

Brasil Plural Yield FI Referenciado DI 

Sem destaques nas movimentações da carteira. O fundo encontrasse atualmente alocado em 0,80% em ativos de crédito 
privado (0,80% em debêntures), sendo 0,80% indexados ao CDI e 99,20% em caixa. Não temos FIDC, LFSN ou LFSC no fundo. 
A duration do portfólio é de 1,32 ano e da parcela alocada em crédito privado é de 0,86 ano. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/76a0662c-5b3b-4a54-b8a5-1c96fe179462/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5d0be11e-7d2d-4630-9efe-270f38d2af83/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5d0be11e-7d2d-4630-9efe-270f38d2af83/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Brasil Plural High Yield FI RF Crédito Privado | Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP LP | SulAmérica Brasil 
Plural FIC FIRF CP | Brasil Plural Prev CP FIC FIRF 

No mês de novembro, o mercado de crédito privado, e consequentemente o fundo, teve performance superior ao mês passado, 
com um leve fechamento dos spreads de crédito na maioria dos emissores. Em relação as emissões primárias distribuídas a 
mercado, o ritmo do mês foi um pouco melhor que o mês passado, e o fundo entrou em uma nova emissão (Banco Mercedes-
Benz). Continuamos com a expectativa do aumento desse ritmo, e como citado anteriormente, com prêmios (spread de crédito) 
maiores que o mercado secundário. 

Seguimos acreditando que os níveis atuais dos spreads de crédito são atrativos quando comparados historicamente, 
principalmente para emissores high grade (baixo risco de crédito), portanto seguimos com a meta de reduzir o percentual de 
caixa do fundo alocando em ativos, preferencialmente mais curtos, com carrego alto. Por fim, a temporada de resultados do 
3T20 mostrou que a recuperação das empresas tem sido melhor que o esperado. E seguimos confiantes na solidez e qualidade 
dos emissores que fazem parte da carteira. 

Posicionamento 

Brasil Plural High Yield FI RF Crédito Privado 

Destaques nas movimentações da carteira: adicionamos Banco Mercedes-Benz, aumentamos MRV, Celpa e Unidas e zeramos 
Cogna. O fundo encontrasse atualmente alocado em 37,90% em ativos de crédito privado (27,37% em debêntures e 10,53% em 
CDBs/letras financeiras), sendo 37,90% indexados ao CDI e 62,10% em caixa. Não temos LFSN ou LFSC no fundo. A duration 
do portfólio é de 1,31 ano e da parcela alocada em crédito privado é de 1,30 ano. 

Posicionamento 

Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP LP 

Destaques nas movimentações da carteira: adicionamos Banco Mercedes-Benz e zeramos Cogna e FIDC PagSeguro. O fundo 
encontrasse atualmente alocado em 86,84% em ativos de crédito privado (78,24% em debêntures, 1,03% em FIDCs e 7,57% em 
CDBs/letras financeiras), sendo 86,84% indexados ao CDI e 13,16% em caixa. Não temos LFSN ou LFSC no fundo. A duration 
do portfólio é de 2,01 anos e da parcela alocada em crédito privado é de 2,27 anos. 

Posicionamento 

SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP 

Destaques nas movimentações da carteira: adicionamos Banco Mercedes-Benz e Movida, aumentamos Eletrobras, Celpa, 
Copel, Alupar e Natura e zeramos Lojas Americanas e Cogna. O fundo encontrasse atualmente alocado em 55,42% em ativos 
de crédito privado (47,52% em debêntures e 7,90% em letras financeiras), sendo 8,36% indexados ao IPCA, 47,06% indexados 
ao CDI e 44,58% em caixa. A parcela em IPCA está no momento com 93,93% de hedge, no DAP com vencimento 2024, 
diminuindo o risco de mercado dessa exposição. Não temos FIDC, LFSN ou LFSC no fundo. A duration do portfólio é de 2,72 
anos e da parcela alocada em crédito privado é de 2,51 anos. 

Posicionamento 

Brasil Plural Prev CP FIC FIRF 

Destaques nas movimentações da carteira: adicionamos Banco Mercedes-Benz e aumentamos Alupar, Celpa e Movida. O fundo 
encontrasse atualmente alocado em 71,01% em ativos de crédito privado (62,30% em debêntures, 0,71% em FIDCs e 7,99% em 
CDBs/letras financeiras), sendo 71,01% indexados ao CDI e 28,99% em caixa. Não temos LFSN ou LFSC no fundo. A duration 
do portfólio é de 1,84 ano e da parcela alocada em crédito privado é de 2,41 anos. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/26d9b1ee-daf1-49bb-85ce-8040366490dc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/997ebc53-b5bd-4aa0-b428-92b62b2d62e1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23502671000156
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23502671000156
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23263359000157
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/26d9b1ee-daf1-49bb-85ce-8040366490dc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/997ebc53-b5bd-4aa0-b428-92b62b2d62e1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23502671000156
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23263359000157
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BTG Pactual 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BTG Pactual ANS RF FIRF CP 0,34% -0,52% -0,19% 2,96% 4,46% 1,62% -5,64% 618,2  

BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC FI RF 
Crédito Privado 

0,40% -0,84% -0,51% 2,78% 4,34% 1,63% -5,77% 1.032,7  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC FI RF Crédito Privado 

Em Novembro o BTG Pactual Crédito Corporativo apresentou rentabilidade de 0.40% alcançando -0.84% no ano e -0.51% em 
12 meses. Ao longo do mês houve a continuidade da recuperação da economia brasileira, traduzida em revisões positivas do 
PIB anual (-4.81% para -4.50%) mas já trazendo preocupações com pressões inflacionárias e, principalmente, fiscais, com a 
discussão de eventual extensão do auxílio emergencial e o consequente impacto nas contas do governo, na manutenção do 
teto de gastos e nas variáveis macroeconômicas em 2021. 

Posicionamento 

BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC FI RF Crédito Privado | BTG Pactual ANS RF FIRF CP 

O mercado de crédito manteve desempenho positivo no mês e os ativos apresentaram ganhos de capital, mesmo frente ao 
aumento das incertezas relacionadas ao cenário fiscal. Continuamos atentos aos fluxos do mercado e realizamos alocações 
em nomes como Itaú, Movida, Águas de Guariroba e BCBF, na ponta oposta, reduzimos nossa exposição em BMF, Light, 
Suzano, Eletrobrás e Tenda, dando continuidade a nossa estratégia de geração de alfa através da captura de prêmios de 
mercado e gestão ativa de portfólio. Acreditamos que o mês de dezembro deve continuar proporcionando ganhos de capital 
moderados, a depender da evolução de riscos externos e, principalmente, locais. 

Atribuição de Performance 

BTG Pactual ANS RF FIRF CP 

Em Novembro o BTG Pactual ANS RF FIRF CP apresentou rentabilidade de 0.34% alcançando -0.52% no ano. Ao longo do mês 
houve a continuidade da recuperação da economia brasileira, traduzida em revisões positivas do PIB anual (-4.81% para -4.50%) 
mas já trazendo preocupações com pressões inflacionárias e, principalmente, fiscais, com a discussão de eventual extensão 
do auxílio emergencial e o consequente impacto nas contas do governo, na manutenção do teto de gastos e nas variáveis 
macroeconômicas em 2021. 

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2e9a27a6-3871-4ddb-a44e-8d94aca4f40e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2e9a27a6-3871-4ddb-a44e-8d94aca4f40e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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CA Indosuez 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP 0,40% -1,88% -1,63% 2,17% - 1,80% -6,28% 137,7  

Zurich CA Indosuez FIRF CP 0,31% -2,05% -1,85% 1,64% 3,22% 1,78% -6,19% 50,5  

CA Indosuez Debêntures Incentivadas CP FIC 
FIM 

1,63% 4,82% 7,14% 10,34% 10,92% 12,29% -12,87% 1.195,3  

CA Indosuez Agilité FIRF CP 0,39% -2,52% -2,21% 1,56% 3,34% 1,82% -6,13% 342,4  

CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP 0,33% -1,96% -1,71% 1,70% 3,30% 1,55% -5,11% 460,5  

CA Indosuez Vitesse FIRF Crédito Privado 0,55% -1,88% -1,61% 2,01% 3,80% 1,91% -6,64% 964,0  

CA Indosuez DI Master FI Renda Fixa 
Referenciado DI LP 

0,31% -0,60% -0,34% 2,56% 3,85% 1,00% -3,14% 356,4  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 2,00% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

CA Indosuez Debêntures Incentivadas CP FIC FIM 

O fundo encerrou mais um mês com desempenho muito superior ao IMAB-5, mesmo com todo o movimento observado, 
novamente, na curva de juros futuros. Apesar da deterioração dos prêmios, o aumento da inflação implícita contribuiu para a 
queda do juros real, compensando o ajuste do juros nominal. Mantivemos a estratégia de proteção a exposição passiva a curva 
de juros mais longas, reduzindo cada vez mais a volatilidade da cota. O processo de aumento de liquidez foi executado 
aproveitando janelas de oportunidades com ativos de emissão financeira, também gerando retornos em relação a marcação. 

Posicionamento 

CA Indosuez Debêntures Incentivadas CP FIC FIM 

A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em IPCA+1,79% para uma duration de aproximadamente 
1,9 anos. Após a comunicação da mudança de controle da Copel Telecom, fazendo valer os fundamentos do CA Indosuez em 
relação as boas práticas de governança, iniciamos o desinvestimento dessa posição. Atualmente a exposição é residual e 
iremos concluir a zeragem ainda em 2020. 

Atribuição de Performance 

CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | Zurich CA Indosuez FIRF CP | CA Indosuez Agilité FIRF CP | CA Indosuez 
Vitesse FIRF Crédito Privado | CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP | CA Indosuez DI Master FI Renda Fixa Referenciado 
DI LP 

O fundo encerrou mais um mês com desempenho muito superior ao CDI, mesmo com todo o movimento observado, 
novamente, na curva de juros futuros. Mantivemos a estratégia de proteção a exposição passiva a curva de juros mais longas, 
reduzindo cada vez mais a volatilidade da cota. O processo de aumento de liquidez foi executado aproveitando janelas de 
oportunidades com ativos de emissão financeira, também gerando retornos em relação a marcação. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b6d74a69-b1ae-4ae1-9bae-53f30913dab4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b6d74a69-b1ae-4ae1-9bae-53f30913dab4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0d194a45-9b1b-4758-bdd7-fbdbfce7ef91/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23714011000139
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e6646a0b-6f88-450a-b225-c06b2f8437de/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/04573c8a-aa8c-4346-a565-c5a0dbf0ff70/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/04573c8a-aa8c-4346-a565-c5a0dbf0ff70/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/12796193000118
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b6109af2-a14f-4aac-9a57-224eb029547f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b6109af2-a14f-4aac-9a57-224eb029547f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP 

A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em CDI+2,56%. O aumento de volatilidade segue em 
todos os ativos, principalmente no mercado local. Assim, permanecemos com o nível de cautela máximo e convictos com os 
preços nos ativos com vencimentos próximos de 2023, tanto pela ótica de curva de juros quanto do prêmio de crédito. 
Incrementamos a velocidade dode desinvestimentos de ativos longos, mesmo com altíssima qualidade de crédito, com enfase 
em letras financeiras. Além de reduzir risco, dado a defasagem de preços nessa classe de tivo, foi uma das principais 
contribuições no retorno mensal. 

Posicionamento 

Zurich CA Indosuez FIRF CP 

A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em CDI+2,32%. Iniciamos o útimo trimestre do ano com 
muita cautela. Entendemos que o recente aumento de volatilidade deverá permanecer, principalmente no mercado local. 
Seguimos convictos com os preços nos ativos com vencimentos próximos de 2023, tanto pela ótica de curva de juros quanto 
do prêmio de crédito. Continuamos o movimento mais rápido de desinvestimentos de ativos longos, mesmo com altíssima 
qualidade de crédito, com enfase em letras financeiras. 

Posicionamento 

CA Indosuez Agilité FIRF CP 

A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em CDI+2,19%. O aumento de volatilidade segue em 
todos os ativos, principalmente no mercado local. Assim, permanecemos com o nível de cautela máximo e convictos com os 
preços nos ativos com vencimentos próximos de 2023, tanto pela ótica de curva de juros quanto do prêmio de crédito. 
Incrementamos a velocidade dode desinvestimentos de ativos longos, mesmo com altíssima qualidade de crédito, com enfase 
em letras financeiras. Além de reduzir risco, dado a defasagem de preços nessa classe de tivo, foi uma das principais 
contribuições no retorno mensal. 

Posicionamento 

CA Indosuez Vitesse FIRF Crédito Privado 

A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em CDI+2,03%. Iniciamos o útimo trimestre do ano com 
muita cautela. Entendemos que o recente aumento de volatilidade deverá permanecer, principalmente no mercado local. 
Seguimos convictos com os preços nos ativos com vencimentos próximos de 2023, tanto pela ótica de curva de juros quanto 
do prêmio de crédito. Continuamos o movimento mais rápido de desinvestimentos de ativos longos, mesmo com altíssima 
qualidade de crédito, com enfase em letras financeiras. 

Posicionamento 

CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP 

A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em CDI+1,76%. Iniciamos o útimo trimestre do ano com 
muita cautela. Entendemos que o recente aumento de volatilidade deverá permanecer, principalmente no mercado local. 
Seguimos convictos com os preços nos ativos com vencimentos próximos de 2023, tanto pela ótica de curva de juros quanto 
do prêmio de crédito. Continuamos o movimento mais rápido de desinvestimentos de ativos longos, mesmo com altíssima 
qualidade de crédito, com enfase em letras financeiras. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0d194a45-9b1b-4758-bdd7-fbdbfce7ef91/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23714011000139
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e6646a0b-6f88-450a-b225-c06b2f8437de/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/04573c8a-aa8c-4346-a565-c5a0dbf0ff70/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/12796193000118


 
 
 

22 

   Dezembro 2020 

Posicionamento 

CA Indosuez DI Master FI Renda Fixa Referenciado DI LP 

A taxa de retorno contratada, liquida de todos os custos (carrego), está em CDI+1,15%. O aumento de volatilidade segue em 
todos os ativos, principalmente no mercado local. Assim, permanecemos com o nível de cautela máximo e convictos com os 
preços nos ativos com vencimentos próximos de 2023, tanto pela ótica de curva de juros quanto do prêmio de crédito. 
Incrementamos a velocidade dode desinvestimentos de ativos longos, mesmo com altíssima qualidade de crédito, com enfase 
em letras financeiras. Além de reduzir risco, dado a defasagem de preços nessa classe de tivo, foi uma das principais 
contribuições no retorno mensal. 

Capitania 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Capitânia Reit Prev Adv XP Seg FIE I FICFIM 
CP 

- - - - - - - - 

Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF CP 0,60% 3,07% 3,92% - - 1,47% -2,55% 609,8  

Capitânia Previdence Advisory Icatu FIRF CP 0,40% 3,31% 3,63% 4,97% 5,86% 1,13% -1,45% 1.379,0  

Capitânia Premium FIC FIRF Crédito Privado 0,53% 2,24% 3,40% 5,07% 5,87% 1,60% -3,10% 285,0  

Capitânia TOP Crédito Privado FIC FI Renda 
Fixa 

0,60% 0,57% 1,47% 3,97% 4,91% 2,02% -4,43% 246,6  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Capitânia TOP Crédito Privado FIC FI Renda Fixa | Capitânia Premium FIC FIRF Crédito Privado | Capitânia 
Previdence Advisory Icatu FIRF CP | Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF CP 

Um dos destaques do mês foi a continua melhora na liquidez e demanda por ativos indexados à inflação. Esse estimulo de 
liquidez resultou na apreciação de uma parcela dos ativos do fundo, contribuindo para o resultado forte no mês. Os CRIs de 
duration longo e os FIDCs, indexados ao IPCA, tiveram a melhor performance, rendendo respectivamente 2,1% e 1,2%. A 
diversificação por setor, produto e especialmente por indexador do fundo mais uma vez se mostrou saudável e vencedora, 
trazendo bons resultados aos cotistas.    

Posicionamento 

Capitânia TOP Crédito Privado FIC FI Renda Fixa | Capitânia Premium FIC FIRF Crédito Privado | Capitânia 
Previdence Advisory Icatu FIRF CP | Capitânia Prev Advisory XP Seg FI RF CP 

Os fundos de crédito de varejo voltaram a ter um mês de captações positivo. Essa liquidez nova ajudou a absorver na margem 
as vendas de grandes posições montadas pelas tesourarias dos bancos no auge da pandemia. Os ativos do fundo que saíram 
de lock-up no mês tiveram, na média, um impacto positivo de 1.3%, comprovando a estratégia de giro de carteira e prospecção 
ativa de transações no mercado primário. Com as novas operações primárias alocadas ao longo do mês com termos e 
condições muito competitivos, mantiveram o spread de crédito do fundo próximo à máxima histórico.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b6109af2-a14f-4aac-9a57-224eb029547f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e6fc1e1e-ba35-42eb-9413-a15b0c61527d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7ef3b725-52ca-4c8e-b18d-f05c48d9fdd2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26498249000162
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26498249000162
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319658000157
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e6fc1e1e-ba35-42eb-9413-a15b0c61527d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7ef3b725-52ca-4c8e-b18d-f05c48d9fdd2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26498249000162
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26498249000162
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319658000157
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Compass 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Compass FIC FIRF CP LP 0,20% 1,44% - - - 1,99% -5,99% 10,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Compass FIC FIRF CP LP 

O Fundo manteve a consistência no mês rendendo novamente acima do CDI, porém seguimos vendo duas realidades distintas 
na carteira. Por um lado, o livro de crédito apresentou uma boa performance acima do CDI, enquanto a parcela em caixa 
(majoritariamente LFTs) seguiu com fraca contribuição ainda com impacto das incertezas fiscais. Dentro dos papéis individuais 
o destaque ficou para a remarcação das debêntures da Cosan Logística pelo administrador (maior performance e contribuição 
mensal da carteira).  

No outro extremo as debêntures da Smartfit tiveram um ajuste no mês refletindo maiores incertezas em relação à pandemia. 
Seguimos confortáveis com a solidez financeira da empresa mesmo em um cenário incerto, com forte posição em caixa e 
poucos compromissos financeiros nos próximos meses. 

Posicionamento 

Compass FIC FIRF CP LP 

No mês de novembro reduzimos marginalmente a posição em caixa (sempre respeitando a política de caixa mínimo) para 
aproveitar oportunidades tanto no mercado primário (Dasa), como no mercado secundário. O portfólio segue posicionado em 
setores defensivos e em empresas com negócios resilientes, além de papéis líquidos e com spreads fixos sobre o CDI de forma 
a minimizar o impacto da curva da juros. 

 

Daycoval 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Daycoval Classic FIRF Crédito Privado 0,32% 1,14% 1,52% 3,83% 4,88% 0,94% -2,54% 831,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/70cb7736-d6eb-4f1b-998b-2306c07dcc2d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/70cb7736-d6eb-4f1b-998b-2306c07dcc2d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Daycoval Classic FIRF Crédito Privado 

Nosso fundo de títulos de credito privado vêm há meses passando por uma recuperação pautada nas altas taxas de retorno 
que essas operações tem oferecido. A redução no nível de incertezas em relação aos impactos da crise de saúde e econômica 
indicando quais setores serão mais atingidos, propiciou o aumento no volume de negócios em emissores que devem passar 
bem por esse momento, favorecendo a carteira do fundo que é composta principalmente por operações de empresas e bancos 
com balanço forte e boa liquidez. As indefinições quanto ao quadro fiscal e dúvidas sobre a elevação temporária da inflação 
continuam causando volatilidade nas taxas de juros futuros e na marcação a mercado dos títulos.O ritmo de retirada dos 
estímulos ao longo dos próximos meses e seus impactos na dívida federal são importantes para alinhar as expectativas em 
relação a possibilidade de elevação dos juros básicos pelo Banco Central. Continuamos com a estratégia de preservar a liquidez 
alocando em ativos bem negociados aprovados pela nossa área de credito após simulações de múltiplos cenários.O fundo 
está com a relação risco retorno bem atrativa considerando os bons fundamentos de credito dos emissores. 

 

Posicionamento 

Daycoval Classic FIRF Crédito Privado 

Alocação em operações de crédito situando-se na faixa de 80% do portfólio, sendo 34% em debentures e notas promissórias, 
12% em FIDCs e o restante em LFs e CDBs, e uma liquidez confortável em títulos públicos e privados com liquidez diária.. A 
volatilidade ainda deve perdurar no curto prazo enquanto Congresso e Governo não cheguem a um entendimento sobre a 
estabilização fiscal e continuidade das reformas.. Não há neste momento quaisquer indicações de deterioração da qualidade 
de crédito da carteira do fundo. Além disso, a carteira é bastante diluída e atende aos nossos critérios de liquidez. Temos 
entrado em ofertas para alongar algumas operações da carteira, via troca de títulos mais curtos ou utilizando recursos de 
amortizações e vencimentos, além de atuar pontualmente no mercado secundário comprando papéis com taxas atrativas. 

 

Empírica 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Empírica Lótus IPCA FIC FIM CP 0,87% 8,45% 9,16% 9,54% 10,35% 0,16% -0,03% 186,6  

Empirica Lotus FIC FIM CP 0,29% 4,24% 4,79% 6,67% 7,72% 0,08% 0,00% 309,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Empirica Lotus FIC FIM CP 

A performance do mês de novembro (194% CDI), bem próxima ao mês de outubro, se deu basicamente pela continuidade das 
realocações dos valores recebidos de amortizações mensais. As realocações estão sendo feitas em novas cotas que possuem 
rentabilidades alvo de aproximadamente CDI + 6% a.a. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ba59985e-e21a-4901-8ebf-5f007288930c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ba59985e-e21a-4901-8ebf-5f007288930c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/99e01e22-5fed-46e7-8ab6-934455d81cc9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Empirica Lotus FIC FIM CP | Empírica Lótus IPCA FIC FIM CP 

No mês de dezembro não devemos ter grandes alterações no posicionamento do Fundo, mas ressaltamos que nossa 
expectativa é que o movimento de alocação em FIDCs seja intensificado dado o maior volume de aportes, já observado nos 
últimos dias de novembro. Nosso principal foco continua na (i) diversificação dos ativos investidos buscando a distribuição 
ótima entre os lastros disponíveis e (ii) busca por uma rentabilidade diferenciada.  

Atribuição de Performance 

Empírica Lótus IPCA FIC FIM CP 

A carteira do Lótus IPCA é composta majoritariamente por cotas com rentabilidade alvo de “IPCA + Tx. Pre”, índice que vem 
sofrendo pressão de alta nos últimos meses e se destacando em relação ao CDI. Por esse motivo, o Fundo apresentou uma 
rentabilidade de 0,87% ou, 579% do CDI no mês de novembro. 

GAMA 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Gama TOP FIC FIRF CP LP 0,22% -0,60% -0,15% 2,95% - 2,90% -8,59% 200,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Gama TOP FIC FIRF CP LP 

O mercado de crédito privado local vem consolidando uma dinâmica de nível de equilíbrio. Com a estabilidade AUM da classe, 
mesmo com a recuperação do mercado de emissões primárias, o nível atual de spread dos ativos parece equilibrar os vetores 
de oferta e demanda. A combinação da volatilidade do mercado com um nível de cdi baixo resulta em maior descolamento ao 
benchmark do que no passado, contribuindo para o abandono das medidas de rentabilidade em percentual e a adoção do 
excesso de retorno nominal. Um movimento específico nas debêntures da IMC, ainda que em grande parte corrigido ao longo 
do mês, impactou negativamente o resultado de M-t-M do fundo. As debêntures de Klabin, Unidas, Light e Ampla foram os 
destaques positivos do mês. 

Posicionamento 

Gama TOP FIC FIRF CP LP 

A dinâmica recente dos ativos de crédito indica um comportamento condizente com um mercado em equilíbrio, ou próximo 
deste. Mantivemos ao longo dos últimos meses a estratégia de manter os principais indicadores do fundo relativamente 
constantes, sendo esses a duration, a alocação e a distribuição dos emissores. Ainda que os ativos, de forma geral, apresentem 
prêmio em relação ao nível de equilíbrio estrutural, as assimetrias de ganhos de capital por marcação a mercado diminuíram. 
Recentemente iniciamos um movimento de aumento da posição de caixa do fundo, mantendo a distribuição de emissores 
relativamente estável.  O carry do fundo encontra-se em cdi + 2,22 líquidos de taxas. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/99e01e22-5fed-46e7-8ab6-934455d81cc9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/27ba46b2-18b8-4ca9-a1ba-e7e31fdb183e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/27ba46b2-18b8-4ca9-a1ba-e7e31fdb183e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/936de94f-03a5-4e62-8105-51d61c9ceef0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/936de94f-03a5-4e62-8105-51d61c9ceef0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012


 
 
 

26 

   Dezembro 2020 

Gauss 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Gauss Income FIC FIRF CP -0,06% -3,40% -3,06% 1,32% 3,10% 2,08% -5,94% 137,9  

Gauss Magis CP FIC FIM Longo Prazo -0,09% -2,68% -2,48% 1,62% 3,52% 1,36% -4,08% 1,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Gauss Magis CP FIC FIM Longo Prazo 

Em novembro, o Gauss Magis ("Fundo") registrou perda de 0,09%. Durante um mês marcado pela forte apreciação das bolsas 
globais, motivadas pelo resultado da eleição americana e dos testes em última fase das vacinas contra o Covid19, o portfólio 
se beneficiou fortemente da sua exposição a ativos indexados ao CDI (CDI+ e %CDI). Contamos com a contribuição positiva 
das debêntures de SEDU21 e MOVI13, por outro lado fomos impactados pelo desempenho das LFTs. 

Posicionamento 

Gauss Magis CP FIC FIM Longo Prazo 

Mantemos nossa posição cautelosamente otimista através de uma carteira com carrego implícito superior a 150% do CDI e 
concentrada em ativos AAA e AA. A carteira encerrou o mês alocando 39,8% em debêntures, 5,9% em FIDCs e 54,3% em títulos 
públicos e compromissadas. 

Atribuição de Performance 

Gauss Income FIC FIRF CP 

Em novembro, o Gauss Income ("Fundo") registrou perda de 0,06%. Durante um mês marcado pela forte apreciação das bolsas 
globais, motivadas pelo resultado da eleição americana e dos testes em última fase das vacinas contra o Covid19, o portfólio 
se beneficiou fortemente da sua exposição a ativos indexados ao CDI (CDI+ e %CDI), adicionalmente a posição em NTNB-45, 
mesmo parcialmente protegida pela compra do DI Janeiro 27 teve um desempenho bastante positivo para o fundo. Por outro 
lado fomos afetados pelas Letras de Emissões Bancárias, que seguem com uma dinâmica de preço desfavorável dado 
especialmente a queda de liquidez do ativo. 

Posicionamento 

Gauss Income FIC FIRF CP 

Mantemos nossa posição com carrego implícito superior a 180% do CDI e concentrada em ativos AAA e AA. Seguimos 
acreditando que o prêmio da NTNB 45 demonstra uma boa oportunidade de carrego para o nosso caixa. A carteira encerrou o 
mês alocando 38,5% em debêntures, 16,4% em emissões bancárias, 10,3% em FIDCs e 34,7% em títulos públicos e 
compromissadas. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9e8f4995-a98d-4929-9a42-7ebe09a57c56/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9e8f4995-a98d-4929-9a42-7ebe09a57c56/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/21a756e2-717c-46cb-b9bd-758d62d4a8eb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/21a756e2-717c-46cb-b9bd-758d62d4a8eb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Ibiuna 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Ibiuna Credit FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Ibiuna Credit FIC FIM 

A rentabilidade no mês de novembro foi positivamente influenciada por uma conjunção de fatores que ocorreram de maneira 
mais concomitante e acelerada do que esperávamos. Uma mensurada, mas relevante utilização do orçamento de risco do 
fundo, a boa rentabilidade dos ativos offshore e a valorização de ativos locais no mercado secundário após saída de “lockup” 
explicam boa parte a rentabilidade do período. Apesar disso, seguimos com a seguinte estratégia: posição de caixa um pouco 
maior que o habitual, seleção cautelosa dos ativos e diversificação para além de ativos brasileiros nos bonds. 

Em novembro houve uma mudança de sentimento que favoreceu os ativos de risco, incluindo o mercado de dívida. Com a 
vacina provavelmente disponível a partir do primeiro trimestre de 2021, as perspectivas de crescimento são ao redor de 4% 
globalmente. A definição da eleição americana, sem grandes contestações judiciais e a provável manutenção da maioria do 
senado com o partido Republicano, deixa um balanço de poder favorável a renda fixa. Esperamos algum estímulo fiscal, mas 
mantendo o risco de inflação ainda bastante reduzido, portanto, sem pressionar a curva de juros americana. 

Posicionamento 

Ibiuna Credit FIC FIM 

Com essa visão construtiva, começamos a aumentar a exposição em bonds logo no início do mês, chegando próximo ao 
máximo permitido. Terminamos novembro com uma posição de 13% em ativos offshore, realizando parte do lucro, dado o 
atingimento de certos objetivos de preço. A preferência ainda é por ativos fora do Brasil para essa parcela do fundo, onde temos 
apenas uma posição em empresa brasileira. No mercado local, reiteramos nossa cautela para o médio e longo prazo. O Brasil 
é o país com maior dívida/PIB entre os peers da América Latina. As incertezas em relação ao teto de gastos em 2021 não foram 
dissipadas e não sabemos como questões políticas podem impactar a extensão do auxílio emergencial.  

 

Icatu Vanguarda 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Icatu Vanguarda Incentivado em 
Infraestrutura FIRF 

1,16% 9,75% - - - 5,68% -4,47% 31,1  

Icatu Vanguarda Absoluto FI Prev RF CP 0,31% 3,14% 3,61% 4,82% 5,22% 0,92% -2,27% 386,0  

Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP 0,49% 4,16% 5,00% 11,66% 12,37% 12,94% -9,53% 511,8  

Icatu Seg Privilege Conservador RF FIC FI 0,16% 1,18% 1,53% 3,40% 4,19% 0,57% -1,60% 249,8  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/15265f7e-d6fc-49b3-a6af-0b7acb1004bb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/15265f7e-d6fc-49b3-a6af-0b7acb1004bb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Icatu Vanguarda FIC FIRF Inflação Curta 
Previdenciário  

1,25% 4,99% 6,21% 9,16% 8,86% 5,24% -5,60% 599,0  

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta Renda 
Fixa 

1,26% 5,16% 6,40% 9,38% 9,15% 5,20% -5,55% 265,5  

Icatu Vanguarda Crédito Privado FIRF LP 0,27% 3,09% 3,61% 4,89% 5,42% 0,69% -1,65% 622,2  

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa Renda 
Fixa 

2,49% -2,75% -0,26% 13,09% 13,18% 19,78% -18,82% 322,3  

Icatu Seg Classic Conservador FIC FIRF 0,14% 0,88% 1,21% 3,07% 3,87% 0,57% -1,64% 166,6  

Icatu Vanguarda Fic de FI RF Inflação Longa 
Prev 

2,45% -3,42% -1,00% 12,31% 12,39% 19,88% -18,90% 601,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 2,00% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Icatu Vanguarda Absoluto FI Prev RF CP 

Nossa carteira de crédito encerrou o mês de novembro com, aproximadamente, 77,2% do patrimônio líquido investidos em 
crédito privado em 15 diferentes setores e 85 emissores.  

A carteira investida em crédito possui atualmente 57,0% do PL em debêntures, 8,4% em letras financeiras, 11,0% em FIDC’s, 
0,8% em notas promissórias e 22,8% em caixa. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Absoluto FI Prev RF CP 

Considerando apenas os 77,2% investidos em crédito privado, o yield médio da carteira é de CDI + 2,22% com uma duration de 
2,86 anos. Incluindo o caixa na conta do yield temos o fundo encerrando o mês com um yield de CDI + 1,71% e a duration em 
2,21 anos.  

Atribuição de Performance 

Icatu Vanguarda Crédito Privado FIRF LP 

Nossa carteira de crédito encerrou o mês de novembro com, aproximadamente, 62,2% do patrimônio líquido investidos em 
crédito privado em 14 diferentes setores e 75 emissores. A carteira investida em crédito possui atualmente 42,7% do PL em 
debêntures, 8,9% em letras financeiras, 8,0% em FIDC’s, 1,0% em notas promissórias e 37,8% em caixa. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Crédito Privado FIRF LP 

Considerando os 62,2% investidos em crédito privado, o yield médio da carteira é de CDI + 2,05% com uma duration de 2,36 
anos. Incluindo o caixa na conta do yield temos o fundo encerrando o mês com um yield de CDI + 1,28% e a duration em 1,47 
anos.  

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/21494444000109
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/21494444000109
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3388e380-26d5-41a4-9d99-0f5f9f3d4b41/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3388e380-26d5-41a4-9d99-0f5f9f3d4b41/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP | Icatu Vanguarda FIC FIRF Inflação Curta Previdenciário  | Icatu Seg Privilege 
Conservador RF FIC FI | Icatu Vanguarda Fic de FI RF Inflação Longa Prev | Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa 
Renda Fixa | Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta Renda Fixa | Icatu Seg Classic Conservador FIC FIRF | Icatu 
Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIRF 

Em meio ao aumento de casos de covid-19 no mundo, as mortes continuam avançando na margem apesar da aparente, e 
ainda frágil, mudança de trajetória. Por conta disso, já há retomada de lockdowns parciais afetando o sentimento da população 
sobre a economia. Contudo, a expectativa da aprovação e início da vacinação em uma janela curta de tempo impulsionou os 
ativos de risco, e o Brasil se beneficiou desse movimento em novembro. Outros temas permanecem em atenção, como a 
trajetória da dívida e a necessidade de reformas, além da aprovação da LDO para 2021. Avaliamos uma perspectiva 
extremamente incerta para o curto prazo, já que há grandes riscos de que a recuperação econômica desacelere nos próximos 
meses, em meio ao aumento dos casos de coronavírus. Ademais, também há preocupação sobre a necessidade e o tamanho 
do apoio fiscal para sustentar a economia. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP 

O fundo tem como objetivo estar sempre pré-fixado "nominal" com uma duration longa. Hoje, a duration do fundo está em 4,04 
anos e a composição está majoritariamente aplicada no DI F25 (32,9% do PL), seguida do DI F27 (25,7%) e DI F23 (12,5%).  

Posicionamento 

Icatu Vanguarda FIC FIRF Inflação Curta Previdenciário  

O fundo Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta Previdenciário fechou o mês com uma duration de 2,28 anos e yield médio 0,47%. 

Posicionamento 

Icatu Seg Privilege Conservador RF FIC FI 

O fundo Icatu Seg Privilege investe em ativos de crédito privado e também em risco de mercado, através de operações de juros. 
A volatilidade anualizada média histórica é de aproximadamente 0,30% a.a. O fundo fica investido entre 30% e 40% do PL em 
crédito privado, podendo chegar a no máximo 50% do PL. No risco de mercado, a gestão prioriza a alocação quando há alta 
convicção das posições investidas / cenário, o que minimiza a volatilidade e otimiza as chances de geração de alfa. Em risco 
de crédito, o racional é o mesmo para o mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de primeira linha / high grade. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Fic de FI RF Inflação Longa Prev 

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa Previdenciário fechou o mês com uma duration de 12,62 anos e yield médio 3,88%. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa Renda Fixa 

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa fechou o mês com uma duration de 12,62 anos e yield médio 3,88%. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2cbcef1c-82a7-47f6-aa63-ce78f5333765/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/12823627000121
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/16557835000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/16557835000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/4228716000100
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c48d1383-5199-4694-9d37-0780fda68bfb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c48d1383-5199-4694-9d37-0780fda68bfb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/51144b87-1f08-453d-b8a4-8b0d2aba9cc2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/5024581000115
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/455aa587-46f4-4f8f-b6fe-b6d671c7f6dc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/455aa587-46f4-4f8f-b6fe-b6d671c7f6dc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2cbcef1c-82a7-47f6-aa63-ce78f5333765/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/12823627000121
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/16557835000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/4228716000100
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c48d1383-5199-4694-9d37-0780fda68bfb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta Renda Fixa 

Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta fechou o mês com uma duration de 2,28 anos e yield médio 0,47%. 

Posicionamento 

Icatu Seg Classic Conservador FIC FIRF 

Fundo de renda fixa, que se mantém alocado com posição entre 20% e 30% em crédito. O fundo também possui risco de 
mercado, através de operações em juros, com volatilidade histórica de 0,15% ao ano. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIRF 

 Fundo Total Return de Renda Fixa com lastro em debêntures incentivadas. O objetivo do fundo é entregar um retorno real 
atrativo no médio prazo. O risco de crédito é o mesmo do mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª linha 
/ high grade. Priorizamos investimentos em empresas com bom histórico nos negócios, management alinhado com os 
interesses da empresa, previsibilidade do fluxo de caixa, adequada alavancagem e garantias quando aplicável. Além da parcela 
de risco de crédito privado, operamos risco de mercado no fundo, definindo a duration/nível de indexação a inflação que melhor 
reflete o cenário macroeconômico da equipe e buscando oportunidades táticas de inclinação de curva de juros, inflação 
implícita e possíveis hedges.  

Inter Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

DLM Conservador XP Seg Prev FI RF 0,04% -2,55% -2,29% - - 1,74% -5,39% 3,0  

DLM Debêntures Incentivadas FIRF CP 0,22% 1,74% 2,43% 2,17% - 1,57% -3,34% 53,3  

DLM Conservador Advisory Icatu Prev FIRF CP 0,29% -1,27% -0,94% 2,18% - 2,71% -6,11% 20,6  

DLM Premium 30 FIRF CP LP 0,34% -0,92% -0,57% 2,44% 4,03% 2,86% -6,88% 460,9  

DLM Hedge Conservador II FIRF CP 0,17% -0,84% -0,48% 2,70% 4,20% 2,12% -5,15% 535,1  

DLM Hedge Conservador FIM 0,13% 0,98% 1,35% 3,65% 4,71% 1,26% -2,83% 252,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

DLM Hedge Conservador II FIRF CP 

Por se tratar de um fundo com prazo de resgate D+1, priorizamos sempre a gestão de liquidez responsável, mantendo um nível 
de caixa que possibilite conforto no pagamento de eventuais resgates, bem como a gestão de oportunidades (37% do PL). O 
mercado primário ensaia ganhar dinamismo, mas algumas ofertas estão sendo precificadas em níveis muito parecidos ou 
levemente abaixo do mercado secundário. Sendo assim, o fundo vem fazendo alocações apenas nos ativos de melhor relação 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/51144b87-1f08-453d-b8a4-8b0d2aba9cc2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/5024581000115
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/455aa587-46f4-4f8f-b6fe-b6d671c7f6dc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8aab4801-6cb0-406b-8c2f-f8b6b601a9bc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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retorno/risco destas ofertas. O destaque positivo do mês foi a performance dos ativos indexados ao CDI e também as 
operações de doação a termo, que se beneficiaram com a boa performance do mercado acionário em novembro. As LFs 
perpétuas contribuíram negativamente para o resultado do mês, após ajuste nas marcações pelo administrador. 

Posicionamento 

DLM Hedge Conservador II FIRF CP 

Seguimos mantendo como prioridade a manutenção de uma carteira de crédito de alta qualidade e liquidez. Mantemos 
exposição na estratégia de financiamento a termo (9% do fundo) e mantemos a alta qualidade da carteira de crédito (88% da 
carteira das classes AA ou AAA). A carteira de crédito apresenta carrego bruto de CDI + 2,3% e tem duration de 2,6 anos.  

Atribuição de Performance 

DLM Hedge Conservador FIM 

O fundo segue com parcela elevada em caixa (40% do PL) para atender a rigorosa gestão de liquidez e alocar em oportunidades 
do mercado. Os destaques do mês estão nas alocações de doação à termo, com a boa performance do mercado acionário e a 
parcela dos ativos em % CDI, que se beneficiou da redução da curva de juros nos vértices mais curtos e intermediários. As LFs 
perpétuas contribuíram negativamente para o resultado do mês após ajuste nas marcações pelo administrador. 

Posicionamento 

DLM Hedge Conservador FIM 

Mantemos exposição controlada na estratégia de financiamento a termo, com 22,5% do PL direcionado à estratégia. A 
participação em crédito privado é limitada a 50% do PL do fundo e segue priorizando ativos de alta qualidade de crédito e 
liquidez (88% dos ativos com rating AA ou AAA). A carteira de crédito apresenta carrego bruto de CDI + 2,3% e tem duration de 
2,5 anos.  

Atribuição de Performance 

DLM Debêntures Incentivadas FIRF CP 

O fundo de debenture incentivadas continuou se beneficiando do aumento da inflação no curto prazo, dado que seus ativos 
são corrigidos pelo IPCA, sobretudo no curto prazo em que a taxa de juros real corrente no país é negativa. O fundo possui 
hedge em toda sua carteira buscando mitigar os impactos da movimentação da curva de juros, estratégia de caráter defensivo 
no ambiente de incerteza na política fiscal. 

Posicionamento 

DLM Debêntures Incentivadas FIRF CP 

O fundo segue a estratégia de hedge em toda sua carteira, buscando mitigar os impactos da movimentação da curva de juros. 
A carteira de crédito apresenta carrego bruto de CDI + 2,3% e tem duration de 4,0 anos. 

Atribuição de Performance 

DLM Conservador Advisory Icatu Prev FIRF CP 

Fundo que tem como objetivo proporcionar rentabilidade superior ao CDI por meio de investimentos em debêntures e títulos 
de alta qualidade (high grade). A parcela em debêntures rendeu 252 %CDI no mês, com performance positiva destacada para 
alguns títulos indexados em CDI+spread. Os títulos indexados ao %CDI se beneficiaram da queda da curva de juros nos vértices 
mais curtos e intermediários. Seguimos bastante confortáveis com a qualidade de crédito da carteira como um todo e 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8aab4801-6cb0-406b-8c2f-f8b6b601a9bc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/26dcb3f4-ce37-4f21-8758-cd51330ecb7c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/26dcb3f4-ce37-4f21-8758-cd51330ecb7c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d7bfe1a3-5339-481c-84b4-456a21789633/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d7bfe1a3-5339-481c-84b4-456a21789633/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30068728000116
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destacamos o carrego dos ativos que se encontra em níveis altos historicamente, criando boas perspectivas para o cenário à 
frente. 

Posicionamento 

DLM Conservador Advisory Icatu Prev FIRF CP 

Mantemos a alocação em ativos de alta qualidade de crédito, com foco no retorno de longo prazo. A duration da carteira de 
crédito é de 2,7 anos e 92% da sua carteira de crédito é composta por ativos AA e AA. 

Atribuição de Performance 

DLM Premium 30 FIRF CP LP 

Com prazo de resgate em 30 dias e com a estratégia voltada exclusivamente ao investimento em ativos de crédito privado high 
grade, o fundo se beneficiou da eficiência de sua gestão de liquidez e do bom desempenho das debêntures. Os títulos indexados 
ao %CDI se beneficiaram da queda da curva de juros nos vértices mais curtos e intermediários. O mercado primário volta a 
ganhar dinamismo com o aumento do número de emissões, mas seguimos diligentes buscando alocar apenas nos ativos de 
melhor relação retorno/risco destas ofertas. 

Posicionamento 

DLM Premium 30 FIRF CP LP 

Mantemos o foco em ativos de alta qualidade de crédito, com foco no retorno de longo prazo (91% dos ativos com rating AA 
ou AAA). A carteira de crédito apresenta carrego bruto de CDI + 2,10% e tem duration de 2,8 anos.  

Atribuição de Performance 

DLM Conservador XP Seg Prev FI RF 

A estrutura de gestão é bastante similar à do DLM Hedge Conservador II FIRF CP, ajustadas às regulamentações da Susep. 
Com o objetivo de proporcionar rentabilidade superior ao CDI por meio de investimentos em debêntures e títulos de alta 
qualidade (high grade), o fundo apresenta boa relação retorno/risco, com ativos pagando prêmios de risco mais altos do que o 
histórico. As debêntures em geral vêm performando bem, com a classe de crédito privado seguindo trajetória positiva e os 
ativos high grade em geral ainda apresentando bom carrego dada a alta qualidade. Em novembro, a performance foi prejudicada 
principalmente pela remarcação de uma letra financeira do Banco do Nordeste realizada pelo administrador do fundo. 

Posicionamento 

DLM Conservador XP Seg Prev FI RF 

Mantemos o foco em ativos de alta qualidade de crédito, com foco no retorno de longo prazo. A duration da carteira de crédito 
é de 2,5 anos e 90% da sua carteira de crédito é composta por ativos AA e AA.  

 

Iridium 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Iridium Apollo Advisory XP Seg FIC FIRF CP 0,18% 3,81% - - - 0,92% -1,95% 21,0  

Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP 0,48% 2,48% 3,03% - - 1,10% -2,62% 93,4  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30068728000116
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c4e2fc42-f833-4d4a-98ac-8f03447513c9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c4e2fc42-f833-4d4a-98ac-8f03447513c9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32236232000130
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32236232000130


 
 
 

33 

   Dezembro 2020 

Iridium Pioneer Debêntures Incentivadas FIRF 
Crédito Privado 

0,18% -0,18% 0,41% 2,50% 4,39% 1,35% -3,61% 135,6  

Iridium Apollo FIC FIRF Crédito Privado Longo 
Prazo 

0,35% -1,17% -0,78% 2,64% 4,11% 2,18% -5,32% 809,8  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP 

Em novembro, o fundo obteve um retorno de +0,48% (323,70% do CDI). Apesar das LFTs ainda terem atrapalhado, a carteira de 
crédito apresentou uma boa performance. Destaque para as deb. da Alliar, que após uma renegociação para concessão de 
descumprimento de certos covenants, teve a taxa de emissão alterada de CDI + 1,1%a.a. para CDI + 3%a.a. (+0,18% de 
atribuição). Com exceção de alguns ativos que apresentaram um fechamento de taxas mais exagerado e de algumas emissões 
no primário com remuneração maior, acreditamos haver um certo equilíbrio entre oferta e demanda no mercado. Carrego atual: 
CDI + 0,93%a.a. (149,0% do CDI). Duration do crédito: 1,93 anos. Atribuição: Tít. Púb.: +0,02%; Deb.: +0,44%; FIDCs: +0,06%; Tít. 
Bancários: +0,04%; Outros: +0,02%; Hedge: -0,02%; e Custos: -0,06% 

Posicionamento 

Iridium Titan Advisory FIC FI RF CP 

O fundo aumentou a sua alocação em ativos de crédito de 72,90% para 76,34% do PL e deve continuar com esse movimento, 
mas focando apenas nas melhores oportunidades. O aumentou se deu majoritarimente em debêntures com rating elevado (AA) 
e indexados a CDI%. A carteira também ficou mais concentrada. 

Atribuição de Performance 

Iridium Apollo FIC FIRF Crédito Privado Longo Prazo 

Em novembro, o fundo obteve um retorno de +0,35% (237,45% do CDI). Apesar das LFTs ainda terem atrapalhado, a carteira de 
crédito apresentou uma boa performance. Destaque para as deb. da Alliar, que após uma renegociação para concessão de 
descumprimento de certos covenants, teve a taxa de emissão alterada de CDI + 1,1%a.a. para CDI + 3%a.a. (+0,18% de 
atribuição). Com exceção de alguns ativos que apresentaram um fechamento de taxas mais exagerado e de algumas emissões 
no primário com remuneração maior, acreditamos haver um certo equilíbrio entre oferta e demanda no mercado. Carrego atual: 
CDI + 0,93%a.a. (149,0% do CDI). Duration do crédito: 1,93 anos. 

Atribuição: Tít. Púb.: +0,02%; Deb.: +0,29%; FIDCs: +0,07%; Tít. Bancários: +0,01%; Outros: +0,01%; Hedge: -0,01%; e Custos: -
0,04% 

Posicionamento 

Iridium Apollo FIC FIRF Crédito Privado Longo Prazo 

O fundo aumentou a sua alocação em ativos de crédito de 65,75% para 66,88% do PL e deve continuar com esse movimento, 
mas focando apenas nas melhores oportunidades. O aumentou se deu majoritarimente em debêntures e títulos bancários com 
rating elevado (AA e A) e indexados a CDI+. A carteira também ficou mais concentrada. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/81097619-1d04-4743-a656-9289728b26ac/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/81097619-1d04-4743-a656-9289728b26ac/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6412c1c2-709f-45df-81bb-47740bc7e0d1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6412c1c2-709f-45df-81bb-47740bc7e0d1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Iridium Apollo Advisory XP Seg FIC FIRF CP 

Em novembro, o fundo obteve um retorno de +0,18% (120,85% do CDI), ficando no ano com +3,81% (146,50% do CDI). Apesar 
das LFTs ainda terem atrapalhado, a carteira de crédito apresentou uma boa performance. Destaque para as deb. da Alliar, que 
após uma renegociação para concessão de descumprimento de certos covenants, teve a taxa de emissão alterada de CDI + 
1,1%a.a. para CDI + 3%a.a. (+0,12% de atribuição). Depois da realização com ganho de algumas posições em outubro, 
continuamos focados em aumentar a alocação em crédito, mas apenas em casos de boas oportunidades. Carrego atual:  CDI 
+ 0,07%a.a. (103,5% do CDI). Duration da carteira de crédito: 2,46 anos. 

Atribuição: Tít. Púb.: +0,00%; Deb.: +0,21%; FIDCs: +0,01%; Tít. Bancários: +0,04%; Outros: 0,00%; Hedge: -0,00%; e Custos: -0,08% 

Posicionamento 

Iridium Apollo Advisory XP Seg FIC FIRF CP 

O fundo aumentou a sua alocação em ativos de crédito de 46,51% para 52,77% do PL e deve continuar com esse movimento, 
mas focando apenas nas melhores oportunidades. O aumentou se deu majoritarimente em debêntures com rating elevado 
(AAA e AA) e indexados a CDI+. A carteira também ficou mais concentrada. 

Atribuição de Performance 

Iridium Pioneer Debêntures Incentivadas FIRF Crédito Privado 

Em novembro, o fundo obteve um retorno de +0,18% (118,98% do CDI), líquido de imposto para investidores PF. O mercado 
continua com bastante demanda por papeis incentivados, com apenas alguns nomes apresentando um fluxo mais vendedor 
por conta de terem chegado em um nível de taxa pouco atrativo. Os papeis mais curtos continuam com spreads de crédito 
bastante elevados em relação as NTN-Bs de referência por conta dos seus níveis nominais de taxas serem baixos. Carrego 
atual: CDI + 1,83%a.a. (196,2% do CDI). Duration da carteira de crédito: 3,09 anos. Atribuição: Tít. Púb.: +0,01%; Deb. Lei 12.431: 
+1,42%; Outras Deb.: 0,00%; Tít. Bancários: 0,00%; Outros: 0,00%; Hedge: -1,17%; e Custos: -0,09% 

Posicionamento 

Iridium Pioneer Debêntures Incentivadas FIRF Crédito Privado 

Os papeis mais curtos continuam com spreads de crédito bastante elevados em relação as NTN-Bs de referência por conta 
dos seus níveis nominais de taxas serem baixos. Sendo assim, não vemos necessidade em alongar a duration da carteira. 
Entramos em uma nova operação primária da linha de transmissão LTTE, que possui um rating AAA e taxa de emissão de IPCA 
+ 5,09%a.a. 

JGP 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC RF CP 0,66% 1,62% 2,13% - - 2,10% -6,26% 98,8  

JGP Crédito Advisory FIM CP 1,54% -0,51% 0,15% 3,38% - 2,90% -10,78% 177,6  

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III 0,92% 1,64% 2,19% 4,10% 5,18% 2,47% -7,18% 84,3  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32849785000168
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32849785000168
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2c5ec02e-7676-4c4c-9f40-1493c2c6dac4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2c5ec02e-7676-4c4c-9f40-1493c2c6dac4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC RF CP 

O JGP Crédito Previdenciário registrou, em novembro, retorno líquido equivalente a 0,66%. O fundo foi impactado positivamente 
no mês pelos ganhos de marcação a mercado das debêntures de CVC – CVCB14 (contribuição efetiva de 0,25%), dos bonds 
de Gol 2025 (contribuição efetiva de 0,07%) e das Letras Financeiras de Nubank (contribuição efetiva de 0,06%). 

Posicionamento 

JGP Crédito Prev Advisory XP Seg FIC RF CP 

O fundo encerrou o mês com 59% de seu PL alocado, 125 ativos em carteira de 93 emissores distintos (incluindo emissores 
corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego da carteira (antes de custos) equivalente a CDI+2,7% e prazo 
médio de 2,8 anos. 

Atribuição de Performance 

JGP Crédito Advisory FIM CP 

O JGP Crédito Advisory registrou, em novembro, retorno líquido equivalente a 1,54%. O fundo foi impactado positivamente no 
mês pelos ganhos de marcação a mercado das Letras Financeiras de Nubank (contribuição efetiva de 0,43%), das debêntures 
de CVC – CVCB24 (contribuição efetiva de 0,20%) e dos bonds de Gol 2025 (contribuição efetiva de 0,23%). 

Posicionamento 

JGP Crédito Advisory FIM CP 

O fundo encerrou o mês com 88,3% de seu PL alocado, 154 ativos em carteira de 107 emissores distintos (incluindo emissores 
corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego da carteira (antes de custos) equivalente a CDI+2,9% e prazo 
médio de 3,0 anos. 

Atribuição de Performance 

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III 

O JGP Corporate registrou, em novembro, retorno líquido equivalente a 0,96%. O fundo foi impactado positivamente no mês 
pelos ganhos de marcação a mercado das Letras Financeiras de Nubank (contribuição efetiva de 0,48%) e das debêntures de 
CVC – CVCB14 e CVCB24 (contribuição efetiva de 0,04% e 0,18%, respectivamente). 

Posicionamento 

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III 

O fundo encerrou o mês com 94,3% de seu PL alocado, 129 ativos em carteira de 81 emissores distintos (incluindo emissores 
corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carrego da carteira (antes de custos) equivalente a CDI+2,46% e prazo 
médio de 3,2 anos. 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319225000100
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319225000100
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0000c127-e68a-41bc-2c22-08d542f411ef/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0000c127-e68a-41bc-2c22-08d542f411ef/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d21c8c3d-67ef-42a0-b9e6-13d6fa127db4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d21c8c3d-67ef-42a0-b9e6-13d6fa127db4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Journey 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Journey Capital Endurance Deb Incentivadas 
Juros Reais Advisory FICFI-Infra 

2,89% 8,11% 9,09% - - 12,77% -10,42% 4,4  

Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC 
FI-Infra RF LP 

1,51% 4,56% 4,71% - - 4,00% -4,69% 36,0  

Journey Capital Endurance Debêntures 
Incentivadas FIRF CP 

1,31% 3,37% 3,45% 3,00% - 2,90% -6,12% 70,8  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 2,00% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Journey Capital Endurance Debêntures Incentivadas FIRF CP 

O Journey Capital ENDURANCE teve novamente uma boa performance no mês de Novembro, com resultados vindos do carrego 
da carteira, impulsionado pela IPCA mais elevado e de parcela importante da carteira exposta aos juros reais. As posições de 
juros nominais também recuperarm partes das perdas do mês anterior. 

Posicionamento 

Journey Capital Endurance Debêntures Incentivadas FIRF CP 

A carteira de credito segue com um spread médio de 1,52% acima da NTNB, ainda bem acima dos níveis pré-crise. O duration 
em torno de 4.3.anos Continuamos construtivos no mercado de crédito incentivado e na ausência de fatos novos que mudem 
substancialmente o cenário, os ativos devem seguir se valorizando. Nos juros nominais reduzimos nossas posições 
substancialmente por conta dos sinais de inflação persistente.  Mantivemos nossa exposição a juros reais, pois acreditamos 
que o governo deve seguir resepeitando o teto de gastos e dai a curva de juros deve se normalizar, apesar que a volatilidade 
deve continuar por um tempo.  Nesse interim vamos monetizando o bom carrego realcçado pelo nível do IPCA.   

Atribuição de Performance 

Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC FI-Infra RF LP 

O Journey Capital ENDURANCE PLUS teve novamente uma boa performance no mês de Novembro, com resultados vindos do 
carrego da carteira, impulsionado pela IPCA mais elevado e de parcela importante da carteira exposta aos juros reais. As 
posições de juros nominais também recuperarm partes das perdas do mês anterior. 

Posicionamento 

Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC FI-Infra RF LP 

A carteira de crédito segue com um spread médio de 1,70% acima da NTNB, ainda bem acima dos níveis pré-crise. O duration 
em torno de 4.3. Continuamos construtivos no mercado de crédito incentivado e na ausência de fatos novos que mudem 
substancialmente o cenário, os ativos devem seguir se valorizando. Nos juros nominais, reduzimos nossas posições 
substancialmente por conta dos sinais de inflação persistente. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8f2cdd4e-f721-44af-87aa-9c3ec28e72c8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8f2cdd4e-f721-44af-87aa-9c3ec28e72c8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6d8fe50e-1433-426a-9a14-80bdbce490a3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6d8fe50e-1433-426a-9a14-80bdbce490a3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Mantivemos nossa exposição a juros reais, pois acreditamos que o governo deve seguir resepeitando o teto de gastos e dai a 
curva de juros deve se normalizar, apesar que a volatilidade deve continuar por um tempo.  Nesse interim vamos monetizando 
o bom carrego realcçado pelo nível do IPCA.   

Atribuição de Performance 

Journey Capital Endurance Deb Incentivadas Juros Reais Advisory FICFI-Infra 

O Journey Capital ENDURANCE JUROS REAIS teve um resultado fortemente positivo no mês. O resultado veio em da redução 
dos juros reais nos vértices de maior exposição, do elevado carrego impulsionado pelo IPCA mais alto e  pequena contribuição 
positiva da posição de juros nominais. O fundo também teve bons ganhos em crédito com o mercado retomando o movimento 
de contração de spreads. 

Posicionamento 

Journey Capital Endurance Deb Incentivadas Juros Reais Advisory FICFI-Infra 

Nossa carteira de ativos de credito segue com um spread médio de 1,65% acima da NTNB, ainda bem acima dos níveis pré-
crise. O duration da carteira segue em torno de 4.0 anos. Continuamos construtivos no mercado de crédito incentivado e na 
ausência de fatos novos que mudem substancialmente o cenário, os ativos devem seguir se valorizando. Nos juros, 
mantivemos nossa posição estrutural e zeramos nossa exposição a taxas de juros nominas e mantivemos exposição a juros 
reais em vértices mais longos do que o benchmark (IMAB-5), através de derivativos (DAP). 

 

Kinea 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kinea Prev XP Seg IPCA Dinâmico FICFI RF - - - - - - - - 

Kinea RF Absoluto FI LP 0,46% 1,80% 2,26% 4,53% - 1,33% -1,63% 8.159,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Kinea RF Absoluto FI LP 

Tivemos resultados positivos em todas as estratégias no mês de novembro. Juros Direcional: Resultado positivo. A expectativa 
do mercado é de alta da Selic dos 2% atuais para acima de 5,5% no final de 21 e aprox. 8% no final de 22. Achamos este choque 
improvavel pois, o Brasil ainda está em depressão econômica e não acreditamos em uma ruptura do arcabouço fiscal. A 
inflação deve ceder com o fim do impacto da depreciação cambial e alta ociosidade na economia. As contas fiscais e externas 
são sólidas. Juros relativos: Resultado positivo. Juros caixa: Resultado negativo. Houve uma abertura no prêmio dos títulos 
públicos e acreditamos que o patamar dos prêmios atuais são atrativos para mantermos posições, porém seguimos 
parcimoniosos. Credito Privado: Resultado positivo.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9546fc68-2bb2-40b8-936a-d1c21211defb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9546fc68-2bb2-40b8-936a-d1c21211defb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/879fed05-52f0-49c1-8c0d-4991b34f78a8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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O principal ganho veio da taxa de carregamento da carteira. Destaque para CVC, que reestruturou suas dívidas, melhorando 
situação de caixa. Vacina e reabertura da economia ajudarão na recuperação da indústria de turismo. Resultado positivo nas 
estratégias internacionais. Procuramos países com moedas baratas e risco de repressão financeira menor. 

Posicionamento 

Kinea RF Absoluto FI LP 

Juros Direcional: Aumentamos as alocações em títulos curtos e intermediários nominais e reais no Brasil. Juros Relativos: 
Seguimos vendidos em inclinação no primeiro trimestre de 2021, e no ano 2022. Seguimos comprados em inclinação entre o 
segundo semestre de 2023 e o segundo semestre de 2024. Juros Caixa: A carteira segue mais concentrada nas posições em 
LTNs casadas de prazos intermediários e longos, além de LFTs de prazos mais longos. Credito Privado: O Fundo segue com 
uma alocação de 25% do patrimônio em crédito com uma carteira que rende CDI + 2,2% e possui prazo de 3,2 anos.  
Internacional: Diminuímos as alocações em títulos japoneses e mexicanos.  

 

Mongeral Aegon 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Mongeral Aegon Prev XP Seg Adv. FIRF CP 0,31% 3,29% 3,67% - - 1,29% -0,94% 63,4  

Mongeral Aegon Crédito Privado FIRF LP 0,41% -0,33% -0,06% 2,78% 4,10% 1,59% -5,20% 138,2  

Mongeral Aegon Renda Fixa Fundo de 
Investimento 

0,18% 1,29% 1,67% 3,88% 4,83% 0,77% -1,67% 216,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Mongeral Aegon Renda Fixa Fundo de Investimento | Mongeral Aegon Prev XP Seg Adv. FIRF CP 

Novembro foi bastante positivo para os mercados globais, com reflexos para o mercado brasileiro. O bom resultado do fundo 
pode ser explicado pelos ganhos nas posições compradas em inflação implícita, que tiveram forte aceleração ao longo do mês, 
e pela posição comprada em NTN-B longa, que além do bom carrego, apresentou fechamento de taxa durante o mês. A carteira 
de crédito segue se beneficiando com o fechamento nos spreads na esteira da recuperação do mercado local. Com a forte alta 
da bolsa brasileira no último mês, a carteira de operações a termo registrou muitas antecipações e contribuiu positivamente 
para a performance do fundo no mês. 

Posicionamento 

Mongeral Aegon Renda Fixa Fundo de Investimento | Mongeral Aegon Prev XP Seg Adv. FIRF CP 

Reduzimos a posição comprada em inflação implícita com a forte aceleração e recompramos à medida que ela voltou a se 
reduzir. Seguimos com a posição comprada em NTNBs de longo prazo, entendemos que o prêmio está alto nestes vértices. 
Em crédito, a carteira permanece formada por emissores high grade com boa capacidade de pagamento, beneficiados do nível 
de carrego. A carteira mantém o espaço para operações a termo sem risco direcional e com alta chance de antecipação. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/879fed05-52f0-49c1-8c0d-4991b34f78a8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c3d87f71-284d-4696-9b11-b0fee506fad2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32385140000111
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c3d87f71-284d-4696-9b11-b0fee506fad2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32385140000111
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Atribuição de Performance 

Mongeral Aegon Crédito Privado FIRF LP 

Em novembro, o mercado seguiu reduzindo os spreads de crédito privado, fechando o mês na média próximo a CDI+2%. Em 
um mês menos volátil, o fundo obteve uma performance bem positiva, principalmente por conta do carrego nos ativos que 
compõem a carteira, inclusive, fator este que aponta para um desempenho bem positivo nos próximos meses. A grande 
diversificação entre emissores de excelente qualidade, que atuam em diferentes segmentos, também é um fator extremamente 
importante na composição do portifólio. 

Posicionamento 

Mongeral Aegon Crédito Privado FIRF LP 

O fundo segue com sua carteira bem diversificada entre créditos bancários e corporativos de emissores high grade, com solidez 
e boa capacidade de pagamento, se beneficiando do nível de carrego. Na primeira classe, buscamos bancos com carteiras de 
clientes menos sensíveis, objetivando uma maior estabilidade para a carteira. Já nos corporativos, uma maior diversificação 
entre segmentos e emissores, com objetivo de não ficar com exposição relevante em nenhum setor. 

 

Polo 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP 0,22% 2,09% 2,49% 4,60% - 1,07% -2,27% 145,1  

Polo High Yield I FIC FIM CP 1,99% -6,12% -4,48% 0,79% 2,76% 7,15% -17,86% 81,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP 

O fundo fechou o mês com uma performance positiva de +0.22%. O destaque foi a estratégia de Debêntures, com bons ganhos 
em Guararapes e Via Varejo.  A estratégia de FIDC também contribuiu positivamente, assim como a carteira de letras 
financeiras. 

Posicionamento 

Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP 

O fundo fechou o mês com uma exposição de 47% em Debêntures, 22% em LFs, 10% em FIDCs e 15% em Caixa. Nosso outlook 
para o mercado local de crédito é positivo. No segmento high grade, a precificação das emissões primárias tem sido muito 
mais racional do que aquela que prevaleceu em 2018/2019. Entendemos que 2021 e talvez 2022 seja um ciclo saudável de 
ofertas, as empresas tomadoras de recursos entenderam que é preciso remunerar adequadamente, ou então não haverá 
demanda. Neste sentido, a perda de captação experimentada pelo setor em 2020 tem um fator benigno que é limitar a oferta 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bccb613e-77eb-4019-a426-d34d3717e0d8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bccb613e-77eb-4019-a426-d34d3717e0d8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/42c5d1ff-6fb5-46fe-9c05-8ee164a1ebfd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/42c5d1ff-6fb5-46fe-9c05-8ee164a1ebfd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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de capital e, como isso, promover maior razoabilidade nas taxas de colocação. É interessante que num momento onde o retorno 
esperado de renda fixa (versus CDI) está mais alto, o AUM do setor esteja mais baixo.  

Atribuição de Performance 

Polo High Yield I FIC FIM CP 

No mês de novembro o Polo High Yield obteve uma performance positiva de +1.99%. O destaque foi o segmento de Bonds, 
com bons ganhos em perpétuos de Gol e Itaú. Ademais, as posições em Argentina (Edenor e Transener, ambas empresas no 
segmento de Utilities) recuperaram bem, validando nossa decisão de mantê-las. O book de debêntures também teve bom 
desempenho, com nova emissão de Lojas Americanas sendo um destaque. 

Posicionamento 

Polo High Yield I FIC FIM CP 

O fundo fechou o mês com uma exposição de aproximadamente 37% em Bonds, 40% em crédito local e 23% em caixa. Em 
termos regionais, o fundo possui uma exposição de 88% em Brasil, 6% em Argentina e 5% em México. Algumas das maiores 
posições do fundo são perps de Itaú, perps de Banco do Brasil, debêntures de Maestro Frotas e debênture de CEB e debênture 
de Via Varejo. No segmento high yield local, temos visão otimista. Seguimos identificando empresas que preferem captar no 
mercado de renda fixa ao invés de rolar linhas bancárias. É possível encontrar créditos de ótima qualidade com estruturas e 
taxas atrativas.  

 

Porto Seguro 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP 0,62% 2,12% 2,58% - - 1,52% -4,19% 73,8  

Porto Seguro Juro Real FIC RF LP 2,03% 1,81% 3,87% 12,82% 12,57% 13,90% -12,85% 79,8  

Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito 
Privado 

0,79% 1,56% 1,83% 3,81% 4,69% 1,59% -4,03% 747,9  

Porto Seguro Clássico FIC Renda Fixa LP 0,30% 2,38% 2,90% 5,09% 5,60% 1,18% -1,17% 2.269,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 2,00% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado 

Em novembro o fundo rendeu 64bps acima do CDI, com destaque absoluto para CVCB14 (46bps). Grande parte da carteira teve 
desempenho positivo no mês e outros destaques foram as debêntures GUAR12 (3,4bps), CPRE29 (2,3bps), IOCH18 (1,6bps) e 
ALSCA0 (+1bp). Pelo lado negativo, os FIDCs sênior do Nubank (-0,5bps) e BRF (-0,4bp), sofreram com a marcação a mercado 
adversa. Uma lição desta crise é que covenants financeiros são importantes. Participamos ativamente em AGDs de algumas 
empresas onde pudemos negociar flexibilizações, sempre condicionando a soluções que beneficiassem nossos cotistas e ao 
mesmo tempo permitissem que as empresas atravessassem esse período mais difícil.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6c844f91-7bb0-42be-e152-08d5173a4f4b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6c844f91-7bb0-42be-e152-08d5173a4f4b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/39a46231-159f-4a82-90a8-33b4536f3577/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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O caso mais emblemático foi o da CVC, onde chegamos a um acordo em novembro, após meses de negociação. A solução 
passou por compromisso de capitalização adicional pela empresa, alongamento parcial das dívidas curtas, amortização parcial 
de todas as dívidas, pagamento de prêmio (“waiver fee”) e repactuação dos indexadores, aumentando a remuneração futura e 
reforçando a estrutura de blindagem do crédito. As ações e as debêntures foram destaques de valorização no mês, mostrando 
que não há contradição e que todos confiam na retomada dos resultados da empresa num futuro próximo. Também ficou 
evidente o benefício de investir em empresas de capital aberto e com boa governança. Além da CVC, podemos citar os casos 
da Natura e, mais recentemente, do BK Brasil, que tiveram suporte dos acionistas durante a crise. Outra lição é que marcação 
a mercado é fundamental. O conceito dela é precificar os ativos da carteira refletindo o valor justo do dia. Se os gestores 
tivessem que vender parte dos ativos (e muitos tiveram que fazê-lo), as cotas já refletiriam as condições para isso e não haveria 
transferência de riqueza. Foi uma crise global sem precedentes. Até os títulos soberanos americanos chegaram a negociar 
com “boca de jacaré“ (diferença entre o preço de compra e venda, reflexo da queda da liquidez). Quem resgatou dos fundos 
durante os meses de março e abril, vendeu na baixa. Os ativos de crédito do portfólio vêm demonstrando boa recuperação de 
performance em seus negócios já neste 3Q20, alguns deles até superando o período pré-COVID-19. Ainda há um bom caminho 
a percorrer e os descontos ainda estão historicamente altos. A paciência vem sendo recompensada. 

Posicionamento 

Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado 

Adicionamos uma posição em letras financeiras subordinadas do banco Itaú e fizemos pequenas movimentações no 
secundário. Preservamos o caixa próximo a 23% do PL. Na parcela de crédito privado, a taxa de carrego bruta caiu para 
CDI+2,4%a.a e o prazo médio subiu para 2,7 anos.  

Atribuição de Performance 

Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP 

Em novembro o fundo rendeu 47bps acima do CDI, com destaque absoluto para CVCB14 (26bps). Grande parte da carteira teve 
desempenho positivo no mês e outros destaques foram GUAR12 (2,7bps), ALSCA0 (2,3bps), HAPV11 (1,9bps) e IOCH18 
(1,7bps). Pelo lado negativo, a debênture RLOG11 (-1,1bp) e o FIDC sênior do Nubank (-0,3bp), sofreram com a marcação a 
mercado adversa. Uma lição desta crise é que covenants financeiros são importantes. Participamos ativamente em AGDs de 
algumas empresas onde pudemos negociar flexibilizações, sempre condicionando a soluções que beneficiassem nossos 
cotistas e ao mesmo tempo permitissem que as empresas atravessassem esse período mais difícil. O caso mais emblemático 
foi o da CVC, onde chegamos a um acordo em novembro, após meses de negociação. A solução passou por compromisso de 
capitalização adicional pela empresa, alongamento parcial das dívidas curtas, amortização parcial de todas as dívidas, 
pagamento de prêmio (“waiver fee”) e repactuação dos indexadores, aumentando a remuneração futura e reforçando a 
estrutura de blindagem do crédito. As ações e as debêntures foram destaques de valorização no mês, mostrando que não há 
contradição e que todos confiam na retomada dos resultados da empresa num futuro próximo. Também ficou evidente o 
benefício de investir em empresas de capital aberto e com boa governança. Além da CVC, podemos citar os casos da Natura 
e, mais recentemente, do BK Brasil, que tiveram suporte dos acionistas durante a crise. Outra lição é que marcação a mercado 
é fundamental. O conceito dela é precificar os ativos da carteira refletindo o valor justo do dia. Se os gestores tivessem que 
vender parte dos ativos (e muitos tiveram que fazê-lo), as cotas já refletiriam as condições para isso e não haveria transferência 
de riqueza. Foi uma crise global sem precedentes. Até os títulos soberanos americanos chegaram a negociar com “boca de 
jacaré“ (diferença entre o preço de compra e venda, reflexo da queda da liquidez). Quem resgatou dos fundos durante os meses 
de março e abril, vendeu na baixa. Os ativos de crédito do portfólio vêm demonstrando boa recuperação de performance em 
seus negócios já neste 3Q20, alguns deles até superando o período pré-COVID-19. Ainda há um bom caminho a percorrer e os 
descontos ainda estão historicamente altos. A paciência vem sendo recompensada. 

Posicionamento 

Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP 

Adicionamos uma posição em Letras Financeiras subordinadas do banco Itaú e fizemos pequenas movimentações no 
secundário. Reduzimos o caixa para 4% do PL. Na parcela de crédito privado, a taxa de carrego bruta caiu para CDI+2,2%a.a e 
o prazo médio subiu para 2,9 anos. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/39a46231-159f-4a82-90a8-33b4536f3577/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a047e2b9-a449-4686-afb0-b9b3fcbadbbe/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a047e2b9-a449-4686-afb0-b9b3fcbadbbe/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Porto Seguro Clássico FIC Renda Fixa LP 

A eleição americana do início de novembro marcou um ponto de inflexão para a maioria dos ativos de risco ao retirar um fator 
de incerteza no cenário de recuperação econômica. Adicionalmente, resultado dos testes de eficácia das vacinas das principais 
empresas farmacêuticas consolidaram a trajetória de reabertura e recuperação econômica no médio prazo. Novembro foi o 
melhor mês da história para bolsas americanas. O índice Russell 2000 subiu 18,27%, o índice S&P subiu 10,7% e o índice Nasdaq, 
11%. O Dólar americano sofreu desvalorização tanto com relação às moedas de países desenvolvidos como em relação à 
maioria das medas de países emergentes. Nas commodities, o destaque foi a queda no ouro e valorização o cobre. Aqui no 
Brasil, o Real apresentou valorização de 8%. O Ibovespa subiu 15,9% no mês. Os juros pré-fixados para um ano fecharam 15bps, 
enquanto que as taxas de 10 anos subiram 4bps. 

Posicionamento 

Porto Seguro Clássico FIC Renda Fixa LP 

Com a vacinação em massa se aproximando, os estímulos fiscais e monetários implementados durante o combate a pandemia, 
começam a produzir efeitos não muito desejáveis. Devido a aceleração da inflação, que tem começado a dar sinais 
preocupantes de maior disseminação entre os itens que compõem o IPCA, as expectativas inflacionárias vêm subindo. Além 
disso, ainda temos incertezas com as perspectivas fiscais e a paralisação na agenda de Reformas. Com o cenário “nebuloso”, 
mantemos reduzida a exposição estrutural aplicada. Por hora, vemos assimetria favorável nas posições aplicadas via NTN-B 
curta, que devem se beneficiar da inflação corrente mais alta. E adotaremos um posicionamento tático na curva nominal 
decorrente das distorções que o mercado proporciona. 

 

Quasar 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Quasar Advantage Prev XP Seg Advisory FIRF 
CP 

0,08% -0,04% 0,32% - - 2,26% -6,23% 57,6  

Quasar FI-Infra RF 0,25% 0,76% 1,57% - - 2,03% -4,75% 34,9  

Quasar Advantage FIRF CP LP 0,23% -0,92% -0,69% 2,40% - 2,34% -6,34% 669,8  

Quasar Advantage Plus FIRF CP LP 0,21% -1,06% -0,72% 2,59% - 2,32% -6,46% 392,7  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Quasar FI-Infra RF 

Esse mês, vimos um fechamento da curva de juros soberana, o que impactou negativamente o resultado do DAP, no entanto, 
com uma maior demanda por debêntures incentivadas, tivemos um fechamento das marcações, gerando impacto positivo 
maior que o resultado do DAP, sendo assim, o resultado foi um novo fechamento nos spreads. A taxa de carrego ficou em 
CDI+1,88%, lembrando que o fundo é isento de IR para pessoa física. Com o fechamento na curva de juros soberana o DAP 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ddf2fff8-5416-4040-ab95-bc1817489808/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ddf2fff8-5416-4040-ab95-bc1817489808/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/84fad40f-1780-46cc-a189-3b89407af3f5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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contribuiu com -1,33% do retorno, enquanto os ativos contribuíram com +1,64%. O destaque positivo foi a Copel GT e 
Neoenergia e Negativo para Janauba Transmissora. Os FIDCs contribuíram com 0,02%, sem alterações nas marcações. O caixa 
contribuiu negativamente com 0,01% e os custos representaram -0,08% da rentabilidade. 

Posicionamento 

Quasar FI-Infra RF 

Com o fundo chegando a 2 anos, precisamos nos enquadrar na lei 12.431 e manter 85% nesses ativos. Hoje temos 89,8% 
alocado, que são hedgeado. Não participamos de novas emissões no mercado primário e nem fizemos movimentação no 
secundário com o objetivo de manter o enquadramento. Os FIDCs somam 6,5%, que serão zerados em dezembro. O caixa está 
em 3,7% e o carrego do fundo é CDI+1,88%. 

Atribuição de Performance 

Quasar Advantage Plus FIRF CP LP 

Com relação a performance, tivemos novamente uma boa contribuição das Debêntures, que contribuíram com 0,19% para o 
resultado total. Destaque positivo para Unidas e Sendas e negativo para a Smartfit longa. Os ativos bancários contribuíram com 
0,01% do retorno do fundo, tivemos um impacto positivo na remarcação na LFSC do BTG que foi mais que suficiente para zerar 
a remarcação negativa na LFSC ABC. Destaque positivo para LF C6 e Omni. Os FIDCs contribuíram com 0,06% destaque para 
remarcação positiva do FIDC Listo. Na parcela de debêntures em IPCA com hedge a contribuição foi positiva em 0,002%. O 
caixa contribuiu com 0,01% e os custos representaram -0,06% da rentabilidade. 

Posicionamento 

Quasar Advantage Plus FIRF CP LP 

Com fluxo negativo o caixa ficou em 4,4% e o carrego do fundo foi de CDI+2,5%. Em debêntures, temos 53%, sendo que 0,4% 
são ativos em IPCA com hedge. Participamos da nova emissão de Águas de Guariroba e no secundário, aumentamos Smartfit, 
Light, Saneago, entre outras, e reduzimos Ômega Geração e Rodovia das Colinas. Em Bancos temos 27%, depois de reduzirmos 
LFSC do ABC e BTG. Os FIDCs somam 16%. 

Atribuição de Performance 

Quasar Advantage Prev XP Seg Advisory FIRF CP 

Com relação a performance, tivemos novamente uma boa contribuição das Debêntures, que contribuíram com 0,15% para o 
resultado total. Destaque positivo para DASA e negativo para a Smartfit longa. Os ativos bancários contribuíram negativamente 
com -0,04% do retorno do fundo, tivemos um impacto positivo na remarcação na LFSC do BTG que não foi suficiente para zerar 
a remarcação negativa na LFSC ABC. Destaque positivo para LF C6. Os FIDCs contribuíram com 0,02%, destaque para 
remarcação positiva do FIDC Listo. O caixa agregou 0,03% e os custos representaram -0,08% da rentabilidade. 

Posicionamento 

Quasar Advantage Prev XP Seg Advisory FIRF CP 

Seguimos preservando a liquidez, com caixa em 21,8% do PL. O fundo ficou com um carrego de CDI+2,15%. Em debêntures 
temos 46,7% do PL, com destaque para o primário da Águas de Guariroba, que participamos. No secundário, reduzimos posição 
em Aegea, Ecorodovias, Light, entre outras. Na parcela de Bancos reduzimos posição em LFSC do ABC e BTG, ficando com 
23,2% do PL. Os FIDCs que representam 8,2%. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/84fad40f-1780-46cc-a189-3b89407af3f5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Quasar Advantage FIRF CP LP 

Com relação a performance, tivemos novamente uma boa contribuição das Debêntures, que contribuíram com 0,12% para o 
resultado total. Destaque positivo para Light e Unidas e negativo para a Rodovia das Colinas. Os ativos bancários contribuíram 
com 0,05% do retorno do fundo, tivemos um impacto positivo na remarcação na LFSC do BTG. Assim o destaque foi a próprio 
BTG. Os FIDCs contribuíram com 0,05%, destaques para remarcação positiva do FIDC Listo. O caixa agregou 0,05% e os custos 
representaram -0,04% da rentabilidade. 

Posicionamento 

Quasar Advantage FIRF CP LP 

O fundo ficou com 31,5% em caixa e um carrego de CDI+1,55%. Nas debêntures, participamos da nova emissão de Águas de 
Guariroba. No secundário, aumentamos a exposição em Aegea, Eletrobras entre outras e reduzimos BMG, Light, e outras em 
menor volume, atingindo 37%. Em bancos reduzimos as LFSC do BTG, ficando com 13%. Nos FIDCs, reduzimos o FIDC 
Verdecard, encerrando com 18,5%. 

 

Riza 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Riza Lotus FIRF Referenciado DI Crédito 
Privado 

0,31% - - - - 0,34% -0,10% 218,8  

Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP 1,36% - - - - 1,99% -0,15% 205,2  

Riza Daikon Advisory FIC FIM CP 0,87% - - - - 2,32% -1,15% 115,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP 

O Fundo teve sua performance advinda principalmente das estratégias de Hedge, Cessão e Empréstimos. A carteira terminou 
o mês com carrego acima do retorno alvo esperado e dentro da volatilidade esperada no longo prazo. 

Posicionamento 

Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP 

No mês, realizamos operações em todos os cinco núcleos de gestão da Riza, com isso o portfólio está mais próximo da 
alocação alvo de longo prazo. Como destaque de posicionamento no mês, podemos citar o desembolso de uma CCB no núcleo 
de gestão de Venture Debt, além da compra de um FII pelo núcleo de gestão de Securitização e Carteiras. O fundo segue com 
uma estrutura eficiente, permanecendo com um baixo percentual em caixa.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/eb2f9499-cda4-4693-ade4-815aac474641/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/eb2f9499-cda4-4693-ade4-815aac474641/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1d2d35e0-188e-44e6-b8ee-2c1a9cb9c452/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1d2d35e0-188e-44e6-b8ee-2c1a9cb9c452/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Além disso, durante o mês o retorno-alvo foi superado e o fundo se manteve dentro da volatilidade proposta. O fundo está com 
carrego bruto em CDI + 4,0% a.a. e com um prazo médio de 1,9 anos.  

Atribuição de Performance 

Riza Daikon Advisory FIC FIM CP 

O fundo apresentou resultado de +0,87% no mês, acumulando no ano rentabilidade de +10,38%. Mesmo no ambiente de 
estabilidade dos spreads de crédito, tivemos uma boa performance na estratégia High Grade (+0,48%), em função da marcação 
a mercado de algumas debêntures com destaque para a Alliar, Cosan Logística e B3. Nas estratégias Hedge (+0,23%) e Macro 
Tático (+0,24%) tivemos contribuição de performance positiva com posições curtas tomadas em juros e compradas em dólar. 

Posicionamento 

Riza Daikon Advisory FIC FIM CP 

Encerramos o mês com 75,6% do PL alocado em um portfólio composto por 63 ativos. O fundo está com carrego bruto em CDI 
+ 2,6% a.a. e com um prazo médio de 2,2 anos. Em nossa carteira, seguimos reduzindo a alocação na estratégia High Grade e 
aumentamos a alocação na estratégia Caixa com uma posição tática via NTN-Bs curtas. No mercado offshore, permanecemos 
underweight por considerarmos os ativos caros nos níveis atuais.  

Atribuição de Performance 

Riza Lotus FIRF Referenciado DI Crédito Privado 

O fundo apresentou o resultado de +0,31% no mês, acumulando no ano rentabilidade de 3,48%. 

Posicionamento 

Riza Lotus FIRF Referenciado DI Crédito Privado 

O fundo está com carrego bruto em CDI + 1,1% a.a. e com um prazo médio de 1,6 anos. A quebra do portfolio por rating externo 
de agências internacionais está em 62% AAA e 38% AA's. 

 

Schroder 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Schroder Premium 45 Advisory FIRF CP LP - - - - - - - - 

Schroder Advisory XP Seg Prev FIRF CP 0,15% -1,71% -1,32% - - 2,16% -6,01% 10,3  

Schroder High Grade Advisory FIRF CP 1,53% -3,09% -2,74% - - 3,47% -8,58% 99,5  

Schroder Zurich Prev FIRF 0,38% 1,56% 2,00% 3,89% - 1,07% -3,03% 43,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6e48f2b0-acc0-41a8-98e8-c1cc2691760d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6e48f2b0-acc0-41a8-98e8-c1cc2691760d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/78530223-88f2-46e7-8b5f-e3346ce7a50b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/78530223-88f2-46e7-8b5f-e3346ce7a50b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Schroder Zurich Prev FIRF 

Uma nova rodada de revisões para cima das expectativas de inflação ocorreu após o IPCA-15 de Novembro vir acima do 
esperado e continuação da pressão dos preços de atacado, em particular do grupo de alimentos pressionados pela alta das 
commodities. As posições compradas em inflação implícita e aplicadas em juros reais longos tiveram contribuição positiva e 
aproveitamos o momento para zerar a posição de inflação. No book de crédito, fizemos alocações pontuais em Movida e Dasa, 
e participamos da recompra parcial de Somos. O processo de normalização dos spreads e o carrego da carteira  
proporcionaram contribuição positiva para o fundo durante o mês. 

Posicionamento 

Schroder Zurich Prev FIRF 

A conclusão das eleições americanas com provável senado republicano e congresso democrata mostrou-se  favorável aos 
ativos de risco, as notícias positivas sobre as vacinas (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca) do Covid-19 que mostraram eficácia 
elevada injetaram esperança na normalização da economia ao mesmo tempo em que os bancos centrais seguem 
comprometidos em manter estímulos e liquidez abundante. No cenário local, a indefinição quanto ao ritmo de votação das 
reformas segue no radar dos investidores e limita um avanço maior nos preços dos ativos. Reduzimos nossa posição em 
inflação visando retomá-la novamente em um momento oportuno com preços mais atrativos, mantemos nossa posição 
aplicada em juros reais longos esperando que a questão fiscal seja endereçada nos próximos meses. 

Atribuição de Performance 

Schroder Advisory XP Seg Prev FIRF CP | Schroder Premium 45 Advisory FIRF CP LP 

Tivemos um mês de novembro positivo, mesmo que ainda com alguma volatilidade de ativos de crédito, principalmente aqueles 
indexados ao % do CDI. Os spreads de crédito em geral tiveram certa acomodação, porém alguns papeis especificos tiveram 
marcação a mercado relevante. Pelo lado dos impactos positivos destaca-se o fim da reestruturação das dívidas de CVC, onde 
houve pagamento de prêmio, repactuação da taxa de remuneração do ativo e pré-pagamento de parte da dívida. Pelo lado dos 
impactos negativos houveram marcações em Letras Financeiras Perpétuas de ABC Brasil e BNB, que devido a baixa liquidez 
do instrumento sofreram vendas forçadas, mas que estão com premios ainda mais atrativos e boa qualidade de crédito. 
Participamos ativamente no mercado primário e no mercado secundário. Além do bom nível de remuneração dos ativos da 
carteira, estamos confortáveis com o risco de crédito dos emissores. Não tivemos nenhum evento de inadimplência ou atrasos 
na carteira no mês de novembro. 

Posicionamento 

Schroder Advisory XP Seg Prev FIRF CP 

O fundo compra majoritariamente crédito privado e acreditamos que esteja com o posicionamento adequado nos ativos. 
Mesmo fazendo uma gestão ativa, onde tentamos aproveitar oportunidades no mercado primário e secundário, sempre 
mantemos o foco nos fundamentos e liquidez do fundo. O fundo fechou o mês de outubro com aproximadamente 21% de seu 
Patrimônio Líquido alocado em caixa, os demais 79% estão alocados em 28 emissões/séries diferentes, dentro dos limites 
esperados e com uma carteira pulverizada. O fundo está com o carrego líquido bem acima do target proposto no fundo, 
aproximadamente 167% do CDI ou CDI + 2,30% a.a., considerando os juros futuros.  

Posicionamento 

Schroder Premium 45 Advisory FIRF CP LP 

O fundo compra majoritariamente crédito privado e acreditamos que esteja com o posicionamento adequado nos ativos. 
Mesmo fazendo uma gestão ativa, onde tentamos aproveitar oportunidades no mercado primário e secundário, sempre 
mantemos o foco nos fundamentos e liquidez do fundo.  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27565968000111
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27565968000111
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32770355000156
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/971292fd-9738-4e1d-9cdf-56af71970749/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32770355000156
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/971292fd-9738-4e1d-9cdf-56af71970749/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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O fundo fechou o mês de outubro com aproximadamente 27% de seu Patrimônio Liquido alocado em caixa, os demais 73% 
estão alocados em 38 emissões/séries diferentes, dentro dos limites esperados e com uma carteira pulverizada. O fundo está 
com o carrego líquido bem acima do target proposto no fundo, aproximadamente 160% do CDI ou CDI + 1,60% a.a., 
considerando os juros futuros.  

Atribuição de Performance 

Schroder High Grade Advisory FIRF CP 

Tivemos um mês de novembro muito positivo para o fundo High Grade, mesmo que ainda com alguma volatilidade de ativos 
de crédito, principalmente aqueles indexados ao % do CDI. Os spreads de crédito em geral tiveram certa acomodação, porém 
alguns papeis especificos tiveram marcação a mercado relevante. Pelo lado dos impactos positivos destaca-se o fim da 
reestruturação das dívidas de CVC, onde houve pagamento de prêmio, repactuação da taxa de remuneração do ativo e pré-
pagamento de parte da dívida. Pelo lado dos impactos negativos houveram marcações em Letras Financeiras Perpétuas de 
ABC Brasil e BNB, que devido a baixa liquidez do instrumento sofreram vendas forçadas, mas que estão com premios ainda 
mais atrativos e boa qualidade de crédito. Participamos ativamente no mercado primário e no mercado secundário. Além do 
bom nível de remuneração dos ativos da carteira, estamos confortáveis com o risco de crédito dos emissores. Não tivemos 
nenhum evento de inadimplência ou atrasos na carteira no mês de novembro. 

Posicionamento 

Schroder High Grade Advisory FIRF CP 

O fundo compra majoritariamente crédito privado de baixo risco e acreditamos que esteja com o posicionamento adequado 
nos ativos. Mesmo fazendo uma gestão ativa, onde tentamos aproveitar oportunidades no mercado primário e secundário, 
sempre mantemos o foco nos fundamentos e liquidez do fundo. O fundo fechou o mês de outubro com aproximadamente 22% 
de seu Patrimônio Líquido alocado em caixa, os demais 78% estão alocados em 53 emissões/séries diferentes, dentro dos 
limites esperados e com uma carteira pulverizada. O fundo está com o carrego líquido bem acima do target proposto no fundo, 
aproximadamente 210% do CDI ou CDI + 2,60% a.a., considerando os juros futuros.  

 

Solis 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Solis Capital Antares Advisory CP FIC FIM LP 0,27% 3,73% 4,22% - - 0,09% -0,08% 637,6  

Solis Capital Antares Crédito Privado FIC FIM 
LP 

0,26% 3,70% 4,20% 5,76% 6,52% 0,09% -0,02% 37,3  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Solis Capital Antares Crédito Privado FIC FIM LP | Solis Capital Antares Advisory CP FIC FIM LP 

O desempenho do Solis Antares em novembro ficou em linha com o verificado em outubro. Apesar de termos incrementado o 
ritmo de aquisições de FIDCs com taxas mais elevadas (média de CDI+5%), acabamos mantendo uma posição maior de caixa 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1ba29ef5-abf8-4e6d-95ad-44bacaf51810/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1ba29ef5-abf8-4e6d-95ad-44bacaf51810/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/449ae32e-c589-474c-8b60-5228aa98647a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/54242f73-aea9-4069-9cd3-4d0f122e9e91/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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para a aquisição de um FIDC de Consignado que acabou sendo efetivada no último dia do mês. Dada a taxa de remuneração 
de CDI+6% desse novo FIDC e o percentual de alocação que fizemos, nossa expectativa é de que haja um incremento na 
rentabilidade do Antares na ordem de 20% a 25% do CDI já em dezembro. Olhando para frente e tendo como insumos o cenário 
de juros em elevação e o nosso pipeline, vemos a consolidação das perspectivas de que o retorno do Antares seguirá ganhando 
competitividade, seja em termos nominais seja em comparação ao seu benchmark. 

Posicionamento 

Solis Capital Antares Crédito Privado FIC FIM LP | Solis Capital Antares Advisory CP FIC FIM LP 

O Antares encerrou o mês com 52 FIDCs. Os lastros com participação mais relevante seguem sendo as Duplicatas, Recebíveis 
de Cartão e Consignado. A subordinação efetiva média mantém-se acima dos 40%, trazendo proteção para as cotas em que 
investimos. Além da subordinação, a performance de crédito dos FIDCs segue se mostrando positiva, com indicadores 
melhores até do que aqueles do pré-crise. 

 

Sparta 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP 0,31% 1,16% 1,61% - - 1,68% -5,36% 15,9  

Sparta Debentures Incentivadas II Advisory 
FIC FIRF CP 

- - - - - - - - 

Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP 0,32% 2,95% 3,51% - - 1,55% -4,86% 50,0  

Sparta Previdência Advisory XP Seg FIC RF CP 0,34% 1,34% 1,76% - - 1,56% -5,07% 87,8  

Sparta Debentures Incentivadas FIRF CP 0,20% 3,07% 3,77% 3,32% 5,27% 1,17% -1,92% 247,7  

Sparta Top Prev Advisory Icatu FIRF CP 0,31% 0,56% 0,94% 2,99% 4,25% 1,60% -5,19% 670,4  

Sparta Top FIC FI RF Crédito Privado Longo 
Prazo 

0,32% 1,26% 1,71% 3,73% 4,90% 1,70% -5,38% 1.244,5  

Sparta Premium FIC FI Referenciado DI 
Crédito Privado 

0,08% 1,88% 2,22% 3,92% 4,61% 0,19% -0,26% 65,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Sparta Top FIC FI RF Crédito Privado Longo Prazo | Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP 

Novembro, foi mais um excelente mês com rentabilidade, acima da média histórica do fundo. No mês, a performance veio 
dividida quase que igualmente entre o carrego elevado e ganhos com fechamentos moderados de spreads de crédito no 
mercado secundário. É interessante ressaltar que desde o pior momento, já houve uma recuperação de 45% do impacto nos 
preços. No mesmo período, o Sparta Top já recuperou 80% do impacto adverso. A conclusão é que estamos com um adicional 
de retorno expressivo pela gestão ativa que tivemos, aproveitando as oportunidades e mantendo uma carteira saudável no pós-
crise. O mercado primário apresentou um bom potencial em novembro e esperamos esse mesmo ritmo para dezembro/janeiro. 
Participamos de algumas emissões com taxas atrativas, inclusive maiores que a taxa média da carteira. Um claro resultado 
disso é a manutenção do carrego do fundo no mês a mês, mesmo com os fechamentos de spreads de crédito que continuam 
no mercado secundário.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/449ae32e-c589-474c-8b60-5228aa98647a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/54242f73-aea9-4069-9cd3-4d0f122e9e91/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c0f8b446-e52c-4e2e-b758-e738a59a4c6f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c15179dc-f5ec-46a1-9ecb-9df2693c8365/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Sparta Top FIC FI RF Crédito Privado Longo Prazo | Sparta Top Advisory FIC FIRF CP LP 

Atualmente o Sparta Top tem uma duration de 2,2 anos e um carrego (taxa média dos ativos antes de taxas) de CDI+2,0%. O 
elevado carrego somado ao recente fechamento de spread de crédito trouxe bons retornos ao fundo, mas ainda esperamos 
mais ajustes nos preços dos títulos, que pode trazer um ganho adicional relevante para os próximos 12 meses.  

Sobre o cenário atual, como o Sparta Top é um fundo pós fixado, com uma possível elevação da taxa de juros, esse fundo 
acaba se beneficiando e servindo de proteção ao investidor. O Sparta Top permanece aberto para captações e entendemos 
esta ser uma excelente oportunidade de entrada.  

 

Atribuição de Performance 

Sparta Previdência Advisory XP Seg FIC RF CP | Sparta Top Prev Advisory Icatu FIRF CP 

Novembro, foi mais um excelente mês com rentabilidade acima da média histórica do fundo. No mês, a performance veio 
dividida quase que igualmente entre o carrego elevado e ganhos com fechamentos moderados de spreads de crédito no 
mercado secundário. É interessante ressaltar que desde o pior momento, já houve uma recuperação de 45% do impacto nos 
preços. No mesmo período, o Sparta Prev já recuperou 67% do impacto adverso. A conclusão é que estamos com um adicional 
de retorno expressivo pela gestão ativa que tivemos, aproveitando as oportunidades e mantendo uma carteira saudável no pós-
crise. O mercado primário apresentou um bom potencial em novembro e esperamos esse mesmo ritmo para dezembro/janeiro. 
Participamos de algumas emissões com taxas atrativas, inclusive maiores que a taxa média da carteira. Um claro resultado 
disso é a manutenção do carrego do fundo no mês a mês, mesmo com os fechamentos de spreads de crédito que continuam 
no mercado secundário. 

 

Posicionamento 

Sparta Previdência Advisory XP Seg FIC RF CP 

Atualmente o Sparta Prev tem uma duration de 1,9 anos e um carrego (taxa média dos ativos antes de taxas) de CDI+1,7%. O 
elevado carrego somado ao recente fechamento de spread de crédito trouxe bons retornos ao fundo, mas ainda esperamos 
mais ajustes nos preços dos títulos, que pode trazer um ganho adicional relevante para os próximos 12 meses. Sobre o cenário 
atual, como o Sparta Prev é uma estratégia pós fixada, com uma possível elevação da taxa de juros, esse fundo acaba se 
beneficiando e servindo de proteção ao investidor. Sparta Prev permanece aberto para captações e entendemos este ser uma 
excelente oportunidade de entrada.  

Posicionamento 

Sparta Top Prev Advisory Icatu FIRF CP 

Atualmente o Sparta Prev tem uma duration de 1,8 anos e um carrego (taxa média dos ativos antes de taxas) de CDI+1,8%. O 
elevado carrego somado ao recente fechamento de spread de crédito trouxe bons retornos ao fundo, mas ainda esperamos 
mais ajustes nos preços dos títulos, que pode trazer um ganho adicional relevante para os próximos 12 meses. Sobre o cenário 
atual, como o Sparta Prev é uma estratégia pós fixada, com uma possível elevação da taxa de juros, esse fundo acaba se 
beneficiando e servindo de proteção ao investidor. O Sparta Prev permanece aberto para captações e entendemos este ser 
uma excelente oportunidade de entrada.  

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c0f8b446-e52c-4e2e-b758-e738a59a4c6f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c15179dc-f5ec-46a1-9ecb-9df2693c8365/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32239012000160
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26710546000120
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32239012000160
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26710546000120
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Atribuição de Performance 

Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP 

Novembro, foi mais um excelente mês com rentabilidade acima da média histórica do fundo. No mês, a performance veio 
dividida quase que igualmente entre o carrego elevado e ganhos com fechamentos moderados de spreads de crédito no 
mercado secundário. É interessante ressaltar que desde o pior momento, já houve uma recuperação de 45% do impacto nos 
preços. No mesmo período, o Sparta Max já recuperou todo o impacto e apresenta um adicional de retorno. A conclusão é que 
estamos com um adicional de retorno expressivo pela gestão ativa que tivemos, aproveitando as oportunidades e mantendo 
uma carteira saudável no pós-crise. O mercado primário apresentou um bom potencial em novembro e esperamos esse mesmo 
ritmo para dezembro/janeiro. Participamos de algumas emissões com taxas atrativas, inclusive maiores que a taxa média da 
carteira. Um claro resultado disso é a manutenção do carrego do fundo no mês a mês, mesmo com os fechamentos de spreads 
de crédito que continuam no mercado secundário. 

Posicionamento 

Sparta Max Advisory FIC FIRF CP LP 

Atualmente o Sparta Max tem uma duration de 2,2 anos e um carrego (taxa média dos ativos antes de taxas) de CDI+2,2%. O 
elevado carrego somado ao recente fechamento de spread de crédito trouxe bons retornos ao fundo, mas ainda esperamos 
mais ajustes nos preços dos títulos, que pode trazer um ganho adicional relevante para os próximos 12 meses. Sobre o cenário 
atual, como o Sparta Max é um fundo pós fixado, com uma possível elevação da taxa de juros, esse fundo acaba se beneficiando 
e servindo de proteção ao investidor. Sparta Max permanece aberto para captações e entendemos este ser uma excelente 
oportunidade de entrada.  

Atribuição de Performance 

Sparta Premium FIC FI Referenciado DI Crédito Privado 

Em novembro, o Sparta Premium seguiu o mesmo movimento dos meses passados, com performance atípica por conta do 
movimento adverso das LFT (Tesouro Selic), composição majoritária da carteira dos fundos que compõe o portfólio. Essa 
distorção nas LFT tem acontecido por uma baixa demanda pelo título, dado o ambiente de juros muito baixos que deixa o ativo 
pouco atrativo e por conta de alguma incerteza em relação às contas públicas. Trata-se de um movimento técnico, e não vemos 
risco de perdas definitivas, ou seja, esse movimento deve ser revertido nos próximos meses. O fundo busca acompanhar a 
variação do CDI, com 100% de seus recursos com liquidez imediata e apresentando rendimento acumulado de 96% do CDI 

Posicionamento 

Sparta Premium FIC FI Referenciado DI Crédito Privado 

Esse produto busca atender a parcela do portfólio do investidor com necessidade de liquidez no curto prazo, já que apresenta 
resgate imediato e baixa aplicação inicial.  

Atribuição de Performance 

Sparta Debentures Incentivadas FIRF CP 

Como destacamos em outros relatórios, as debêntures incentivadas são bastante negociadas no mercado secundário, fazendo 
com que seus preços variem de acordo com a oferta x demanda, com impacto direto no retorno do fundo. Além disso, por se 
tratar de projetos de Infraestrutura, são dívidas mais longas, o que confere ao fundo uma duration maior e consequentemente, 
um impacto também maior com MTM. A performance do mês veio em grande parte do elevado carrego do produto, com uma 
modesta contribuição de fechamentos de spreads de crédito no mercado secundário.  

Por esse fundo ter uma proteção (hedge) na carteira, não há impactos dos movimentos na curva de juros e é por isso que as 
recentes aberturas que obervamos nos últimos meses, fruto das preocupações com a questão fiscal do país não prejudicaram 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/64686e0f-8779-471d-9050-9a4fd201f35a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/64686e0f-8779-471d-9050-9a4fd201f35a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/31bdcaad-716f-41d9-b22d-d2ae16e095a3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/31bdcaad-716f-41d9-b22d-d2ae16e095a3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/af686d0f-2289-4d1f-b1fb-75c79145d542/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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o fundo e até pudemos ter um retorno adicional, pois esse movimento também pode estimular o fechamento de spreads desses 
títulos incentivados. Esse resultado é um exemplo prático do caráter de proteção que esse fundo pode desempenhar na carteira 
do investidor. 

Posicionamento 

Sparta Debentures Incentivadas FIRF CP 

Os emissores que compõe a carteira do Sparta Debêntures Incentivadas são empresas do setor de infraestrutura, geralmente 
regulados e com contratos de longo prazo. Por isso, não devem ter impactos relevantes na qualidade de crédito, mesmo no 
atual cenário de incertezas. Atualmente o Sparta Debêntures Incentivadas tem uma duration (prazo médio) de 2,9 anos e um 
carrego (taxa média dos ativos antes de taxas) de CDI+1,6%. O elevado carrego somado ao recente fechamento de spread de 
crédito trouxe bons retornos ao fundo, mas ainda esperamos mais ajustes nos preços dos títulos, que pode trazer um ganho 
adicional relevante para os próximos 12 meses. O Sparta Debêntures Incentivadas segue aberto para captação e entendemos 
este ser uma excelente oportunidade de entrada 

 

SPX 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP 0,34% 2,69% - - - 2,08% -6,17% 66,4  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP 

No mês de novembro, o SPX Seahawk rendeu 0,34%, contra um CDI de 0,15%. A carteira do fundo está com carrego bruto de 
CDI+2,63% e duration de 2,9 anos. Durante o mês, o mercado secundário apresentou queda, tanto no volume, quanto na 
quantidade de papéis negociados. Já no mercado primário, vimos poucas emissões de novos papéis. Saíram de lock-up as 
emissões de Rumo e B3, que mostraram alguma liquidez e fechamento de taxa. Esses papéis foram emitidos em agosto, ainda 
em fase mais aguda da crise, e agora, o prêmio exigido já não se faz necessário, gerando ganhos de capital com os fechamentos 
de taxa. Temos atuado de maneira mais seletiva, buscando oportunidades em emissões que tenham prêmio em relação ao 
mercado secundário. O pipeline de emissões nos parece mais pujante agora, com três FIDCs de adquirentes de cartão de 
crédito, duas empresas de saneamento, duas holdings, além de empresas de rodovias, seguros e de tecnologia. 

Posicionamento 

SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP 

Observamos em novembro, dois dois eventos relevantes para o cenário global. As eleições americanas eram uma fonte grande 
de ansiedade, devido ao receio de que Trump não aceitasse uma possível derrota e que questionamentos judiciais mantivessem 
o resultado em suspenso por um longo período. Apesar de algum ruído, em poucos dias, ficou claro que Biden tinha ganhado 
com margem suficiente para afastar dúvidas sobre o resultado. Tivemos ainda os resultados da fase final de testes de três 
vacinas contra a Covid-19, com duas vacinas apresentando resultados extremamente positivos. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/af686d0f-2289-4d1f-b1fb-75c79145d542/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f4a75056-ad5e-4433-a2a3-fcf26e3c7587/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f4a75056-ad5e-4433-a2a3-fcf26e3c7587/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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No Brasil, os dados de atividade seguem em recuperação forte. A notícia ruim é que a inflação acelerou nos últimos meses e 
deve seguir forte. Apesar disso, o BCB deve manter a taxa Selic estável nas próximas reuniões. 

 

SRM 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Exodus 360 FIC FIM Credito Privado 0,20% 3,39% 3,84% 5,82% 6,66% 0,08% 0,00% 38,7  

Exodus 180 FIC FIM Credito Privado 0,20% 3,41% 3,87% 5,84% 6,65% 0,08% 0,00% 194,9  

Exodus 90 FIC FIM Credito Privado 0,19% 3,31% 3,75% 5,66% 6,48% 0,08% 0,00% 84,1  

Exodus 60 FIC FIM Crédito Privado 0,17% 3,08% 3,50% 5,36% 6,14% 0,07% 0,00% 33,1  

FIDC da indústria Exodus Institucional 0,19% 3,26% 3,75% 5,69% 6,50% 0,08% 0,00% 2,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Exodus 90 FIC FIM Credito Privado 

O Fundo Exodus 90 FICFIM apresentou variação de +0,19% em novembro, equivalente à 128,61% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +3,31%, equivalente à 127,39% do CDI. O FUNDO apresentou mais um mês de 
entrega consistente com seu histórico e, por tempo indeterminado, encontra-se fechado para novas aplicações. O FUNDO 
manteve-se aderente ao seu mandato de entrega de performance com baixíssima volatilidade. A estratégia de pulverização da 
carteira de recebíveis, aliada à rigorosa política de crédito, confere ao FUNDO um excelente retorno ajustado ao risco. 

Posicionamento 

Exodus 90 FIC FIM Credito Privado 

Optamos por continuar focados em nossa estratégia de pulverização da carteira de recebíveis e gestão conservadora de crédito, 
procurando entregar um resultado consistente próximo a 125% do CDI no ano e com baixíssima volatilidade. 

Atribuição de Performance 

Exodus 60 FIC FIM Crédito Privado 

O Fundo Exodus 60 FICFIM apresentou variação de +0,17% em novembro, equivalente à 116,76% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +3,08%, equivalente à 118,39% do CDI. O FUNDO apresentou mais um mês de 
entrega consistente com seu histórico e, por tempo indeterminado, encontra-se fechado para novas aplicações. O FUNDO 
manteve-se aderente ao seu mandato de entrega de performance com baixíssima volatilidade. A estratégia de pulverização da 
carteira de recebíveis, aliada à rigorosa política de crédito, confere ao FUNDO um excelente retorno ajustado ao risco. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6e185112-898e-425d-b8c2-a631eca09b64/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6e185112-898e-425d-b8c2-a631eca09b64/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c740eaa6-1e58-40e1-a644-6da2b9e1f487/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Exodus 60 FIC FIM Crédito Privado 

Optamos por continuar focados em nossa estratégia de pulverização da carteira de recebíveis e gestão conservadora de crédito, 
procurando entregar um resultado consistente próximo a 120% do CDI no ano e com baixíssima volatilidade. 

Atribuição de Performance 

Exodus 360 FIC FIM Credito Privado 

O Fundo Exodus 360 FICFIM apresentou variação de +0,20% em novembro, equivalente à 131,99% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +3,39%, equivalente à 130,50% do CDI. O FUNDO apresentou mais um mês de 
entrega consistente com seu histórico e, por tempo indeterminado, encontra-se fechado para novas aplicações. O FUNDO 
manteve-se aderente ao seu mandato de entrega de performance com baixíssima volatilidade. A estratégia de pulverização da 
carteira de recebíveis, aliada à rigorosa política de crédito, confere ao FUNDO um excelente retorno ajustado ao risco. 

Posicionamento 

Exodus 360 FIC FIM Credito Privado 

Optamos por continuar focados em nossa estratégia de pulverização da carteira de recebíveis e gestão conservadora de crédito, 
procurando entregar um resultado consistente acima de 125% do CDI no ano e com baixíssima volatilidade 

Atribuição de Performance 

Exodus 180 FIC FIM Credito Privado 

O Fundo Exodus 180 FICFIM apresentou variação de +0,20% em novembro, equivalente à 134,92% do CDI. No acumulado de 
2020, o FUNDO fechou com um resultado de +3,41%, equivalente à 131,30% do CDI. O FUNDO apresentou mais um mês de 
entrega consistente com seu histórico e, por tempo indeterminado, encontra-se fechado para novas aplicações. O FUNDO 
manteve-se aderente ao seu mandato de entrega de performance com baixíssima volatilidade. A estratégia de pulverização da 
carteira de recebíveis, aliada à rigorosa política de crédito, confere ao FUNDO um excelente retorno ajustado ao risco. 

Posicionamento 

Exodus 180 FIC FIM Credito Privado 

Optamos por continuar focados em nossa estratégia de pulverização da carteira de recebíveis e gestão conservadora de crédito, 
procurando entregar um resultado consistente acima de 125% do CDI no ano e com baixíssima volatilidade. 

 

SulAmérica 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SulAmérica Debêntures Incentivadas Hedge 
Advisory FIRF CP 

0,82% 1,60% 2,24% - - 4,25% -5,71% 6,6  

SulAmérica Excellence Advisory FI Renda Fixa 
Crédito Privado 

- - - - - - - - 

SulAmerica Debentures Incentivadas FIM CP 1,51% 5,63% 7,45% 9,09% 9,59% 6,96% -8,07% 40,5  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c740eaa6-1e58-40e1-a644-6da2b9e1f487/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ea3fb5f9-6108-470d-a862-9168160034ec/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ea3fb5f9-6108-470d-a862-9168160034ec/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3952d9f7-2d42-4c39-b130-ed34d5851824/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3952d9f7-2d42-4c39-b130-ed34d5851824/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Sulamerica Fix 100 Plus FI RF 0,23% -2,43% -1,75% 2,44% 4,17% 1,89% -4,85% 193,8  

SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP 0,18% -1,91% -1,53% 2,11% 3,32% 1,90% -5,01% 130,9  

SulAmérica Crédito Ativo FI Renda Fixa CP LP 0,41% -0,27% 0,21% 3,02% 4,20% 1,59% -4,82% 323,6  

SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF 1,92% -0,39% 1,88% 10,95% 11,57% 13,06% -13,64% 337,1  

SulAmérica Prestige Prev FIRF 0,21% -1,71% -1,08% 2,60% 3,91% 1,57% -4,11% 854,5  

SulAmérica Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo 1,84% 0,37% 2,70% 11,79% 12,34% 12,55% -12,83% 1.276,9  

SulAmérica Renda Fixa Ativo FI LP 0,23% 0,10% 0,49% 3,71% 4,70% 4,23% -3,34% 625,1  

SulAmérica Excellence FI Renda Fixa Crédito 
Privado 

0,25% -1,49% -1,06% 2,42% 3,70% 1,69% -5,24% 615,1  

SulAmérica Exclusive FI Referenciado DI 0,09% 2,05% 2,42% 4,16% 4,88% 0,37% -0,58% 1.987,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 2,00% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP 

O fundo teve retorno positivo nas alocações de crédito privado. As taxas ficaram entre estáveis ou com leve fechamento no 
mercado de crédito. 

Posicionamento 

SulAmérica Prestige Strategie FIC FIRF CP 

Mantivemos alocação em torno de 73,9% com visão bastante positiva em nossa carteira de crédito. Boa qualidade dos 
emissores mantém expectativa de queda nas taxas, que ainda permanecem elevadas. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Prestige Prev FIRF 

O fundo teve maior ganho com a posição de crédito privado e também com alocação em IPCA Mai/21. Tivemos pequena perda 
na abertura das LFTs mais longas. 

Posicionamento 

SulAmérica Prestige Prev FIRF 

Reduzimos 80% do IPCA Mai/21 dado a estabilidade na ponta dos preços agrícolas e nível de inflação esperada, já bastante 
elevada. Mantemos alocação em Crédito Privado de 47% do patrimônio líquido, com visão bastante positiva dado à boa 
qualidade dos emissores e expectativa de queda nas taxas, que ainda permanecem elevadas. 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/19959552000150
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/19959552000150
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/10394850000175
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/10394850000175
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Atribuição de Performance 

SulAmérica Debêntures Incentivadas Hedge Advisory FIRF CP 

O fundo obteve um ótimo retorno no mês de novembro. O fechamento da curva de juros reais beneficiou mais uma vez essa 
classe de ativos e o destaque na rentabilidade ficou para as debêntures Sabesp, Enel, ALGAR e MRS Logística. 

Posicionamento 

SulAmérica Debêntures Incentivadas Hedge Advisory FIRF CP 

Ao longo do mês, aumentamos a alocação em debêntures de curto prazo buscando aproveitar a inflação de curto prazo mais 
alta. Acreditamos no aumento da oferta dessa classe de ativos nos próximos meses. O fundo encerrou o mês com alocação 
de 94,95% em Crédito Privado, sendo 76,14% em Debêntures Incentivadas, 2,11% em CRI e 16,70% em Letras Financeiras. 

Atribuição de Performance 

Sulamerica Fix 100 Plus FI RF 

O fundo obteve maior ganho com a posição de Crédito Privado e também com alocação em IPCA Mai/21. Tivemos pequena 
perda na abertura das LFTs mais longas. 

Posicionamento 

Sulamerica Fix 100 Plus FI RF 

Reduzimos 80% do IPCA Mai/21 dado a estabilidade na ponta dos preços agrícolas e nível de inflação esperada, já bastante 
elevada. Mantemos 40% do patrimônio líquido alocado em Crédito Privado, com uma visão bastante positiva dado à boa 
qualidade dos emissores e expectativa de queda nas taxas, que ainda permanecem elevadas. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF 

O fundo obteve ganhos nas operações de arbitragem de juros pré-fixados e NTN-C, quase que compensados com perda nos 
descasamentos de NTN-B. 

Posicionamento 

SulAmérica Prestige Inflatie FIC FIRF | SulAmérica Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo 

Mantemos alocação próxima ao benchmark, com underweight 2023/2024/2035 e overweight 2025/2050. Tomamos pré-fixado 
curto para proteger nossas arbitragens que devem se beneficiar com a postergação do aumento da Selic. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo 

O fundo obteve ganho nas operações de arbitragem de juros pré-fixados, mas teve perdas maiores nos descasamentos de 
NTN-B. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1bd8ded1-1540-4189-86a7-870f8c50f53b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1bd8ded1-1540-4189-86a7-870f8c50f53b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/20889471000100
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/20889471000100
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/13768597000160
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/13768597000160
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7314b5a0-f1a5-492f-8b0e-74b1b151eb96/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7314b5a0-f1a5-492f-8b0e-74b1b151eb96/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

SulAmérica Excellence FI Renda Fixa Crédito Privado 

O fundo encerrou o mês com boa rentabilidade e segue em trajetória de recuperação. O segmento corporativo, que tem sido o 
principal canal de retorno ao longo dos últimos meses, continuou sendo o destaque em novembro. Nossa maior estratégia 
permanece focada nesses ativos. O destaque ficou para o desempenho das debêntures Unidas, EDP e Ampla.  Em relação aos 
ativos financeiros mais longos, não tivemos alterações significativas nas taxas. 

Posicionamento 

SulAmérica Excellence FI Renda Fixa Crédito Privado 

Ao longo do mês realizamos algumas aquisições de ativos financeiros de curto prazo e corporativos de curto/médio prazo. 
Pretendemos participar das emissões primárias que ocorrerão nos próximos meses para elevar gradualmente a alocação e 
também trocar alguns ativos da carteira. O prazo médio do fundo está em torno de 2,5 anos. O fundo encerrou o mês com 
alocação de 57,97% em crédito privado, com alocação de 36,39% em Debêntures, 0,40% em FIDC, 20,23% em CDBs/Letras 
Financeiras e 0,95% em Notas Promissórias. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Renda Fixa Ativo FI LP 

No mundo, a dissipação da incerteza com as eleições americanas e as perspectivas com a vacina serviram para ampliar o 
apetite por ativos de risco. No Brasil, o momentum da atividade doméstica segue mostrando recuperação, mas o aumento de 
casos de COVID-19 e a volta de restrições de mobilidade, ainda que parciais, deve atenuar a retomada. Apesar disso, a 
perspectiva de vacina, que vem demonstrando eficácia relevante, faz com que os mercados possam olhar para além do curto 
prazo. No mercado local, a dinâmica fiscal prospectiva continua preocupando, especialmente na Renda Fixa, que também é 
impactada pela inflação elevada observada recentemente. Assim, os prêmios embutidos na curva de juros continuam elevados, 
a espera de uma solução fiscal, enquanto os mercados acionários e de moedas tem conseguido apresentar bom desempenho. 
Apesar do cenário incerto e difícil, as estratégias de renda fixa apresentaram desempenho positivo no mês, com posições 
direcionais em juros nominais e reais curtos, enquanto LFTs ainda foram detratoras, embora já estejam em processo de 
estabilização, num patamar de prêmio mais elevado. Assim, no mês, o fundo apresentou rentabilidade de 0,23%, 8bps acima 
do CDI. 

Posicionamento 

SulAmérica Renda Fixa Ativo FI LP 

Nessa encruzilhada fiscal que o país se encontra, em que o governo precisa endereçar nossas finanças públicas, temos optado 
por atuar de maneira mais tática e em vértices mais curtos da curva, onde a previsibilidade é maior, além de optar pelo juro real, 
apesar de entendermos que a curva de juros embute prêmio elevado. Com uma maior clareza sobre as escolhas do governo 
para as contas públicas, voltaremos a adicionar mais risco ao portfólio. Além disso, estratégias de valor relativo continuam 
fazendo parte dos livros. 

Atribuição de Performance 

SulAmerica Debentures Incentivadas FIM CP 

Em novembro, o fundo seguiu a trajetória dos últimos meses e obteve ótimo retorno. O fechamento da curva de juros reais 
beneficiou mais uma vez essa classe de ativos e o destaque na rentabilidade ficou para desempenho das debêntures AES Tietê, 
Omega Geração, EDP, CPFL, Petrobras e TAESA. Essa classe de ativo continua sendo uma ótima opção para o investidor em 
razão do benefício fiscal e da inflação mais alta de curto prazo. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/08303aca-5df0-459b-b4ef-399ba74f2e96/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/08303aca-5df0-459b-b4ef-399ba74f2e96/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aafc52f5-25b8-4360-ab41-70a7ad9e9bda/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aafc52f5-25b8-4360-ab41-70a7ad9e9bda/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f91eae8c-4530-4e27-9b38-8e2901832cab/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

SulAmerica Debentures Incentivadas FIM CP 

Ao longo do mês, adicionamos alguns papéis na carteira buscando aproveitar a inflação de curto prazo mais alta e nossa 
expectativa é de alterações pontuais no portfólio para dezembro. Acreditamos no aumento da oferta dessa classe de ativos 
nos próximos meses.  O fundo encerrou o mês com alocação de 95,16% em Crédito Privado, sendo 93,15% em Debêntures 
Incentivadas e 2,01% em Letras Financeiras. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Crédito Ativo FI Renda Fixa CP LP 

Em novembro, o fundo obteve ótima rentabilidade e segue em trajetória de recuperação. O segmento corporativo, que tem sido 
o principal canal de retorno ao longo dos últimos meses, continuou sendo o destaque em novembro. Nossa maior estratégia 
permanece focada nessa classe de ativos. O destaque ficou para o desempenho das debêntures Unidas, Taesa, AES Tiete e 
Gerdau.  Em relação aos ativos financeiros mais longos, não tivemos alterações significativas nas taxas. 

Posicionamento 

SulAmérica Crédito Ativo FI Renda Fixa CP LP 

Em novembro, adicionamos ativos corporativos indexados ao IPCA buscando aproveitar a inflação de curto prazo mais alta. 
Nos próximos meses, acreditamos no aumento da oferta de títulos no mercado primário em razão dos vencimentos de títulos 
que ocorrerão no curto prazo. Com isso, pretendemos realizar a troca de alguns ativos da carteira. O prazo médio do fundo está 
em torno de 2,5 anos.  O fundo encerrou o mês com alocação de 84,01% em Crédito Privado, com alocação de 62,75% em 
Debêntures, 2,12% em CRI, 0,24% em FIDC, 15,39% em Letras Financeiras e 3,51% em Notas Promissórias. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Exclusive FI Referenciado DI 

Com a continuidade dos leilões semanais de LFT pelo Tesouro Nacional, as taxas abriram no 1º decêndio de novembro. Os 
vencimentos mais longos (2026/2027) que sofrem o impacto do leilão, tiveram alta maior da taxa puxando também os 
intermediários (2024/2025).  Apenas os vencimentos até 2023 não tiveram perdas no mês. No restante do mês, as taxas 
ficaram mais estáveis. Tivemos ligeira perda no mês nos vencimentos acima de 2024 (29% do patrimônio líquido), dado que 
não podemos estar em vencimentos mais curtos devido ao enquadramento do prazo médio para fins de benefícios tributários. 
Todavia, reduzimos mais um pouco as LFTs elevando o volume de compromissadas. 

Posicionamento 

SulAmérica Exclusive FI Referenciado DI 

Mantemos nossa postura defensiva de manter pouca exposição em ativos com vencimentos mais longos, dentro do limite do 
enquadramento de prazo médio. Atualmente, estamos alocamos cerca de 57% do patrimônio em operações compromissadas, 
31% em ativos com vencimento de até 4 anos e 12% em ativos com vencimento de até 5,5 anos. 

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f91eae8c-4530-4e27-9b38-8e2901832cab/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0a8f98fc-e921-439c-833c-3a1e9064aedc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0a8f98fc-e921-439c-833c-3a1e9064aedc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/99020734-f5bb-4dc9-98d1-6fc1ef009aa1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/99020734-f5bb-4dc9-98d1-6fc1ef009aa1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Valora 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Zurich Valora Prev FI RF CP 0,43% 0,31% 1,14% - - 2,33% -5,98% 31,7  

Valora Guardian Advisory FIC FIM CP 0,28% 3,35% 3,80% 5,41% 6,14% 0,34% -0,24% 101,4  

Valora Guardian FIC FIM Crédito Privado 0,31% 3,75% 4,24% 5,84% 6,55% 0,32% -0,21% 112,1  

Valora Absolute FIRF Crédito Privado Longo 
Prazo 

0,46% 2,36% 2,73% 4,47% 5,37% 1,55% -5,11% 84,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Valora Guardian FIC FIM Crédito Privado | Valora Guardian Advisory FIC FIM CP 

Os fundos multicedentes/sacados ainda são a maior parte da carteira, mas não representam os melhores retornos dos ativos 
investidos. Atualmente os FIDCs corporativos são os que mais trazem prêmio para a carteira. Portanto o desafio é fazer com 
que eles sejam a maior parte da carteira afim de melhorar a rentabilidade ponderada dos ativos. Temos tido bastante sucesso 
nesta mudança, de forma que a rentabilidade do fundo vem aumentando mensalmente e sempre bem acima do CDI. 

Posicionamento 

Valora Guardian FIC FIM Crédito Privado | Valora Guardian Advisory FIC FIM CP 

A alocação em ativos de crédito representou 94,2% do PL, dos quais 76,1% em cotas seniores, 17,9% em subordinadas 
mezanino; fundos DI representavam 5,7% ao final do mês. A carteira do Guardian possui baixa volatilidade e prêmio histórico 
sobre o CDI. O trabalho diário da gestão é a reciclagem da carteira afim de que ela esteja sempre bem posicionada para o futuro 
macroeconômico.  

Atribuição de Performance 

Zurich Valora Prev FI RF CP 

Em mais um mês de retorno excepcional o fundo superou em larga margem o CDI. A parte líquida da carteira, que supostamente 
teria uma rentabilidade menor justamente por ser mais líquida, vem entregando prêmios superiores ao esperado, devido ao 
fechamento das taxas das debêntures líquidas. Ajudando a compor a performance, têm os ativos estruturados e os Fundos 
imobiliários, ambos com yields superiores a CDI + 4%. Então com a carteira desta forma é esperado que o fundo seja uma das 
melhores opções de fundo previdenciário do mercado. 

Posicionamento 

Zurich Valora Prev FI RF CP 

O portfólio encerrou o mês composto por 5,9% em fundos imobiliários, 31,7% em fundos de zeragem, 0,74% em emissões 
bancárias, 42,6% em debêntures, 8,4% em FIDCs, 6,4% CRIs e 3,2% em CRAs. O fundo está bem alocado e equilibrado entre os 
ativos líquidos, estruturados e os Fundos imobiliários. Está composição nos permite entregar uma boa solução de fundo líquido, 
diversificado e com prêmio sobre CDI.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b02c16f0-ea54-4b4e-b4e1-718c91696331/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/952416e0-23b8-4af4-8848-6bf3ead1d308/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b02c16f0-ea54-4b4e-b4e1-718c91696331/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/952416e0-23b8-4af4-8848-6bf3ead1d308/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31340900000101
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31340900000101
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Atribuição de Performance 

Valora Absolute FIRF Crédito Privado Longo Prazo 

Ainda que alguns ativos tenham rendido mal no mês, como Lojas Americanas, a composição do fundo, com boa parte alocada 
em ativos estruturados com bons prêmios. E também renegociações pontuais como a repactuação de Alliar, levaram o fundo 
a entregar um ótimo resultado no mês. No período de pouco mais de um ano até agora vimos os ativos de crédito privado 
variarem uniformemente. Com todos pagando mais prêmio, indiferente do risco de crédito associado a eles, e depois pós crise 
com a taxa deles diminuindo conjuntamente. Nos parece que este ciclo finalizou, e diferentes ativos vão oscilar de diferentes 
maneiras, refletindo a situação creditícia de cada empresa, como deve ser. Isto vai implicar mais responsabilidades aos 
gestores para escolher bons ativos, e não só seguir a maré macroeconômica. 

Posicionamento 

Valora Absolute FIRF Crédito Privado Longo Prazo 

O portfólio encerrou o mês composto por 24,3% em fundos líquidos com prazo de resgate menor que o do Valora Absolute, 
59,4% em debêntures, 6,5% em FIDCs, 2,6% em CRIs e 6,1% em CRAs.  

 

Vinci Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vinci Valorem XP Seg 0,86% - - - - 2,48% -2,29% 30,7  

Vinci Crédito Estruturado Selection Advisory 
FIC FIM Crédito Privado 

0,21% 3,34% 3,87% 5,53% 6,45% 0,09% -0,01% 96,6  

Vinci Valorem FI Multimercado 0,83% 6,55% 7,69% 10,05% 9,19% 3,44% -3,65% 2.285,0  

Vinci Multiestrategia FIM 0,22% 2,80% 3,44% 5,60% 6,18% 0,82% -0,74% 750,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 2,00% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Vinci Multiestrategia FIM 

Os mercados performaram muito bem no mês com a redução das incertezas nas eleições dos EUA e as notícias positivas 
sobre vacinas contra a COVID-19. A eleição do presidente democrata e Senado de maioria republicana foi bem vista. Essa 
divisão pode beneficiar os países emergentes. A maior proximidade da liberação das vacinas fez com que as preocupações 
com eventuais impactos na atividade econômica ficassem em segundo plano. Tivemos forte fluxo de recursos para os ativos 
de risco, gerando fortes altas nas bolsas e valorização do real. No Brasil, a incerteza em relação à situação fiscal, com aumento 
do prêmio dos títulos públicos impactando as LFTs, e a piora da inflação no curto prazo, fizeram com que o mercado de juros 
ficasse praticamente inalterado. O Fundo obteve uma rentabilidade de +0,22% no mês, fruto do resultado positivo do book de 
moedas, da compra de inflação implícita e da posição tomada no juro de 10 anos dos EUA. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c69a10e3-a412-46f8-9c6e-df3269222558/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c69a10e3-a412-46f8-9c6e-df3269222558/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c14ddbd7-942c-4471-b155-f1e6538cbb7f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Vinci Multiestrategia FIM 

Daqui para a frente, esperamos que o fluxo para emergentes continue forte e que os ativos de risco continuem se beneficiando. 
No cenário local, a definição da manutenção do Teto de Gastos para 2021 é o evento a ser monitorado. Acreditamos que o 
cenário continua benigno para os países emergentes e que o Brasil pode se beneficiar do mesmo . Fechamos o mês com 
posição comprada em peso mexicano e vendida no euro, comprados em inflação implícita e com a NTN-B 50 parcialmente 
travada nos juros de longo prazo. Estamos prontos a adicionar risco à carteira caso o avanço sobre a discussão da política 
fiscal brasileira progrida de maneira satisfatória e dentro do nosso cenário base de respeito ao teto de gastos. 

Atribuição de Performance 

Vinci Valorem FI Multimercado 

O Fundo obteve ganhos nas posições compradas em títulos públicos ligados à inflação. Por outro lado, perdeu nas demais 
posições: comprada no dólar contra o real, tomada no juro nominal curto e tomada no cupom cambial. Os mercados globais 
reagiram bem aos dois principais eventos do mês: a eleição do democrata Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos e 
aos anúncios de resultados positivos para uma série de vacinas contra o coronavírus. Pelo lado externo, o ambiente se 
apresenta propício aos ativos de risco, como moedas e bolsas de países emergentes. Um fator de risco e atenção em destaque 
é o aumento da taxa de contágio pelo coronavírus em países desenvolvidos. No âmbito local, os recentes números de inflação 
surpreenderam as expectativas para cima e foram destaque em contraponto às declarações dos diretores do BC apontando 
para uma baixa da inflação. Além disso, não houve novidade do lado de aprovação de reformas ou votações de matérias 
importantes, e o descontrole fiscal segue como um risco a ser monitorado. 

Posicionamento 

Vinci Valorem FI Multimercado 

O Fundo segue com 1,6 PL equivalente aplicado em juro real, concentrado em NTN-Bs de vencimento curto. Compõe também 
a carteira de renda fixa uma posição tomada em juro nominal curto, de cerca de 0,75 PL equivalente. Na parte de moedas, o 
Fundo terminou o mês com pouco mais de 4% comprado em dólar contra real e 0,11 PL equivalente tomado no cupom cambial 
curto. A carteira do Fundo segue concentrada em títulos mais curtos e que se beneficiam com números mais altos da inflação. 
Além disso, está tomada em juro nominal curto, dado que a recuperação econômica mostra que o atual patamar da SELIC pode 
estar muito baixo. 

Atribuição de Performance 

Vinci Valorem XP Seg 

O Fundo obteve ganhos nas posições compradas em títulos públicos ligados à inflação. Por outro lado, perdeu nas demais 
posições: comprada no dólar contra o real, tomada no juro nominal curto e tomada no cupom cambial. Os mercados globais 
reagiram bem aos dois principais eventos do mês: a eleição do democrata Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos e 
aos anúncios de resultados positivos para uma série de vacinas contra o coronavírus. Pelo lado externo, o ambiente se 
apresenta propício aos ativos de risco, como moedas e bolsas de países emergentes. Um fator de risco e atenção em destaque 
é o aumento da taxa de contágio pelo coronavírus em países desenvolvidos .No âmbito local, os recentes números de inflação 
surpreenderam as expectativas para cima e foram destaque em contraponto às declarações dos diretores do BC apontando 
para uma baixa da inflação. Além disso, não houve novidade do lado de aprovação de reformas ou votações de matérias 
importantes, e o descontrole fiscal segue como um risco a ser monitorado. 

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c14ddbd7-942c-4471-b155-f1e6538cbb7f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/46bc28c9-5a8e-4a38-8533-40036ddf3fc0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/46bc28c9-5a8e-4a38-8533-40036ddf3fc0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33796273000143
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Posicionamento 

Vinci Valorem XP Seg 

O Fundo segue com 1,6 PL equivalente aplicado em juro real, concentrado em NTN-Bs de vencimento curto. Compõe também 
a carteira de renda fixa uma posição tomada em juro nominal curto, de cerca de 0,75 PL equivalente. Na parte de moedas, o 
Fundo terminou o mês com pouco mais de 4% comprado em dólar contra real e 0,11 PL equivalente tomado no cupom cambial 
curto. A carteira do Fundo segue concentrada em títulos mais curtos e que se beneficiam com números mais altos da inflação. 
Além disso, está tomada em juro nominal curto, dado que a recuperação econômica mostra que o atual patamar da SELIC pode 
estar muito baixo. 

Atribuição de Performance 

Vinci Crédito Estruturado Selection Advisory FIC FIM Crédito Privado 

O Fundo encerrou novembro com rentabilidade equivalente a 141,2% do CDI (128,6% no ano). Nesse mês, seguimos com o 
nosso trabalho de expansão e otimização do mix de sacados e com a originação de um pipeline atraente de oportunidades 
para alocações em novos FIDCs, com taxas superiores a CDI + 4% a.a., que deverão entrar na carteira ao longo dos próximos 
meses. Além disso, adotamos medidas na gestão do caixa para limitar a exposição do Fundo a oscilações das LFTs, incluindo 
a maior alocação em direitos creditórios e a utilização de operações compromissadas. Acreditamos que esses movimentos 
irão se refletir em rentabilidades cada vez maiores ao longo dos próximos meses. 

Posicionamento 

Vinci Crédito Estruturado Selection Advisory FIC FIM Crédito Privado 

Aproximadamente 50% do Fundo está investido no FIDC Cadeia de Fornecedores, que opera o desconto de duplicatas 
performadas e confirmadas junto a empresas de grande porte e baixo risco de crédito. Os outros 50% estão investidos em um 
portfólio diversificado de cotas seniores de FIDCs, com diversos tipos de lastros. Temos, atualmente, 19 diferentes emissores 
de FIDCs na carteira, representando em média 3,0% do PL, em cotas seniores e com elevado grau de subordinação. 

 

Votorantim 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa 1,23% 5,46% 6,69% 9,74% 9,37% 5,18% -5,55% 156,4  

Votorantim FIC FI Icatu Seg Legacy RF Prev 
CP 

0,25% 1,79% 2,15% 3,79% 4,53% 0,67% -1,69% 69,4  

Votorantim FI Vintage RF CP 0,26% 15,07% 15,64% 11,00% 8,53% 9,23% -1,29% 54,5  

Votorantim FI Eagle Renda Fixa Longo Prazo 0,27% 1,62% 2,03% 4,29% 4,98% 1,21% -2,07% 306,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 2,00% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33796273000143
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/66f21486-3bf1-4e23-bbaf-4e1176f91ad4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/66f21486-3bf1-4e23-bbaf-4e1176f91ad4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Votorantim FI Eagle Renda Fixa Longo Prazo 

Seguimos aplicados na parte intermediária da curva de juros nominal e na parte longa da curva de juros reais. Enxergarmos 
muito prêmio na curva de juros, que deve ser absorvido de acordo com a evolução do quadro fiscal e inflacionário. Vemos 
espaço para aumentar nossas posições se o nosso cenário macro se mostrar correto. 

Posicionamento 

Votorantim FI Eagle Renda Fixa Longo Prazo 

Os títulos de renda-fixa seguem exigindo prêmio em função do risco fiscal e do aumento das projeções de inflação para 2021. 
Nós temos uma visão mais otimista para essas variáveis e acreditasmos que com o término das eleições municipais, o 
ambiente político vai melhorar um pouco e conseguiremos votar alguns projetos importantes como a LDO, marcos regulatórios 
(saneamento e ferrovias), lei do gás, entre outros. Também acreditamos que o auxilio emergencial vai se encerrar em 2020 
apesar do aumento recente no número de novos casos de COVID-19 no Brasil. A inflação segue surpreendendo mas, assim 
como o Banco Central, acreditamos que essa pressão de preços deve ser temporária e, sendo assim, não será necessaária 
uma alta de juros pelo Banco Central no curto prazo.  

 

Western 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Western XP Seg FIRF Prev 0,22% 0,96% 1,72% - - 3,93% -3,61% 11,0  

Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF 
CP 

0,41% 1,35% 1,67% - - 1,39% -3,85% 101,6  

Western Asset Icatu RF Ativo Prev FIC FI 0,23% 2,41% 2,68% 4,15% 4,44% 3,56% -2,68% 11,1  

Western Asset RF Ativo Max FI 0,54% 5,33% 6,16% 9,53% 9,11% 10,33% -7,45% 389,1  

Western Asset Renda Fixa Ativo FI 0,40% 3,39% 3,89% 6,24% 6,74% 3,66% -2,76% 2.208,7  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF CP 

O mês de Novembro foi mais um mês positivo na trajetória de recuperação do desempenho do fundo no ano. A continuada 
acomodação gradual dos prêmios de crédito dos títulos privados voltou a contribuir para que o fundo apresentasse mais um 
mês de desempenho positivo, adicionando valor frente ao CDI. Continuamos a acreditar que, dados os níveis ainda elevados 
dos prêmios de crédito, a classe de ativos se mantenha como bastante atrativa, com boas perspectivas de recuperação da 
marcação a mercado do segmento como um todo ao longo do médio prazo. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aaecdfbd-6f85-4e8c-b135-86cc30cac1c5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aaecdfbd-6f85-4e8c-b135-86cc30cac1c5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/61020ec1-db36-4452-a34a-400a16c47a72/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF CP 

O fundo permanece posicionado com uma carteira bastante diversificada em ativos de alta qualidade. Esse posicionamento 
permitiu ao fundo continuar a se beneficiar da recuperação gradual do mercado de crédito. Continuamos a acreditar em uma 
trajetória interessante no médio prazo para a estratégia dado que, além do potencial de fechamento gradual dos prêmios, o 
próprio carregamento dos ativos ao longo do tempo já se mostra bastante interessante. 

Atribuição de Performance 

Western Asset Renda Fixa Ativo FI 

Ao longo do mês de novembro o mercado de renda fixa apresentou oscilações nos níveis das taxas de juros. Porém, no 
acumulado do mês fechado, as curvas de juros tiveram desempenho neutro, tendo encerrado o mês em níveis muito próximos 
dos níveis do início do período. A melhora da percepção de risco global contrapôs, em alguma medida, a preocupação do 
mercado com o cenário doméstico. Globalmente, a melhora do apetite a risco foi impulsionada pela combinação de resultado 
favorável a mercado nas eleições nos EUA com notícias positivas sobre o desenvolvimento de vacinas. No âmbito local, as 
incertezas sobre a condução da política fiscal permanecem pesando sobre os mercados, assim como os dados de inflação 
corrente mais fortes. As exposições a crédito privado voltaram a adicionar valor no mês à medida em que o carregamento das 
posições com prêmios elevados e um fechamento marginal de spreads, contribuíram para a performance. 

Posicionamento 

Western Asset Renda Fixa Ativo FI 

O fundo apresentou forte performance no mês, impulsionado pelo bom desempenho das estratégias aplicadas em taxas de 
juros que se beneficiaram do carregamento positivo, em função da forte inclinação da curva de juros. Adicionalmente, 
movimentamos o portfolio taticamente, o que também contribuiu. Permanecemos com cenário base de cumprimento do teto 
de gastos no ano que vem. Adicionalmente, acreditamos numa acomodação das pressões inflacionárias mais recentes, 
mantendo espaço para que o BC deixe as taxas de juros baixas por um período prolongado. As estratégias de crédito também 
contribuíram para a performance, com fechamento marginal dos prêmios de crédito. 

Atribuição de Performance 

Western Asset Renda Fixa Ativo Max 

Ao longo do mês de novembro o mercado de renda fixa apresentou oscilações nos níveis das taxas de juros. Porém, no 
acumulado do mês fechado, as curvas de juros tiveram desempenho neutro, tendo encerrado o mês em níveis muito próximos 
dos níveis do início do período. A melhora da percepção de risco global contrapôs, em alguma medida, a preocupação do 
mercado com o cenário doméstico. Globalmente, a melhora do apetite a risco foi impulsionada pela combinação de resultado 
favorável a mercado nas eleições nos EUA com notícias positivas sobre o desenvolvimento de vacinas. No âmbito local, as 
incertezas sobre a condução da política fiscal permanecem pesando sobre os mercados, assim como os dados de inflação 
corrente mais fortes. 

Posicionamento 

Western Asset Renda Fixa Ativo Max 

O fundo apresentou forte performance no mês, impulsionado pelo bom desempenho das estratégias aplicadas em taxas de 
juros que se beneficiaram do carregamento positivo, em função da forte inclinação da curva de juros. Adicionalmente, 
movimentamos o portfolio taticamente, o que também contribuiu. Permanecemos com cenário base de cumprimento do teto 
de gastos no ano que vem. Adicionalmente, acreditamos numa acomodação das pressões inflacionárias mais recentes, 
mantendo espaço para que o BC deixe as taxas de juros baixas por um período prolongado. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/61020ec1-db36-4452-a34a-400a16c47a72/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5f6cec3b-da4e-4b80-b1ab-23af79a95de1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5f6cec3b-da4e-4b80-b1ab-23af79a95de1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c53ada57-b034-43f4-bf6e-1d9bb38a17bc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c53ada57-b034-43f4-bf6e-1d9bb38a17bc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Western Asset Icatu RF Ativo Prev FIC FI | Western XP Seg FIRF Prev 

Ao longo do mês de novembro o mercado de renda fixa apresentou oscilações nos níveis das taxas de juros. Porém, no 
acumulado do mês fechado, as curvas de juros tiveram desempenho neutro, tendo encerrado o mês em níveis muito próximos 
dos níveis do início do período. A melhora da percepção de risco global contrapôs, em alguma medida, a preocupação do 
mercado com o cenário doméstico. Globalmente, a melhora do apetite a risco foi impulsionada pela combinação de resultado 
favorável a mercado nas eleições nos EUA com notícias positivas sobre o desenvolvimento de vacinas. No âmbito local, as 
incertezas sobre a condução da política fiscal permanecem pesando sobre os mercados, assim como os dados de inflação 
corrente mais fortes. As exposições a crédito privado voltaram a adicionar valor no mês à medida em que o carregamento das 
posições com prêmios elevados e um fechamento marginal de spreads, contribuíram para a performance. 

Posicionamento 

Western Asset Icatu RF Ativo Prev FIC FI | Western XP Seg FIRF Prev 

O fundo apresentou forte performance no mês, impulsionado pelo bom desempenho das estratégias aplicadas em taxas de 
juros que se beneficiaram do carregamento positivo, em função da forte inclinação da curva de juros. Adicionalmente, 
movimentamos o portfolio taticamente, o que também contribuiu. Permanecemos com cenário base de cumprimento do teto 
de gastos no ano que vem. Adicionalmente, acreditamos numa acomodação das pressões inflacionárias mais recentes, 
mantendo espaço para que o BC deixe as taxas de juros baixas por um período prolongado. As estratégias de crédito também 
contribuíram para a performance, com fechamento marginal dos prêmios de crédito. 

 

XP Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP 1,01% 5,47% 5,83% - - 5,69% -5,25% 10,9  

XP Macro Juros Ativo XPS 0,93% 4,82% - - - 5,66% -5,13% 4,7  

XP Crédito Estruturado 360 Profissional FIC 
FIM CP LP IE 

5,89% 18,55% 19,36% - - 6,88% -0,04% 688,4  

XP ANS FIM CP 0,36% 2,48% 2,86% - - 0,84% -2,50% 416,3  

XP Horizonte XP Seg FI RF Prev 0,66% 2,82% 3,37% - - 1,53% -1,82% 883,3  

XP Seg FI RF CP Prev 0,36% 2,76% 3,18% - - 0,99% -3,03% 39,0  

XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP 0,22% 3,28% 3,78% 5,22% - 0,34% -0,24% 478,8  

XP Crédito Estruturado Dominus FIC FIM CP 0,53% 6,96% 8,20% 9,60% - 0,62% -0,20% 67,3  

XP Crédito Estruturado 360 FIC FIM CP 0,40% 5,61% 6,57% 7,76% - 0,53% -0,17% 775,0  

XP Debentures Incentivadas Hedge CP FIC 
FIM LP 

0,40% 2,20% 2,79% 3,46% - 1,25% -2,23% 95,4  

XP Top CDB FIRF CP 0,05% 1,49% 1,84% 3,76% 4,63% 0,76% -0,83% 13,8  

XP Corporate Plus FIM CP 0,55% 1,05% 1,60% 4,55% 5,73% 1,55% -5,35% 852,8  

XP Crédito Estruturado 180 FIC FIM CP 0,36% 4,41% 5,24% 6,69% 7,27% 0,58% -0,35% 1.031,6  

XP Debentures Incentivadas Crédito Privado 
FIC FIM 

1,51% 4,94% 6,44% 9,17% 10,02% 6,49% -7,30% 726,4  

XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF 0,74% 2,47% 3,17% 5,59% 6,08% 2,15% -2,67% 3.180,2  

XP Inflação Referenciado IPCA FI Renda Fixa 
LP 

1,55% 5,63% 6,99% 10,25% 9,95% 6,28% -6,76% 545,3  

XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP 0,37% 0,08% 0,52% 3,31% 4,60% 1,60% -4,60% 732,0  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23872787000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32346713000106
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23872787000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32346713000106
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XP Referenciado FI Referenciado DI CP 0,21% 1,97% 2,29% 4,06% 4,86% 0,63% -1,28% 1.803,6  

XP Top Crédito Privado Renda Fixa FI LP 0,32% 0,66% 1,07% 3,78% 4,94% 1,33% -3,83% 778,7  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

IMA-B 2,00% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76% -12,68% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF 

XP Icatu Horizonte PREV FIC FIRF O XP Horizonte Prev FIRF obteve rentabilidade de 0,74% em novembro, versus 0,15% do CDI. 
O portfólio NTN-Bs foi destaque de performance e agregou 0,43% à cota do fundo no período, impulsionado pelo fechamento 
da curva de juros reais e alto carrego do IPCA. Já o book de crédito adicionou 0,36% no mês, com os ativos em CDI agregando 
0,17% e os ativos em IPCA+ 0,19% à cota no período. Assim como em outubro, novembro foi um mês em que os spreads de 
crédito se mantiveram praticamente estáveis. 

Posicionamento 

XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF 

A carteira de crédito do fundo inicia dezembro com carrego de CDI+2,6% a.a. (antes de taxas), duration de 2,5 anos e é composta 
por 148 ativos de 83 emissores distintos,  totalizando 44% do portfólio com exposição média por emissor de 0,5% do patrimônio. 
Os principais setores são Elétrico, Rodovias, Saneamento e Instituições financeiras, considerados defensivos e que compõe 
63% do crédito. 95% da carteira possui rating entre AAA e A-. As NTN-Bs representam 30% do patrimônio, com as principais 
exposições por risco de mercado distribuídas em vértices longos. Em novembro, o fundo comprou no mercado primário 
debêntures da Águas de Guariroba. 

Atribuição de Performance 

XP Top Crédito Privado Renda Fixa FI LP 

O XP TOP CP FIRF obteve rentabilidade de 0,32% em novembro, versus 0,15% do CDI. Assim como em outubro, novembro foi 
um mês em que os spreads de crédito se mantiveram praticamente estáveis, com alguns ativos apresentando leve abertura no 
período, reforçando o patamar ao redor de 2,0%, na média. O destaque de performance ficou com o portfólio de debêntures 
com remuneração em spread sobre CDI, que agregou 0,20% à cota no período, impulsionado pela repactuação das debêntures 
de Alliar. 

Posicionamento 

XP Top Crédito Privado Renda Fixa FI LP 

Os principais setores da carteira são Instituições financeiras, Elétrico, Saneamento e  Concessões rodoviárias, considerados 
setores defensivos e que compõe 61% da alocação em crédito do fundo. A carteira de crédito inicia o mês de dezembro com 
um carrego de CDI+3,1%  a.a. (antes de taxas), duration de 2,3 anos e é composta por 105 ativos de 75 emissores diferentes, 
com exposição média de 1,0% do patrimônio por emissor. 75% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-, outros 14% 
estão em ativos de alta qualidade  de crédito mas não possuem rating. Em novembro, o fundo comprou no mercado primário 
debêntures da Águas de Guariroba e CRA do Grupo Vamos. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/18897562000145
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/18897562000145
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c3e416fc-fc5b-4fe4-a115-545c21b15cb2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c3e416fc-fc5b-4fe4-a115-545c21b15cb2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

XP Horizonte XP Seg FI RF Prev 

O XP Seguros FIRF PREV obteve rentabilidade de 0,66% em novembro, versus 0,15% do CDI. O portfólio de NTN-Bs foi destaque 
de performance e agregou 0,33% à cota do fundo no período, impulsionado pelo fechamento da curva de juros reais e alto 
carrego do IPCA. Já o book de crédito adicionou 0,35% no mês, com os ativos em CDI agregando 0,17% e os ativos em IPCA+ 
0,18% à cota no período.. Assim como em outubro, novembro foi um mês em que os spreads de crédito se mantiveram 
praticamente estáveis. 

Posicionamento 

XP Horizonte XP Seg FI RF Prev 

A carteira de crédito do fundo inicia o mês de dezembro com um carrego de CDI + 2,6% a.a. (antes de taxas), com duration de 
2,4 anos, sendo composta por 148 ativos de 88 emissores distintos, totalizando 38% do portfólio com uma exposição média 
por emissor de 0,4%. Os principais setores são Elétrico, Concessões Rodoviárias, Instituições financeiras e Saneamento, 
considerados defensivos e que compõe 64% da alocação em crédito. 96% da carteira possui rating entre AAA e A-.  

Atribuição de Performance 

XP Seg FI RF CP Prev 

O XP Seguros FIRF CP obteve rentabilidade de 0,36% em novembro, versus 0,15% do CDI.  Assim como em outubro, novembro 
foi um mês em que os spreads de crédito se mantiveram praticamente estáveis, com alguns ativos apresentando leve abertura 
no período, reforçando o patamar ao redor de 2,0%, na média. O destaque de performance ficou com o portfólio de debêntures 
com remuneração em spread sobre CDI, que agregou 0,23% à cota no período, impulsionado pela repactuação das debêntures 
de Alliar. 

Posicionamento 

XP Seg FI RF CP Prev 

Os principais setores da carteira são Elétrico, Rodovias, Saneamento e Instituições financeiras, considerados setores 
defensivos e que compõe 63% da alocação em crédito do fundo. A carteira de crédito inicia o mês de dezembro com um carrego 
de CDI+2,4% a.a. (antes de taxas), duration de 2,1 anos e é composta por 97 ativos de 76 emissores diferentes, com exposição 
média de 0,9% do patrimônio por emissor. 94% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. Em novembro, o fundo 
comprou no mercado primário debêntures da Águas de Guariroba. 

Atribuição de Performance 

XP Referenciado FI Referenciado DI CP 

O XP Referenciado FIRF DI CP rendeu 0,21% em novembro, versus 0,15% do CDI. Assim como em outubro, novembro foi um 
mês em que os spreads de crédito se mantiveram praticamente estáveis, enquanto o fundo se apropriou do excelente carrego 
atual. A  carteira de ativos com remuneração em percentual do CDI foi destaque de performance, agregando 0,086% ao fundo 
no período. 

Posicionamento 

XP Referenciado FI Referenciado DI CP 

O patrimônio do fundo está alocado em LFTs (52%), Debêntures (31%), Letras Financeiras (15%), CDBs (1%) e Notas 
Promissórias (1%). Os principais setores da carteira são Instituições financeiras, Elétrico e Saneamento, considerados setores 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32064950000176
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32064950000176
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30910166000106
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30910166000106
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aef54b29-62f2-444d-8d12-99897d9c46ad/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aef54b29-62f2-444d-8d12-99897d9c46ad/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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defensivos e que compõe 71% da alocação de crédito do fundo. A carteira de crédito inicia o mês de dezembro com um carrego 
de CDI+1,78% a.a. (antes de taxas), duration de 1,1 ano e é composta por 92 ativos de 55 emissores distintos, com exposição 
média de 0,8% por emissor. 94% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. 

Atribuição de Performance 

XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP 

O XP Investor FIRF CP LP obteve rentabilidade de 0,37% em novembro, versus 0,15% do CDI. Assim como em outubro, novembro 
foi um mês em que os spreads de crédito se mantiveram praticamente estáveis, com alguns ativos apresentando leve abertura 
no período, reforçando o patamar ao redor de 2,0%, na média. O destaque de performance ficou com o portfólio de debêntures 
com remuneração em spread sobre CDI, que agregou 0,21% à cota no período, impulsionado pela repactuação das debêntures 
de Alliar. 

Posicionamento 

XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP 

Os principais setores da carteira são Instituições financeiras, Elétrico e Concessões Rodoviárias, considerados setores 
defensivos e que compõe 54% da alocação em crédito do fundo. A carteira de crédito inicia o mês de dezembro com um carrego 
de CDI+2,8% a.a. (antes de taxas), duration de 2,2 anos e é composta por 125 ativos de 81 emissores diferentes, com exposição 
média de 1,0% do patrimônio por emissor. 92% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. Em novembro, o fundo 
comprou no mercado primário debêntures da Águas de Guariroba. 

Atribuição de Performance 

XP Debentures Incentivadas Crédito Privado FIC FIM 

O XP Debêntures Incentivadas obteve rentabilidade de 1,51% em novembro, versus 0,73% do IMA Geral. A performance no 
período foi beneficiada pelo fechamento da curva de juros reais, bem como pelo alto carrego de IPCA. Além disso, a carteira de 
crédito apresentou fechamento de spread de 0,04% em novembro. 

Posicionamento 

XP Debentures Incentivadas Crédito Privado FIC FIM 

Os principais setores da carteira são Elétrico, Concessões Rodoviárias e Saneamento, considerados setores defensivos e que 
compõe 87% da alocação em crédito do fundo. A carteira de crédito inicia o mês de dezembro com um spread de 1,8% a.a. 
(antes de taxas), duration de 3,9 anos e é composta por 122 ativos de 85 emissores diferentes, com exposição média de 1,1% 
do patrimônio por emissor. 92% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. Em novembro, o fundo comprou no 
mercado primário CRA do Grupo Vamos. 

Atribuição de Performance 

XP Debentures Incentivadas Hedge CP FIC FIM LP 

O XP Debêntures Incentivadas Hedge obteve rentabilidade de 0,40% em novembro, versus 0,15% do CDI. Assim como em 
outubro, novembro foi um mês em que os spreads de crédito se mantiveram praticamente estáveis. A performance no mês foi 
beneficiada pelo alto carrego de IPCA no período. Além disso, a carteirade crédito apresentou fechamento de spread de 0,02% 
em novembro, enquanto o IDA IPCA Infraestrutura apresentou leve fechamento atingindo 129 bps de spread. 

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7e3ba003-8b2e-48c0-bd96-b17e69499f3e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7e3ba003-8b2e-48c0-bd96-b17e69499f3e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3caf53f3-e61d-4586-b215-463d9e4c3304/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3caf53f3-e61d-4586-b215-463d9e4c3304/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8cfe7ba5-fbba-4ee2-ae51-f4af0c972ee8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

XP Debentures Incentivadas Hedge CP FIC FIM LP 

Os principais setores da carteira são Elétrico, Rodovias, Terminais Portuários e Saneamento, considerados setores defensivos 
e que compõe 93% da alocação em crédito do fundo. A carteira de crédito inicia o mês de dezembro com um carrego de 
CDI+1,9% a.a. (antes de taxas), duration de 3,3 anos e é composta por 60 ativos de 51 emissores diferentes, com exposição 
média de 1,8% do patrimônio por emissor. 92% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. Todas as debêntures 
indexadas ao IPCA são hedgeadas via DAP (Contrato Futuro de Cupom de IPCA).  

Atribuição de Performance 

XP Corporate Plus FIM CP 

O XP Corporate Plus obteve rentabilidade de 0,55% em novembro, versus 0,15% do CDI.  Assim como em outubro, novembro 
foi um mês em que os spreads de crédito se mantiveram praticamente estáveis, com alguns ativos apresentando leve abertura 
no período, reforçando o patamar ao redor de 2,0%, na média. O portfólio de debêntures com remuneração em spread sobre 
CDI foi destaque de performance, adicionando 0,29% à cota no período, impulsionado pela repactuação das debêntures de 
Alliar. Além disso, o portfólio de bonds também apresentou boa performance, agregando 0,19% à cota do fundo. 

Posicionamento 

XP Corporate Plus FIM CP 

Os setores Elétrico, Rodovias, Saneamento e de Instituições financeiras, considerados setores defensivos, compõe 48% da 
alocação em crédito. A carteira de crédito inicia o mês de dezembro com um carrego de CDI+3,3% a.a. (antes de taxas), duration 
de 2,5 anos e é composta por 120 ativos de 84 emissores diferentes, com exposição média de 1,0% do patrimônio por emissor. 
62% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-, outros 27% estão em ativos de alta qualidade de crédito mas não 
possuem rating. Em novembro, o fundo comprou no mercado primário debêntures da Águas de Guariroba e CRA do Grupo 
Vamos. 

Atribuição de Performance 

XP ANS FIM CP 

O XP ANS CP obteve rentabilidade de 0,36% em novembro, versus 0,15% do CDI.  Assim como em outubro, novembro foi um 
mês em que os spreads de crédito se mantiveram praticamente estáveis, com alguns ativos apresentando leve abertura no 
período, reforçando o patamar ao redor de 2,0%, na média. O destaque de performance ficou com o portfólio de debêntures 
com remuneração em spread sobre CDI, que agregou 0,22% à cota no período, impulsionado pela repactuação das debêntures 
de Alliar. 

Posicionamento 

XP ANS FIM CP 

Os principais setores da carteira são Elétrico, Instituições financeiras, Saneamento e Concessões Rodoviárias, considerados 
setores defensivos e que compõe 62% da alocação em crédito do fundo. A carteira de crédito inicia o mês de dezembro com 
um carrego de CDI+2,2% a.a. (antes de taxas), duration de 2,1 anos e é composta por 181 ativos de 99 emissores diferentes, 
com exposição média de 0,8% do patrimônio por emissor. 92% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. Em 
novembro, o fundo comprou no mercado primário debêntures da Águas de Guariroba e CRA do Grupo Vamos. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8cfe7ba5-fbba-4ee2-ae51-f4af0c972ee8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f5c7e8f7-90ec-45f2-b2f3-40de33c8e6e0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f5c7e8f7-90ec-45f2-b2f3-40de33c8e6e0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0413d4a4-3d31-42f7-99d4-4e492163382b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0413d4a4-3d31-42f7-99d4-4e492163382b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

XP Top CDB FIRF CP 

No mês de novembro, o XP TOP CDB FI RF CP rendeu 0,05%, versus 0,15% do CDI. A performance no mês foi impactada pela 
remarcação das Letras Financeiras Subordinadas Complementares do Banco do Nordeste. 

Posicionamento 

XP Top CDB FIRF CP 

A carteira de crédito inicia o mês de dezembro com um carrego de CDI+1,21% a.a. (antes de taxas) e duration de 1,2 ano. 100% 
do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e AA-, sendo 62% AAA. O fundo investe em títulos de crédito privado emitidos 
por bancos, sendo que os mais representativos são Bradesco, BBM, Safra, Toyota e Banco do Nordeste. 

Atribuição de Performance 

XP Crédito Estruturado Dominus FIC FIM CP 

No mês de novembro o Fundo entregou o retorno de 0.53%, equivalente a CDI + 4.88%a.a. Tal performance ocorreu em virtude 
dos livros de: Project Finance com 1,69% no mês; Infraestrutura com 0,76% no mês; e Crédito Corporativo High Yield com 0,75% 
no mês. O retorno acumulado no ano é de 6.96% (CDI + 4.69%a.a.), em 12 meses é de 8,20% (CDI + 5,11%a.a.) e desde o início 
é de 32.43% (CDI + 4.74%a.a.). 

Posicionamento 

XP Macro Juros Ativo XPS | XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP 

No mês, o fundo teve ganhos na posição aplicada em juros reais de médio prazo e nos juros nominais de curtíssimo prazo. No 
mercado de juros, reduziu a alocação aplicada em juros reais de médio prazo e nos juros nominais de curtíssimo prazo.   

Atribuição de Performance 

XP Crédito Estruturado 360 FIC FIM CP 

No mês de novembro o Fundo entregou o retorno de 0.40%, equivalente a CDI + 3.26%a.a. Tal performance ocorreu em virtude 
dos livros de: Project Finance com 1,69% no mês; Infraestrutura com 0,76% no mês; e Crédito Corporativo High Yield com 0,75% 
no mês. O retorno acumulado no ano é de 5.61% (CDI + 3.23%a.a.), em 12 meses é de 6,57% (CDI + 3,51%a.a.) e desde o início 
é de 25.77% (CDI + 2.90%a.a.). 

Atribuição de Performance 

XP Crédito Estruturado 180 FIC FIM CP 

No mês de novembro o Fundo entregou o retorno de 0.36%, equivalente a CDI + 2.62%a.a. Tal performance ocorreu em virtude 
dos livros de: Project Finance com 1,69% no mês; Infraestrutura com 0,76% no mês; e Crédito Corporativo High Yield com 0,75% 
no mês. O retorno acumulado no ano é de 4.41% (CDI + 1.94%a.a.), em 12 meses é de 5,24% (CDI + 2,21%a.a.) e desde o início 
é de 66.20% (CDI + 2.79%a.a.). 

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/982bead8-e4cf-4ce8-b652-89e9dda9108f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/982bead8-e4cf-4ce8-b652-89e9dda9108f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1e1ca6db-83a9-45be-8c2d-2308e48e2285/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34461635000108
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4e8f634c-bfe1-4f5f-a06b-b4058d71b7f3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8a4a338f-5769-4c21-b58b-658f12f28390/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/793e54e8-8b5b-4923-a58d-58520e30566b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

XP Crédito Estruturado 360 Profissional FIC FIM CP LP IE 

Do ponto de vista de alocação, o fundo está com aproximadamente 35% do seu patrimônio líquido em ativos caixa, 40% em 
ativos na forma de precatórios federais e estaduais já expedidos ou pré precatórios federais, com grau de senioridade no 
recebimento, 15% em participação, via FIP, em empresa exploradora de campos petrolíferos onshore e os 10% restantes estão 
alocados de maneira diversificada, como por exemplo, operações de securitização de crédito pessoal. No pipeline de novas 
operações, o fundo tem buscado aumentar sua exposição em operações que possuam algum tipo de prêmio ou upside em 
determinadas situações, e/ou eventos de liquidez. 

Atribuição de Performance 

XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP 

No mês de novembro o Fundo entregou o retorno de 0.22%, equivalente a CDI + 0.92%a.a., com destaque para o livro de Project 
Finance (IPF). O retorno acumulado no ano é de 3.28% (CDI + 0.73%a.a.), em 12 meses é de 3,78% (CDI + 0,78%a.a.) e desde o 
início 11.86% (CDI + 0.70%a.a.). O fundo investe aproximadamente 80% do patrimônio líquido em Tesouro LFT e os outros 20% 
em determinadas carteiras da família XPCE, como o book de Imobiliário focado em Project Finance, o book de Crédito 
Corporativo High Yield com garantia real, o book de Securitização e o book de Infraestrutura. 

Posicionamento 

XP Inflação Referenciado IPCA FI Renda Fixa LP 

As NTN-Bs representam 56% do patrimônio do fundo, enquanto as debêntures e letras financeiras somam 40%. A carteira de 
NTN-Bs apresenta duration de 3,8 anos, com maiores concentrações nos vencimentos de agosto 2024, 2022 e maio 2023. A 
carteira de crédito é composta por ativos de 47 emissores, cuja exposição média é de 0,9% do patrimônio. 98% do patrimônio 
do fundo possui rating entre AAA e A-. 

Atribuição de Performance 

XP Macro Juros Ativo XPS 

No cenário externo, a bolsa americana (S&P) apresentou forte alta de 10,8%, diante do otimismo com a divulgação dos 
resultados positivos de diversas vacinas para a Covid19 e com o desfecho favorável das eleições americanas na visão do 
mercado. Acompanhando o otimismo global e ajudada pelo forte retorno do fluxo dos investidores estrangeiros, a bolsa 
brasileira subiu 15,9%, a maior alta mensal do ano. Os mercados continuam acompanhando atentamente o comprometimento 
do governo em relação ao cumprimento do Teto de Gastos em 2021, que parece caminhar para um desfecho positivo. No 
mercado de juros, os dados de inflação divulgados em outubro e novembro continuam surpreendendo e elevando as projeções 
dos agentes para níveis mais próximos da meta de 4% em 2020. No mês, o fundo teve ganhos na posição aplicada em juros 
reais de médio prazo e nos juros nominais de curtíssimo prazo. No mercado de juros, reduziu a alocação aplicada em juros 
reais de médio prazo e nos juros nominais de curtíssimo prazo. 

Atribuição de Performance 

XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP 

No cenário externo, a bolsa americana (S&P) apresentou forte alta de 10,8%, diante do otimismo com a divulgação dos 
resultados positivos de diversas vacinas para a Covid19 e com o desfecho favorável das eleições americanas na visão do 
mercado. Acompanhando o otimismo global e ajudada pelo forte retorno do fluxo dos investidores estrangeiros, a bolsa 
brasileira subiu 15,9%, a maior alta mensal do ano. Os mercados continuam acompanhando atentamente o comprometimento 
do governo em relação ao cumprimento do Teto de Gastos em 2021, que parece caminhar para um desfecho positivo. No 
mercado de juros, os dados de inflação divulgados em outubro e novembro continuam surpreendendo e elevando as projeções 
dos agentes para níveis mais próximos da meta de 4% em 2020. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/83587964-99f5-4ac8-ae12-a3b4f473222c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0cfae2b7-1b54-4aa2-ae97-12b60246d88d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/29cc318d-24ba-4f37-acff-6857a2218e41/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34461635000108
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4e8f634c-bfe1-4f5f-a06b-b4058d71b7f3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

XP Crédito Estruturado 360 Profissional FIC FIM CP LP IE 

A performance do XPCE Profissional no mês de novembro está atrelada principalmente à operação de listagem pública de uma 
das empresas investidas do Fundo. O XPCE Profissional possui dentro de suas estratégias de investimento a busca por ativos 
com potencial de valorização que, uma vez confirmada a tese de investimento, podem promover retornos significativos. No 
mês, o Fundo materializou parte dessa valorização após apreciação do valor do patrimônio líquido de um dos seus ativos, 
reflexo do evento de liquidez já mencionado e de perspectivas positivas para a geração de caixa futura da companhia. O XPCE 
Profissional também recebeu no mês adicionais R$ 145 mln decorrente do pagamento de um precatório federal, mantendo 
assim a expectativa positiva do time de gestão em relação à performance dos ativos até o presente momento e também para 
os próximos meses, dado que ainda há um montante expressivo de precatórios federais a ser recebido pelo fundo – fato esse 
que corrobora a qualidade dos ativos. 

 

XP Investimentos - Selection 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Selection RF Plus FIC FIM CP LP 0,58% 4,30% 4,86% - - 0,51% -0,46% 27,9  

Selection Debentures Incentivadas Hedge FIC 
FIRF CP 

0,36% 2,11% 2,75% - - 1,12% -2,61% 81,8  

Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 0,31% 0,41% 0,83% 3,64% 4,76% 1,39% -4,59% 422,3  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Selection FIC FIRF CP LP 

O fundo teve uma valorização de 0,31% no mês, contra 0,15% do CDI. Nos últimos 12 meses, o retorno acumulado foi de 0,83%, 
contra 2,99% do CDI no mesmo período. Em novembro, o carrego elevado dos papéis de crédito privado ajudou os fundos da 
classe a terem mais um mês bastante positivo. Apesar de, na média, não termos visto queda nos spreads, o Idex-CDI da JGP 
teve uma alta de 0,62% no mês. Na opinião dos gestores, o mercado de crédito está mais saudável com um maior volume de 
negociação no secundário e com boas taxas nas emissões primárias. No mês, os principais destaques foram os fundos JGP 
Corporate que teve alta de 0,92% e Iridium Titan que subiu 0,48%. 

Posicionamento 

Selection FIC FIRF CP LP 

As alocações seguem pulverizadas em fundos de estratégias de crédito “High Grade”, com investimentos em 8 gestoras 
diferentes, com maiores exposições aos fundos da ARX (ARX Vinson e ARX Everest), JGP (JGP Corporate), Polo (Polo Crédito 
Corporativo), XP (XP Investor) e SPX (SPX Seahawk). 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/83587964-99f5-4ac8-ae12-a3b4f473222c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/35e67802-e664-4c3f-b523-9671f3577f8a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/35e67802-e664-4c3f-b523-9671f3577f8a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Selection Debênture Incentivada Hedge FIC FIM CP 

O fundo teve retorno de +0,36% no mês, contra 0,15% do CDI. Nos últimos 12 meses, o retorno acumulado foi de +2,75%, contra 
2,99% do CDI no mesmo período. Em novembro, o carrego elevado das debêntures incentivadas ajudou os fundos da classe a 
terem mais um mês bastante positivo. Na opinião dos gestores, o mercado de crédito está mais saudável com um maior volume 
de negociação no secundário e com boas taxas nas emissões primárias. No mês, os principais destaques foram os fundos 
JGP Debêntures Incentivadas, com alta de 0,51% e XP Debêntures Incentivadas Hedge, que teve uma valorização de 0,40%. 

Posicionamento 

Selection Debênture Incentivada Hedge FIC FIM CP 

As maiores exposições continuam nos fundos de debêntures incentivadas com “hedge” das gestoras ARX, XP, JGP, Iridium e 
Quasar. 

Atribuição de Performance 

Selection RF Plus FIC FIM CP LP 

A carteira do Selection RF Plus teve retorno de 0,58% no mês, contra 0,15% do CDI, acumulando 4,86% nos últimos 12 meses, 
contra 2,99% do CDI no mesmo período. Em novembro, o carrego elevado dos papéis de crédito privado ajudou os fundos da 
classe a terem mais um mês bastante positivo. Alguns gestores de fundos de crédito high yield aproveitaram as altas taxas 
para montar posições em papéis high grade. Outros possuem bonds em suas careiras, que foram beneficiados pela melhora 
do cenário externo no mês de novembro. Já os fundos focados em crédito estruturado têm mantido retornos elevados e estão 
adicionando novas operações com taxas atrativas e risco mitigado. No mês, os principais destaques da carteira foram os 
fundos XPCE 360 Profissional (+5,89%) e Augme 90 (+0,49%). 

Posicionamento 

Selection RF Plus FIC FIM CP LP 

O fundo segue sua estratégia de investimento em fundos de crédito arrojado (“high yield”), com as alocações em 7 estratégias: 
Augme 90, XP Crédito Estruturado 360, XP Crédito Estruturado 360 Profissional, Empírica Lótus, Solis Capital Antares, Iridium 
Titan e Canvas High Yield. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aed8f578-9dec-48e8-b241-5d0567d1ddbb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aed8f578-9dec-48e8-b241-5d0567d1ddbb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/50071c51-d744-4244-8a04-58061ea74a75/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/50071c51-d744-4244-8a04-58061ea74a75/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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II) Multimercados 

A indústria de multimercados teve uma recuperação generalizada no mês 

de novembro, com retornos expressivos para os diferentes tipos de 

estratégias. O posicionamento dos gestores em classes de ativos “pró-

risco”, como posições compradas em ações locais e internacionais, por 

exemplo, foram os principais fatores que impulsionaram positivamente a 

rentabilidade da classe.  

Em novembro, o destaque positivo de performance foram os 

multimercados internacionais com hedge cambial, que tiveram retorno 

médio de 2,74%. Em seguida, figuraram os fundos de estratégia macro, com 

alta mensal média de 2,23%, os quais apresentaram também a maior 

dispersão entre os 3 melhores e 3 os três piores de nossa amostra (média 

de +11,88% vs média de -2,40%). Na janela de 36 meses, os fundos 

quantitativos / sistemáticos seguem como destaque, com retornos médios 

de 8,68%, anualizados. 

Ao longo dos últimos meses, as eleições nos EUA foram apontadas pelos gestores como um fator relevante de 

imprevisibilidade de cenário macroeconômico e aumento de volatilidade nos mercados. Com o resultado das 

eleições praticamente 100% definidos, a equipe da fundos da XP, realizou uma consulta junto a gestores de 

estratégia Macro, a fim de coletar suas perspectivas para as diferentes classes de ativo ao redor do mundo. 

 

 
Fonte: Economatica. Data base: 30/11/2020. Amostra de fundos monitorados pela XP. * Retornos de 24m e 36m são anualizados. 

 

Novembro Novembro Novembro Outubro

Top 3 Geral Bottom 3 Geral

Macro 11,88% 2,23% -2,40% -0,35% 3,16% 5,47% 6,82% 7,09% 9,38% 127

Long Short 6,35% 0,98% -1,70% -0,57% 1,28% 3,50% 6,16% 7,56% 9,60% 43

Quant / Sistemático 2,76% 0,55% -1,68% -0,31% 4,37% 4,84% 6,22% 8,68% 7,65% 15

Arbitragem/Multiestratégia 7,19% 1,86% -0,29% -0,04% 1,61% 3,64% 5,31% 6,42% 8,20% 13

Multimercado Internacional Hedgeado 7,07% 2,74% -4,14% -0,42% 2,45% 1,93% 4,20% 4,14% 9,88% 66

Multimercado Internacional Não Hedgeado 4,92% -1,76% -5,33% 0,95% 36,25% 31,16% 23,23% 20,60% 18,60% 29

CDI 0,15% 0,16% 2,59% 2,97% 4,52% 5,17% 0,06%

IHFA 2,99% -0,28% 2,73% 5,34% 6,86% 7,40% 8,73%

IMA-B 2,00% 0,21% 1,48% 3,52% 12,62% 12,46% 12,76%

IRF-M 0,36% -0,33% 4,65% 5,30% 9,11% 9,54% 6,05%

Dólar -7,63% 2,32% 32,28% 26,22% 17,48% 17,80% 20,09%

Retorno Médio

No ano 12M # fundos24M* 36M* Vol 12m

Classes de Fundos 
 

▪ Macro 

▪ Multiestratégia 

▪ Long Short 

▪ Quantitativo / Arbitragem 

▪ Previdência 
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Absolute 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Absolute Alpha Marb FIC FIM -0,12% 4,46% - - - 5,79% -4,96% 161,1  

Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM -0,11% 4,66% - - - 5,61% -4,65% 35,1  

Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM 0,07% 1,93% 3,41% - - 1,64% -1,10% 835,6  

Absolute Icatu I Prev FIC FIM 0,74% -0,38% 0,22% 3,89% - 2,28% -3,06% 127,7  

Absolute Vertex Advisory FIC FIM 1,50% 2,34% 3,79% 6,54% - 5,07% -5,24% 809,8  

Absolute Alpha Global FIC FIM 0,07% 1,95% 3,44% 5,49% 6,79% 1,64% -1,08% 976,0  

Absolute Alpha FIC FIM - - - - - - - - 

Absolute Hedge FIC FIM 0,78% 1,58% 2,45% 4,71% 6,31% 2,64% -2,61% 610,3  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Absolute Alpha Global FIC FIM | Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM 

O fundo obteve ganhos em Eventos Corporativos offshore, com destaques positivos para as posições de Willis Towers/AON e 
Sinacorp/New Wave e negativo para Net Ent/Evolution. No local, o livro apurou perdas, com destaque negativo para Linx/Stone. 
O livro Direcional com Assimetria contribuiu positivamente, destacam-se positivamente as posições de Melnick e Vale. O fundo 
também extraiu ganhos da carteira de termo e da posição de PETR3xPETR4. 

Posicionamento 

Absolute Alpha Global FIC FIM | Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM 

O fundo encontra-se com 12 posições em Eventos Corporativos Offshore, somando 24%, enquanto a parte local possui 2 
posições totalizando 5%. O livro Direcional com Assimetria está com 0,7% de exposição, através de 3 posições. A carteira de 
termo encontra-se em 30% e o livro L&S com 3% de exposição bruta. 

Atribuição de Performance 

Absolute Icatu I Prev FIC FIM 

O fundo apurou ganhos nas posições aplicadas em juros pré curtos e compradas em inflação implícita. Ainda em juros, houve 
perdas na posição tomada em treasuries longas. Em moedas, a venda de Dólar contra Dólar Australiano, Euro, Iene e uma cesta 
de emergentes contribuiu positivamente, enquanto a venda de Real contra o Dólar e a mesma cesta apurou perdas. As posições 
compradas em bolsas geraram ganhos, em especial na americana e brasileira. 

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/233ec076-f4d6-4445-a428-f0f5e8ad5478/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/588ae6d7-d7c7-4816-a791-fc175e63b863/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/233ec076-f4d6-4445-a428-f0f5e8ad5478/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/588ae6d7-d7c7-4816-a791-fc175e63b863/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29242441000181
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Posicionamento 

Absolute Icatu I Prev FIC FIM 

Comprado em bolsas (principalmente a americana). Em moedas, o fundo tem posição vendida em dólar, principalmente contra 
o AUD, EUR, JPY e uma cesta de emergentes. Em BRL, o fundo está vendido contra a mesma cesta. No livro de juros, o fundo 
está net aplicado em juros curtos e comprado em inflação implícita. No externo, tomado em treasuries longas. 

Atribuição de Performance 

Absolute Hedge FIC FIM | Absolute Vertex Advisory FIC FIM 

O fundo apurou ganhos nas posições aplicadas em juros pré curtos e compradas em inflação implícita. Ainda em juros, houve 
ganhos na posição aplicada na curva Mexicana e perdas na posição tomada em treasuries longas. Em moedas, a venda de 
Dólar contra Dólar Australiano, Euro, Iene e uma cesta de emergentes contribuiu positivamente, enquanto a venda de Real 
contra o Dólar e a mesma cesta apurou perdas. As posições compradas em bolsas geraram ganhos, em especial na americana 
e brasileira. 

Posicionamento 

Absolute Hedge FIC FIM | Absolute Vertex Advisory FIC FIM 

Comprado em bolsas (principalmente a americana). Em moedas, o fundo tem posição vendida em dólar, principalmente contra 
o AUD, EUR, JPY e uma cesta de emergentes. Em BRL, o fundo está vendido contra a mesma cesta. No livro de juros, o fundo 
está net aplicado em juros curtos e comprado em inflação implícita. No externo, aplicado em juros mexicanos e colombianos, 
além de tomado em treasuries longas. 

 

ACE Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

ACE Capital Advisory FIC FIM 0,85% 5,52% 7,13% - - 5,38% -4,65% 105,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

ACE Capital Advisory FIC FIM 

A contribuição positiva veio de Renda Fixa, decorrente da posição comprada em inflação curta. Em Ações, tínhamos pouca 
posição direcional e mais posições de valor relativo (long&short), posições estas que não tiveram bom desempenho no mês. O 
livro de Moedas e Cupom Cambial ganhou com posições vendidas em dólar e comprada em moedas asiáticas, mas perdeu 
com o USDBRL e com a posição tomada em cupom cambial. O livro Valor Relativo também registrou pequeno resultado 
negativo. No internacional, dois riscos de cauda foram reduzidos com (i) as definições das eleições americanas e (ii) com o 
anúncio dos resultados superiores sobre a eficácia da vacina para o COVID.  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29242441000181
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/313c7545-362f-4755-a456-9b1166649079/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/eaaccb10-fa3d-4e1b-8c85-1f30a3df17b2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/313c7545-362f-4755-a456-9b1166649079/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/eaaccb10-fa3d-4e1b-8c85-1f30a3df17b2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1a86ef5f-913f-4942-84f7-6441470f97eb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012


 
 
 

76 

   Dezembro 2020 

No Brasil, a mensagem do eleitorado nas eleições municipais foi bastante forte no sentido de premiar bons gestores e repudiar 
extremismos de ambos os lados. Na política, as indicações são de que não haverá extensão do auxílio emergencial e que 
iniciaremos 2021 com única e exclusivamente o bolsa família. Com isso, reduz-se o risco de uma medida criativa para 
driblar/flexibilizar o Teto dos Gastos. A inflação corrente seguiu surpreendendo para cima, o que nos levou a revisar nosso IPCA 
de 2020 fechado para 4,4%. 

Posicionamento 

ACE Capital Advisory FIC FIM 

Renda Fixa: Compra de NTN-Bs curtas (riscos para inflação no curto prazo são assimétricos para cima). Começamos a 
adicionar posição direcional em juros nominais, acreditando no término do auxílio emergencial. Moedas e Cupom Cambial: 
tomados em cupom cambial como proteção. Temos posição vendida em dólar contra o real: os termos de troca melhorando 
com a alta das commodities, fluxo de estrangeiros retornando e atuação do BC deverá neutralizar parte do fluxo de saída 
decorrente do overhedge. Nas outras moedas, seguimos privilegiando as asiáticas. Valor Relativo: Portfólio comprado em ativos 
reais como ações, renda fixa indexada e ouro, com proteções na venda de moedas fiduciárias. Renda Variável: aumentamos 
risco e destacamos compra de Nasdaq e no setor de varejo e seguros no Brasil.   

 

Adam Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Adam XP Seg Prev FIC FIM 4,91% 7,09% 7,26% - - 8,83% -7,78% 54,0  

Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM 2,87% 5,03% 4,25% 4,36% - 4,89% -6,72% 385,0  

Adam Icatu Prev FIC FIM 4,95% 7,34% 7,63% 8,56% 7,95% 8,90% -12,01% 1.110,4  

Adam Macro Advisory FIC FIM 2,25% 4,46% 4,06% 4,94% 4,91% 4,10% -7,82% 490,9  

Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM 2,87% 5,18% 4,41% 4,44% 5,61% 4,80% -6,16% 733,3  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Adam Icatu Prev FIC FIM | Adam XP Seg Prev FIC FIM 

No mês de novembro/20 a etratégia de previdência da Adam Capital apresentou resultado positivo para os portfólios de bolsa 
local, moedas e juros. 

Posicionamento 

Adam Icatu Prev FIC FIM | Adam XP Seg Prev FIC FIM 

Para a estratégia ADAM PREV, terminamos o mês de novembro/20 com posição em juros reais e nominais, bolsa brasileira e 
Dólar X Real, respeitando as limitações da legislação dos fundos de previdência privada. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1a86ef5f-913f-4942-84f7-6441470f97eb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/25681955000182
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30998045000168
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/25681955000182
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30998045000168
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Atribuição de Performance 

Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM | Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM 

No mês de novembro/20 a estratégia ADAM MACRO STRATEGY apresentou resultado positivo para os portfólios de bolsa 
internacional, bolsa local e moedas. Para o portfólio de commodities, o resultado foi negativo 

Posicionamento 

Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM | Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM 

Para a estratégia ADAM MACRO STRATEGY, terminamos o mês de novembro/20 com posição “net” vendida em bolsa 
americana, via índices globais de ações.  No portfólio de bolsa brasileira, seguimos com posição comprada. Para o portfólio de 
moedas, estamos comprados em real e peso mexicano contra dólar e, comprados em dólar contra outros emergentes. 

Atribuição de Performance 

Adam Macro Advisory FIC FIM 

No mês de novembro/20 a estratégia ADAM MACRO apresentou resultado positivo para os portfólios de bolsa internacional, 
bolsa local, moedas e juros. Para o portfólio de commodities, o resultado foi negativo. 

Posicionamento 

Adam Macro Advisory FIC FIM 

Para a estratégia ADAM MACRO, terminamos o mês de novembro/20 com posição “net” vendida em bolsa americana, via 
índices globais de ações. No portfólio de bolsa brasileira, seguimos com posição comprada. Para o portfólio de moedas, 
estamos comprados em real e peso mexicano contra dólar e, comprados em dólar contra outros emergentes. Por fim, aplicado 
em juros reais e nominais no Brasil. 

 

 

ARX 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

ARX Especial Macro FIC FIM 0,76% 8,99% 12,10% 12,37% 9,44% 13,51% -14,15% 175,4  

ARX Extra FIC FIM 1,46% 9,97% 13,84% 10,49% 9,02% 14,64% -15,58% 152,4  

ARX Target Institucional FIM - - - - - 6,77% -6,46% - 

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/35ca39c9-6090-486f-ae1c-19c96c7b9ed0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/947a1ff1-471f-417f-a089-23ec1aa04acc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/35ca39c9-6090-486f-ae1c-19c96c7b9ed0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/947a1ff1-471f-417f-a089-23ec1aa04acc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aa7ededd-37d2-42bd-9e92-d2810af954ea/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aa7ededd-37d2-42bd-9e92-d2810af954ea/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

ARX Extra FIC FIM 

O portfólio macro se beneficiou da alta da bolsa, auferindo ganhos significativos nas posições direcionais, apesar da carteira 
ter sido penalizado com o movimento de rotação, com o mercado migrando das ações growth para as de value. Continuamos 
a adotar posições táticas vendidas no câmbio, estratégia que se mostrou correta, uma vez que a moeda brasileira se aproveitou 
do movimento de desvalorização do dólar no mercado internacional. Na parte Long Short, as principais contribuições positivas 
vieram de um trade relativo no setor de Petróleo contra o setor de Papel Celulose e da posição comprada no setor de Shoppings. 
Os detratores de retorno mais relevantes vieram de um trade relativo no setor de Consumo Básico e de um trade relativo no 
setor de software. 

Posicionamento 

ARX Extra FIC FIM 

No book macro, acreditamos na continuidade de um ambiente externo favorável para ativos de risco de países emergentes. 
Seguimos atentos ao desenrolar da pauta política e, por conta dessa incerteza e do nível extremamente baixo da Selic, 
continuamos a adotar posições net compradas em juros e inflação. Na parte Long Short, nossa exposição comprada é 
representativa nos setores de Petróleo, pela perspectiva de preços mais favoráveis no médio prazo, diante da recuperação da 
demanda e por conta da existência de poucos projetos de expansão de oferta da commodity, e Shoppings, que apresenta um 
valuation descontado e cujos resultados do 3T20 mostraram um ponto de inflexão. 

Atribuição de Performance 

ARX Especial Macro FIC FIM 

O portfólio macro se beneficiou da alta da bolsa, auferindo ganhos significativos nas posições direcionais, apesar da carteira 
ter sido penalizado com o movimento de rotação, com o mercado migrando das ações growth para as de value. Continuamos 
a adotar posições táticas vendidas no câmbio, estratégia que se mostrou correta, uma vez que a moeda brasileira se aproveitou 
do movimento de desvalorização do dólar no mercado internacional. 

Posicionamento 

ARX Especial Macro FIC FIM 

Com o ambiente externo mais positivo, o risco idiossincrático do Brasil ganha ainda mais relevância. Acreditamos na 
continuidade de um ambiente externo favorável para ativos de risco de países emergentes. Seguimos atentos ao desenrolar da 
pauta política. Por conta dessa incerteza e do nível extremamente baixo da Selic, continuamos a adotar posições net compradas 
em juros e inflação. 

Asset 1 

Asset 1 
Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

A1 Hedge Advisory FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aa21add5-f0c2-4cb0-9eb4-e722ba30a557/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aa21add5-f0c2-4cb0-9eb4-e722ba30a557/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/524cc1fb-2751-43bc-965f-7b77627ef9f1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/524cc1fb-2751-43bc-965f-7b77627ef9f1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

A1 Hedge Advisory FIC FIM 

O mês de novembro caracterizou-se pela melhora da performance dos ativos de risco, impulsionada por dois fatores 
importantes: (1) a vitória de Biden nas eleições americanas, ; e (2) a divulgação de resultados positivos dos testes de vacina 
contra a Covid-19. Estes dois fatores indicam um cenário de aceleração do crescimento global em 2021 e diminuíram as 
preocupações com o aumento dos casos de Covid-19 no curto prazo. No cenário doméstico, as eleições municipais reduziram 
as atividades legislativas e postergaram a discussão de medidas de ajuste fiscal. O A1 Hedge Advisory obteve performance 
posivita advinda de posições otimistas com bolsa no Brasil, comprado em inflação implícita, posições a favor do peso mexicano 
e aplicado no juros. Por outro lado, o fundo obteve perdas no book de moedas. 

Posicionamento 

A1 Hedge Advisory FIC FIM 

Seguimos com uma visão construtiva para o cenário global por conta dos estímulos fiscais dos bancos centraia, além das 
notícias positivas com relação à vacina contra COVID-19. Este cenário global, positivo, acaba beneficiando o doméstico no curto 
prazo, resultando em melhor performance dos ativos de risco. Seguimos com posições compradas em Bolsa no Brasil, tomado 
no cupom cambial e vendidos no dólar contra real. 

 

AZ Quest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

AZ Quest Advisory Total Return FIC FIM -0,80% -8,14% -4,60% - - 5,88% -10,75% 93,8  

AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FIC FIM 0,07% 2,85% 4,19% 6,74% - 4,82% -4,29% 326,0  

AZ Quest Multi 15 FIC FIM 0,31% 1,33% 3,07% 5,55% 7,02% 6,39% -5,90% 89,6  

AZ Quest Multi Max FIC FIM 0,61% 1,26% 4,46% 7,62% 9,45% 13,15% -11,95% 969,8  

AZ Quest Termo FIM 0,16% 2,87% 3,28% 4,90% 5,64% 0,21% -0,21% 588,3  

AZ Quest Total Return FIC FIM -0,80% -8,04% -4,43% 0,85% 4,68% 5,84% -10,66% 727,0  

Az Quest Low Vol FIM 0,23% 0,81% 1,26% 3,92% 5,02% 2,33% -2,01% 473,8  

AZ Quest Equity Hedge FIC FIM -0,47% -3,02% -1,12% 2,23% 4,55% 2,77% -4,69% 186,8  

AZ Quest Multi FIC FIM 0,31% 1,35% 3,10% 5,57% 7,14% 6,37% -5,89% 808,3  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Multi FIC FIM 

O resultado das pesquisas sobre eficácia de duas vacinas para o Covid-19 e o resultado das eleições norte-americanas 
reverteram o ambiente de aversão a risco nos mercados globais, trazendo os investidores de volta às compras de ativos de 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/df6d36ef-06c6-445e-9c67-f77ad0c79157/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/df6d36ef-06c6-445e-9c67-f77ad0c79157/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/74fe82e7-b5a6-4f3e-ba33-37d29aca3731/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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risco. Com isso, os ativos de risco apresentaram forte alta, com o petróleo subindo mais de 26%, as bolsas globais se 
valorizando fortemente. No Brasil, apesar de novos dados que confirmam a alta nos índices de inflação, o BCB deixou claro que 
ainda vê a alta nos preços como transitória, sinalizando que os juros deverão se manter no patamar atual, salvo uma 
desvalorização adicional da moeda ou piora do quadro fiscal. O fundo fechou o mês de novembro com resultado positivo 
(+0,31%), com ganhos na posição comprada em bolsa americana e no book de Inflação. A principal perda veio da posição 
vendida em bolsa brasileira. Aumentamos a utilização de risco no fundo, processo de deve ser intensificado à medida que as 
incertezas acerca do quadro fiscal e da pandemia sejam reduzidas. 

Posicionamento 

AZ Quest Multi FIC FIM | AZ Quest Multi Max FIC FIM | AZ Quest Multi 15 FIC FIM 

Diante da expectativa de vacina e do que vem sendo observado nos indicadores de mobilidade durante a segunda onda da 
pandemia no exterior, entendemos que a atividade econômica não deverá sofrer um choque negativo tão relevante como no 
segundo trimestre. Por isso, mantemos nossa projeção de PIB recuando 4,3% em 2020 e crescendo 3,6% em 2021. Novos 
dados de inflação acima da expectativa, refletindo o aumento de custos, o descompasso de oferta e a demanda em alguns 
setores e a recomposição nos preços de serviços, associada à retomada da cobrança de taxa extra nas tarifas de energia 
elétrica, nos levaram a revisar expectativa de inflação 2020 para 4,2%. Apesar da perenidade desses efeitos na inflação dos 
últimos meses, mantemos a visão que os atuais choques têm características temporárias. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Multi Max FIC FIM 

O resultado das pesquisas sobre eficácia de duas vacinas para o Covid-19 e o resultado das eleições norte-americanas 
reverteram o ambiente de aversão a risco nos mercados globais, trazendo os investidores de volta às compras de ativos de 
risco. Com isso, os ativos de risco apresentaram forte alta, com o petróleo subindo mais de 26%, as bolsas globais se 
valorizando fortemente. No Brasil, apesar de novos dados que confirmam a alta nos índices de inflação, o BCB deixou claro que 
ainda vê a alta nos preços como transitória, sinalizando que os juros deverão se manter no patamar atual, salvo uma 
desvalorização adicional da moeda ou piora do quadro fiscal. O fundo fechou o mês de novembro com resultado positivo 
(+0,61%), com ganhos na posição comprada em bolsa americana e no book de Inflação. A principal perda veio da posição 
vendida em bolsa brasileira. Aumentamos a utilização de risco no fundo, processo de deve ser intensificado à medida que as 
incertezas acerca do quadro fiscal e da pandemia sejam reduzidas. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Multi 15 FIC FIM 

O resultado das pesquisas sobre eficácia de duas vacinas para o Covid-19 e o resultado das eleições norte-americanas 
reverteram o ambiente de aversão a risco nos mercados globais, trazendo os investidores de volta às compras de ativos de 
risco. Com isso, os ativos de risco apresentaram forte alta, com o petróleo subindo mais de 26%, as bolsas globais se 
valorizando fortemente. No Brasil, apesar de novos dados que confirmam a alta nos índices de inflação, o BCB deixou claro que 
ainda vê a alta nos preços como transitória, sinalizando que os juros deverão se manter no patamar atual, salvo uma 
desvalorização adicional da moeda ou piora do quadro fiscal. O fundo fechou o mês de novembro com resultado positivo 
(+0,31%), com ganhos na posição comprada em bolsa americana e no book de Inflação. A principal perda veio da posição 
vendida em bolsa brasileira. Aumentamos a utilização de risco no fundo, processo de deve ser intensificado à medida que as 
incertezas acerca do quadro fiscal e da pandemia sejam reduzidas. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FIC FIM 

O resultado das pesquisas sobre eficácia de duas vacinas para o Covid-19 e o resultado das eleições norte-americanas 
reverteram o ambiente de aversão a risco nos mercados globais, trazendo os investidores de volta às compras de ativos de 
risco. Com isso, os ativos de risco apresentaram forte alta, com o petróleo subindo mais de 26%, as bolsas globais se 
valorizando fortemente.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/74fe82e7-b5a6-4f3e-ba33-37d29aca3731/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cea12890-5ac4-49ff-9179-ae777285a8ee/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1072d289-7cc5-426a-9e14-08d557b14bf2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cea12890-5ac4-49ff-9179-ae777285a8ee/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1072d289-7cc5-426a-9e14-08d557b14bf2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28911614000144
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No Brasil, apesar de novos dados que confirmam a alta nos índices de inflação, o BCB deixou claro que ainda vê a alta nos 
preços como transitória, sinalizando que os juros deverão se manter no patamar atual, salvo uma desvalorização adicional da 
moeda ou piora do quadro fiscal. O fundo fechou o mês de novembro com resultado positivo (+0,07%), com ganhos na posição 
comprada em bolsa americana e no book de Inflação. A principal perda veio da posição vendida em bolsa brasileira. 
Aumentamos a utilização de risco no fundo, processo de deve ser intensificado à medida que as incertezas acerca do quadro 
fiscal e da pandemia sejam reduzidas. 

Posicionamento 

AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FIC FIM 

Diante da expectativa de vacina e do que vem observado nos indicadores de mobilidade durante a segunda onda da pandemia 
no exterior, entendemos que a atividade econômica não deverá sofrer um choque negativo tão relevante como no segundo 
trimestre. Por isso, mantemos nossa projeção de PIB recuando 4,3% em 2020 e crescendo 3,6% em 2021.  Novos dados de 
inflação acima da expectativa, refletindo o aumento de custos, o descompasso de oferta e a demanda em alguns setores e a 
recomposição nos preços de serviços, associada à retomada da cobrança de taxa extra nas tarifas de energia elétrica, nos 
levaram a revisar expectativa de inflação 2020 para 4,2%. Apesar da perenidade desses efeitos na inflação dos últimos meses, 
mantemos a visão que os atuais choques têm características temporárias. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Termo FI RF 

O AZ Quest Termo fechou o mês com rentabilidades de 105% do CDI, dentro do seu objetivo de retorno. 

Posicionamento 

AZ Quest Termo FI RF 

Adotamos a estratégia de manter os LFTs de prazos mais longos, para utilizar um financeiro mínimo suficiente para enquadrar 
o fundo para a tributação de Longo Prazo, fazendo assim com que todo excedente de caixa possa ser utilizado para as 
operações geradoras de alpha, como a de Termo, por exemplo.  

Atribuição de Performance 

Az Quest Low Vol FIM 

O AZ Quest Low Vol teve resultado de 154% CDI, beneficiando-se do aumento de liquidez e do giro no mercado, em especial na 
estratégia de financiamento e reversão 

Posicionamento 

Az Quest Low Vol FIM 

Seguimos utilizando estratégias de arbitragem de taxas de juros através de estratégias e ativos de renda variável, em especial 
financiamento (papel, call e put) de Petrobrás e financiamento a termo. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 

A bolsas globais tiveram um mês de forte valorização, muito apoiadas no resultado eleitoral americano e,  principalmente, na 
divulgação de dados positivos da eficácia de algumas vacinas contra a Covid 19. No Brasil, a perspectiva de vacinação em 
massa gerou forte reprecificação nos setores duramente impactados durante a pandemia, tais como o setor aéreo, shoppings 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28911614000144
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4d7cfe70-61f9-48dd-8e27-9c44beedd4bf/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4d7cfe70-61f9-48dd-8e27-9c44beedd4bf/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a8f3cd37-cbbb-457f-ad7c-1179174eca2b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a8f3cd37-cbbb-457f-ad7c-1179174eca2b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/29381b54-9bd9-48a1-b08b-f8b7a75fa03a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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e educação. Também foi destaque a volta dos estrangeiros para a bolsa comprando as ações com maior liquidez, como por 
exemplo commodites e bancos. Contudo, o fundo AZ Quest Equity Hedge fechou o mês com performance negativa (-0,47%), 
com perdas nas posições de valor relativo em Petróleo e Petroqúimica (-0,13%), e nas posições vendidas em Educação (-0,08%) 
e Papel & Celulose (-0,07%). Por outro lado, as posições compradas em Proteínas (+0,07%), Logística (+0,07%) e Agronegócio 
(+0,06%) compensaram parte das perdas. 

Posicionamento 

AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 

Diante da expectativa de vacina e do que vem sendo observado nos indicadores de mobilidade durante a segunda onda da 
pandemia no exterior, entendemos que a atividade econômica não deverá sofrer um choque negativo tão relevante como no 
segundo trimestre. Por isso, mantemos nossa projeção de PIB recuando 4,3% em 2020 e crescendo 3,6% em 2021. Ao longo 
do mês reduzimos a exposição líquida e hoje o fundo encontra-se com exposição neutra, com posições vendidas em Papel & 
Celulose, Siderurgia e Bens de Capital, e compradas em Varejo, Elétricas e Proteínas. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Total Return FIC FIM 

A bolsas globais tiveram um mês de forte valorização, muito apoiadas no resultado eleitoral americano e, principalmente, na 
divulgação de dados positivos da eficácia de algumas vacinas contra a Covid 19. No Brasil, a perspectiva de vacinação em 
massa gerou forte reprecificação nos setores duramente impactados durante a pandemia, tais como o setor aéreo, shoppings 
e educação. Também foi destaque a volta dos estrangeiros para a bolsa comprando as ações com maior liquidez, como por 
exemplo commodites e bancos.  Contudo, o fundo AZ Quest Total Return fechou o mês com performance negativa ( -0,80%), 
com perdas nas posições vendidas em Bens de Capital (-0,16%) e Educação (-0,15%), e na de valor relativo em Petróleo e 
Petroqúimica (-0,15%). Por outro lado, as posições compradas em Proteínas (+0,14%) e Logística (+0,13%), e vendidas em 
Mineração (+0,13%) compensaram parte das perdas. 

Posicionamento 

AZ Quest Total Return FIC FIM | AZ Quest Advisory Total Return FIC FIM 

Diante da expectativa de vacina e do que vem sendo observado nos indicadores de mobilidade durante a segunda onda da 
pandemia no exterior, entendemos que a atividade econômica não deverá sofrer um choque negativo tão relevante como no 
segundo trimestre. Por isso, mantemos nossa projeção de PIB recuando 4,3% em 2020 e crescendo 3,6% em 2021. Ao longo 
do mês reduzimos a exposição líquida e hoje o fundo encontra-se com exposição neutra, com posições vendidas em Papel & 
Celulose, Siderurgia e Bens de Capital, e compradas em Varejo, Elétricas e Proteínas. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Advisory Total Return FIC FIM 

A bolsas globais tiveram um mês de forte valorização, muito apoiadas no resultado eleitoral americano e, principalmente, na 
divulgação de dados positivos da eficácia de algumas vacinas contra a Covid 19. No Brasil , a perspectiva de vacinação em 
massa gerou forte reprecificação nos setores duramente impactados durante a pandemia, tais como o setor aéreo, shoppings 
e educação. Também foi destaque a volta dos estrangeiros para a bolsa comprando as ações com maior liquidez, como por 
exemplo commodites e bancos.  Contudo, o fundo AZ Quest Advisory Total Return fechou o mês com performance negativa (-
0,80%), com perdas nas posições vendidas em Bens de Capital (-0,16%) e Educação (-0,15%), e na de valor relativo em Petróleo 
e Petroqúimica (-0,15%). Por outro lado, as posições compradas em Proteínas (+0,14%) e Logística (+0,13%), e vendidas em 
Mineração (+0,13%) compensaram parte das perdas. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/29381b54-9bd9-48a1-b08b-f8b7a75fa03a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Bahia 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Bahia AM Advisory FIC de FIM 1,59% -1,24% 0,19% - - 4,37% -6,60% 238,5  

Bahia AM Maraú Advisory FIC de FIM 2,39% -1,83% -0,18% 4,56% - 5,41% -8,67% 1.328,1  

Bahia AM Maraú FIC de FIM 2,40% -1,78% -0,14% 4,61% 6,51% 5,40% -8,64% 3.340,9  

Bahia AM FIC de FIM 1,57% -1,24% 0,18% 3,71% 5,27% 4,36% -6,59% 212,3  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Bahia AM FIC de FIM | Bahia AM Maraú FIC de FIM | Bahia AM Maraú Advisory FIC de FIM | Bahia AM Advisory FIC 
de FIM 

O fundo teve resultado positivo com ganhos em Renda Fixa e em Bolsa. Em Renda Fixa, os ganhos vieram de posições 
compradas em índices de crédito de empresas europeias e americanas; compradas em Coroa Norueguesa, Rublo Russo, Euro 
e Dólar Australiano; aplicadas em juros nominais no México e no Brasil, compradas em inflação no Brasil e nos Estados Unidos 
e tomadas em juros nominais na Polônia. Em Bolsa, os ganhos se concentraram no direcional comprado em bolsa Brasil e no 
setor de Commodities. Os mercados apresentaram movimentos de apreciação impulsionados pelos resultados da fase 3 dos 
testes das principais vacinas e pelo resultado das eleições americanas. No Brasil, os mercados também tiveram ganhos 
relevantes, em linha com o cenário global. Os principais assuntos locais foram o comportamento da inflação, com maior difusão 
entre componentes e altas de preços de serviços e indicações positivas de respeito ao teto de gastos por parte do poder 
executivo. Nesse sentido, o principal desafio do país continua sendo o equilíbrio das contas públicas. 

Posicionamento 

Bahia AM FIC de FIM | Bahia AM Maraú FIC de FIM | Bahia AM Maraú Advisory FIC de FIM | Bahia AM Advisory FIC 
de FIM 

Mantemos alocações que tendem a se beneficiar de uma aceleração sincronizada no crescimento global e da atuação dos 
Bancos Centrais. Em Renda Fixa, temos posições aplicadas em juros nominais e reais no Brasil, aplicadas em juros nominais 
no México, compradas em inflação no Brasil e nos EUA; comprada em uma cesta de moedas e vendidas em Dólar Americano 
e Rand Sul-africano. Em Bolsa, oscilamos nossa posição comprada na bolsa brasileira ao longo de novembro e aumentamos 
ligeiramente o risco alocado ao book de renda variável. As principais alocações se concentram em posições compradas nos 
setores de Consumo Discricionário, Serviços Financeiros, Imobiliário, Mineração e Siderurgia; além de posições relativas com 
exposição líquida vendida em Bancos. 

Blueline 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Blue Alpha Advisory FIC FIM 2,67% 4,00% 5,46% - - 5,17% -4,10% 7,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ae09770b-bafa-4296-8f92-c57c1e76f39b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e5a8e702-08d1-43ba-8730-ca0f6c2efcac/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1ec02dbc-882b-4a4f-a03e-99af7b6f75c2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/792c6cab-977e-4273-8364-c54bf30dd2fa/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/792c6cab-977e-4273-8364-c54bf30dd2fa/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ae09770b-bafa-4296-8f92-c57c1e76f39b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e5a8e702-08d1-43ba-8730-ca0f6c2efcac/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1ec02dbc-882b-4a4f-a03e-99af7b6f75c2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/792c6cab-977e-4273-8364-c54bf30dd2fa/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/792c6cab-977e-4273-8364-c54bf30dd2fa/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Blue Alpha Advisory FIC FIM 

A sequência de eventos globais positivos logo no início do mês gerou ganhos para a estratégia diversificada do Blue Alpha 
Advisory em novembro (267bp), principalmente nas posições em bolsas e em taxas de câmbio. Na bolsa, a contribuição foi de 
264bp, com a maior parte dos ganhos advindos de posições offshore (EUA e Ásia), mas também no Brasil com um portfólio 
mais restrito de ações conectadas ao ciclo de commodities. No câmbio, a aposta vendida no dólar americano gerou ganhos de 
59bp, principalmente comprando moedas asiáticas, beneficiadas por crescimento robusto e menores riscos geopolíticos. Já 
nos juros, o book apresentou resultado levemente negativo (-10bp) em função da posição tomada em taxas americanas. No 
México, apesar da oscilação intra-mês o resultado das posições apostando em queda nas taxas foi positivo. No Brasil, a falta 
de visibilidade fiscal nos manteve fora do mercado de juros em novembro. 

Posicionamento 

Blue Alpha Advisory FIC FIM 

Nosso cenário permanece otimista no médio prazo, assumindo forte retomada no crescimento global em 2021 e um ambiente 
menos conturbado do ponto de vista geopolítico. Diante disto, temos mantido a alocação em ativos de risco global e posições 
contra o dólar, mas a percepção de que alguns ativos já se valorizaram bastante tem motivado um movimento de rodízio da 
carteira para ativos de fundamentos bem alinhados, mas que ficaram para trás em novembro.  

Isso envolve ações e moedas mais ligados ao ciclo de commodities, moedas com bom carrego de juros e em países com boas 
perspectivas de crescimento.  

 

BTG Pactual 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA 2,54% 9,12% 13,09% 13,45% 13,71% 16,41% -22,25% 885,91 

BTG Pactual Discovery Prev Zurich FIC FIM -0,09% -1,18% 0,32% 4,29% - 6,09% -7,18% 34,26 

BTG Pactual Discovery FIM 0,88% -0,97% 1,37% 3,68% 5,38% 5,82% -9,45% 1064,41 

BTG Pactual Explorer FIM 0,94% 2,08% 2,90% 3,71% 4,23% 6,25% -6,88% 69,51 

BTG Pactual Hedge FIM 0,69% 2,06% 3,55% 4,17% 4,90% 2,48% -4,04% 29,36 

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

 
*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/32330be8-0e52-4c59-8c15-1c50bbfa822d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/32330be8-0e52-4c59-8c15-1c50bbfa822d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

BTG Pactual Hedge FIM 

O fundo BTG Pactual Hedge FIM (“Hedge”) apresentou rentabilidade de 0.69% em novembro. No ano e em 12 meses, o Hedge 
apresenta rentabilidade de 2.06% (ou 79.31% do CDI) e 3.55% (ou 118.98% do CDI), respectivamente. Na parte de renda fixa e 
moedas todas as estratégias geraram retornos positivos no mês, com destaque para posições tomadas nas curvas nominais 
de Chile e Colômbia, aplicada na curva nominal de Brasil e comprada em inflação implícita também no Brasil. Também se 
destacou a posição vendida em USD contra uma cesta de moedas. 

Posicionamento 

BTG Pactual Hedge FIM | BTG Pactual Explorer FIM | BTG Pactual Discovery Prev Zurich FIC FIM | BTG Pactual 
Discovery FIM 

No Brasil, as eleições municipais mostraram vitória dos partidos de centro-direita, reduzindo o risco de políticas extremas, pelo 
menos no curto-prazo. Em relação ao risco de não cumprimento do teto de gastos em 2021, as declarações do Presidente 
Bolsonaro foram na linha de não estender o auxílio emergencial e não criar o programa social Renda Cidadã, o qual elevaria os 
gastos e dificultaria o cumprimento do teto. A inflação continuou surpreendo para cima e os núcleos aumentaram, sugerindo 
uma inflação na meta para 2021. No entanto, no último dia de novembro, a ANEEL decidiu retomar a bandeira tarifária a partir 
de dezembro (esperávamos apenas para janeiro), anunciando a bandeira vermelha 2 para este mês. Sendo assim, elevamos a 
projeção de inflação de dezembro em 0,43% (para 4,3%). 

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Explorer FIM 

O fundo BTG Pactual Explorer FIM (“Explorer”) apresentou rentabilidade de 0.94% em novembro. No ano e em 12 meses, o 
Explorer apresenta rentabilidade de 2.08% (ou 79.87% do CDI) e 2.90% (ou 97.03% do CDI), respectivamente. Na parte de renda 
fixa e moedas todas as estratégias geraram retornos positivos no mês, com destaque para posições tomadas nas curvas 
nominais de Chile e Colômbia, aplicada na curva nominal de Brasil e comprada em inflação implícita também no Brasil. Também 
se destacou a posição vendida em USD contra uma cesta de moedas. 

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Discovery Prev Zurich FIC FIM 

O fundo BTG Pactual Discovery Prev Zurich FIC FIM apresentou rentabilidade de -0.09% em novembro. No ano, o fundo 
apresenta rentabilidade de -1.18% (ou -47.29% do CDI). Na parte de renda fixa e moedas todas as estratégias geraram retornos 
positivos no mês, com destaque para posições tomadas nas curva nominal de Brasil e comprada em inflação implícita também 
no Brasil. Também se destacou a posição vendida em USD contra uma cesta de moedas. 

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Discovery FIM 

O fundo BTG Pactual Discovery FIM (“Discovery”) apresentou rentabilidade de 0.88% em novembro. No ano e em 12 meses, o 
Discovery apresenta rentabilidade de -0.97% (ou -37.39% do CDI) e 1.37% (ou 45.88% do CDI), respectivamente. 

Na parte de renda fixa e moedas todas as estratégias geraram retornos positivos no mês, com destaque para posições tomadas 
nas curvas nominais de Chile e Colômbia, aplicada na curva nominal de Brasil e comprada em inflação implícita também no 
Brasil. Também se destacou a posição vendida em USD contra uma cesta de moedas. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ff0c342a-0443-4605-92ff-193df129048c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ff0c342a-0443-4605-92ff-193df129048c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5251b4b8-0f87-4ca0-a2b3-82f952964cc2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30329397000120
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/008750a6-b6a8-4cf4-a59f-900785cd0faf/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/008750a6-b6a8-4cf4-a59f-900785cd0faf/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5251b4b8-0f87-4ca0-a2b3-82f952964cc2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30329397000120
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/008750a6-b6a8-4cf4-a59f-900785cd0faf/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA 

O Absoluto LS apresentou uma valorização de 2,5% em novembro (1698% do CDI). Os principais destaques positivos foram: (i) 
a estratégia de México, com destaque para as posições de Banorte (+7,1% em MXN) e Oma (22,7% em MXN); e (ii) os pares 
intrasetoriais e estratégias locais, principalmente nos setores de mineração, óleo e gás e consumo. 

Posicionamento 

BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA 

Conforme dito anteriormente, o Ibovespa valorizou 15,9%, acompanhando o movimento de risk on observado nos principais 
ativos globais de risco. De maneira geral, tal movimento é reflexo da perspectiva positiva com relação às vacinas contra a Covid-
19 uma vez que as mesmas vêm apresentando alta eficácia nas fases finais dos testes. Isso motivou um processo de rotação 
nos ativos mundiais, fazendo os ativos que foram mais prejudicados desde o início dos isolamentos sociais performar melhor 
que o restante. Outro fator que impulsionou os mercados foi o resultado da eleição americana, que elegeu Joe Biden como o 
próximo presidente dos EUA e manteve o senado dominado por republicanos, o que agradou os investidores. Além disso, o 
receio de um processo de transição conturbado entre o presidente Donald Trump e seu sucessor parece ter diminuído uma vez 
que o atual presidente já autorizou o início desse processo. Com isso, o S&P 500, índice de referência do mercado de ações 
americano, avançou 10,8% enquanto o petróleo também registrou ganhos relevantes com o Brent e o WTI subindo 27,0% e 
26,7%, respectivamente. 

 

Capitania 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Capitânia Reit 90 CP FIC FIM  2,54% -5,54% 5,63% - - 14,89% -24,17% 282,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Capitânia Reit 90 CP FIC FIM  

O Fundo teve uma boa performance no mês de novembro, inclusive comparado ao IFIX. Os grandes destaques foram os FIIs 
de shopping centers e de renda urbana. Conforme já mencionamos anteriormente, o segmento de shopping já vinha 
apresentando uma melhora operacional significativa, o que começou a ser repassado para os dividendos e ajudou na 
valorização das cotas no mercado secundário. O setor de renda urbana se mostrou resiliente e estável na crise, com contratos 
atípicos e locatários renomados, fazendo com que os dividendos não fossem impactados como outros setores, o que fez com 
que investidores aumentassem suas posições.  

Além disso, o setor com o maior destaque na performance do IFIX foi o de recebíveis imobiliários, com o aumento recente dos 
indexadores (IPCA e IGP-M) sendo refletidos nos dividendos dos fundos. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/258a9550-b09c-44d4-83e8-70e52e8f4945/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/258a9550-b09c-44d4-83e8-70e52e8f4945/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f2d72072-532d-4b4a-a843-671a76722d24/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Capitânia Reit 90 CP FIC FIM  

Acreditamos que o segmento de shopping centers continua muito atrativo (mesmo com o rally recente) dado que os dividendos 
ainda não retornaram a patamares estabilizados e muitos investidores estão céticos com o setor. Acompanhando os últimos 
relatórios já vemos alguns empreendimentos com vendas superiores ao ano passado e com taxas de vacância pouco 
impactadas pela crise, cenário que o mercado ainda não refletiu nas cotações. No cenário macro, a expectativa de juros baixos 
por um período prolongado segue como o principal pano de fundo e é muito favorável para os FIIs. Continuamos otimistas com 
o segmento, com o crescente número de investidores, novas emissões com alta demanda e aumento da liquidez. 

 

Claritas 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM 0,44% 3,38% 4,36% - - 1,66% -1,33% 740,4  

Claritas Advisory Icatu Prev FIM 0,43% 3,75% 4,76% 6,19% - 1,69% -1,33% 1.779,5  

Claritas Total Return FIC FIM 1,28% 5,56% 10,42% 11,06% - 5,90% -4,13% 395,7  

Claritas Long Short Advisory FIC FIM 0,32% -0,64% 2,07% - - 4,16% -5,65% 319,0  

Claritas Institucional FIM 0,33% 2,83% 3,53% 5,11% 5,58% 0,99% -0,94% 2.140,2  

Claritas Hedge FIC FIM Longo Prazo 0,65% 3,39% 5,64% 6,96% 6,48% 2,67% -1,91% 279,4  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Claritas Long Short Advisory FIC FIM 

O principal destaque positivo foi nossa posição em Vale, que se beneficiou da alta nos preços do minério de ferro (+11%). Outro 
destaque positivo foi nossa posição em São Martinho, que apresentou bons resultados para o segundo trimestre da safra 
2020/2021, com crescimento de 22,8% y/y no EBITDA, que totalizou R$ 476 milhões, e melhora de 110 bps na margem, 
refletindo a estratégia da companhia em direcionar um mix maior para a produção de açúcar, beneficiando-se dos maiores 
preços deste produto em relação ao etanol. Por outro lado, um dos destaques negativos no mês foi nossa posição vendida em 
Azul. Apesar da segunda onda de contaminação do coronavírus (Covid-19) ainda trazer preocupações, avanços positivos nos 
testes das vacinas em estudo beneficiaram a ação. 

Posicionamento 

Claritas Long Short Advisory FIC FIM 

Estamos com exposição Long 27,05%; Short 17,46%; Gross Exposure 44,51%; Net Exposure 9,60% e Beta Adjusted 14,42%. 

Nossas 5 principais posições são VVAR3 (2,19%), IBOVxABEV3 (1,86%), SMTO3 (1,84%), CMIG3xCMIG4 (1,71%) e SIMH3 
(1.56%) 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f2d72072-532d-4b4a-a843-671a76722d24/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/21fa4f10-a0a7-4e26-9372-3bda2c214067/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/21fa4f10-a0a7-4e26-9372-3bda2c214067/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Nossos 5 principais setores são Varejo (4,39%), Transporte & Logística (4,31%), Finanças - Bancos (2,49%), Construção (1,57%) 
e Agribusiness (1.42%). 

Atribuição de Performance 

Claritas Hedge FIC FIM Longo Prazo | Claritas Institucional FIM | Claritas Advisory Icatu Prev FIM | Claritas Advisory 
XP Seg Prev FIE FIC FIM 

O mês foi de alta nos ativos globais de risco com a conclusão das eleições americanas e progresso relevante no 
desenvolvimento das vacinas, enquanto o número de casos do Coronavírus seguiu deteriorando. No âmbito doméstico os 
ativos apresentaram grande recuperação seguindo o risk on externo. A conjuntura doméstica ficou paralisada aguardando a 
conclusão das eleições municipais e observando os atritos de sucessão no Legislativo. A incerteza continua elevada para o 
andamento das reformas e o final do ano. 

Realizamos alocações táticas em juros nominais, operando inclinações e compra de inflação implícita com resultado neutro. 
Em bolsa, seguimos com proteções e posições direcionais dinâmicas, enquanto mantivemos a alocação em cases específicos 
com bons resultados. No book de moedas, realizamos posições em cross do G7/Latam e no Real com resultado negativo. O 
caixa retornou à normalidade esse mês seguindo o CDI. 

Posicionamento 

Claritas Hedge FIC FIM Longo Prazo | Claritas Institucional FIM | Claritas Advisory Icatu Prev FIM | Claritas Advisory 
XP Seg Prev FIE FIC FIM | Claritas Total Return FIC FIM 

Mercado de Juros: Posição tomada em vértices intermediários; Posição aplicada na parte intermediária da curva de juros reais  

Mercado de Bolsa: Carteira com cases de maior convicção; Posição defensiva em índice e opções de venda; Papéis com Beta; 
Posição comprada em S&P 

Mercado de Moedas: Posição tática em países emergentes; Posição comprada em desenvolvidos contra o dólar americano 

Atribuição de Performance 

Claritas Total Return FIC FIM 

No book long & short, posições similares ao Claritas Long Short. 

No book macro, realizamos alocações táticas em juros nominais, operando inclinações e compra de inflação implícita com 
resultado neutro. Em bolsa, seguimos com proteções e posições direcionais dinâmicas, enquanto mantivemos a alocação em 
cases específicos com bons resultados. No book de moedas, realizamos posições em cross do G7/Latam e no Real com 
resultado negativo. O caixa retornou à normalidade esse mês seguindo o CDI. 

 

Exploritas 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Exploritas Alpha America Latina FIC FIM 13,91% -31,34% -21,59% -12,55% -4,16% 33,79% -49,06% 614,79 

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

 
*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/794799c9-4391-477c-a40a-45fa0ef5e565/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d5739afb-6f23-40ae-89db-e81e46d951e4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29626006000150
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32755077000168
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32755077000168
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/794799c9-4391-477c-a40a-45fa0ef5e565/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d5739afb-6f23-40ae-89db-e81e46d951e4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29626006000150
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32755077000168
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32755077000168
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/76723538-126e-4d74-9641-49a1a4093c98/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/76723538-126e-4d74-9641-49a1a4093c98/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Exploritas Alpha America Latina FIC FIM 

Novembro foi o segundo melhor mês da história do Exploritas Alpha América Latina (+13,90%), ficando somente atrás do mês 
de dezembro de 2019 com 14,20%.  O fluxo vindo de uma realocação de portfólio de investidores de mercados desenvolvidos 
para emergentes impulsionou os ativos de risco latino-americanos. A principal contribuição positiva veio do book de ações com 
775 bps, sendo 256 bps vindo da Argentina, 344 bps do Brasil, 34 bps da Colômbia, 54 bps do Peru e 90 bps do conjunto dos 
outros países.  A estratégia em taxa de juros reais contribuiu com 182 pontos e o hedge cambial das posições offshore com 
420 bps. 

Posicionamento 

Exploritas Alpha America Latina FIC FIM 

Trabalhando com um cenário ainda positivo para emergentes, com excesso de liquidez global e ativos descontados na América 
Latina. Brasil respeitando os limites fiscais e realizando pequenas reformas . O Fundo segue aplicado em juros reais brasileiros, 
em ações o fundo esta net direcional comprado em 30% sendo 7.4% no Brasil e o restante na américa Latina. Em Bonds o book  
está comprado em 18% sendo 10% em Brasil.  

 

GAP 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

GAP Multiportfolio FIM -0,14% 7,67% 9,70% 10,60% 9,53% 9,24% -8,84% 178,3  

Gap Absoluto FIC FIM -0,14% 7,49% 9,54% 10,62% 9,92% 9,31% -8,85% 555,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Gap Absoluto FIC FIM 

Do lado positivo, destacam-se posições na bolsa brasileira e em juros emergentes. Do negativo, tivemos perdas em juros 
desenvolvidos, juros locais, moedas e long & short. Iniciamos o mês com uma posição pequena comprada na bolsa brasileira, 
com foco em ações que se beneficiariam da retomada econômica e da chegada da vacina. Essa carteira performou bem com 
a vitória de Biden e os resultados promissores ds vacinas. Diante disso, e por conta da nossa postura cautelosa com a situação 
fiscal brasileira, optamos por zerar a posição na metade do mês. Enxergávamos a questão do futuro do auxílio emergencial 
como um evento binário, e optamos por não ter exposição relevante a ativos brasileiros enquanto as incertezas fiscais não 
fossem reduzidas. Essa postura cautelosa nos custou a segunda pernada de melhora dos ativos brasileiros. O long & short teve 
perdas em pares do setor elétrico.  Nos mercados globais, tivemos perdas tomados em juros americanos, comprados em ouro 
e comprados em peso mexicano. Do lado positivo, tivemos ganhos aplicados em juros no México. Ao longo do mês, o Banxico 
confirmou a nossa visão de que seria cauteloso e faria uma pausa no ciclo de cortes atual. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9aa826e0-2ea1-4729-9b92-d8f61622e090/detalhes
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9aa826e0-2ea1-4729-9b92-d8f61622e090/detalhes
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bf4ac45c-d86f-459b-b541-fa5fd826499e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Gap Absoluto FIC FIM | GAP Multiportfolio FIM 

No Brasil, iniciamos uma posição aplicada nos juros curtos, onde vemos espaço para uma descompressão de prêmios. O 
presidente sinalizou a rota a ser seguida no campo fiscal. Interrompendo o auxílio no final do ano e entrar 2021 com o bolsa-
família. Em nossa visão, essa sinalização foi importante pois tirou probabilidade de cenários de ruptura fiscal e confirmou um 
recuo dos gastos. Essa decisão levará a um crescimento menos intenso e a um recuo da inflação, perpetuando o cenário de 
política monetária frouxa. Com o risco fiscal reduzido, vemos a moeda brasileira afastada dos fundamentos e montamos uma 
posição vendida em dólar contra o real. Nos mercados globais, temos posições compradas em diversas moedas emergentes, 
tomada nos juros intermediários americanos e aplicada nos juros do México. 

Atribuição de Performance 

GAP Multiportfolio FIM 

Do lado positivo, destacam-se posições na bolsa brasileira e em juros emergentes. Do negativo, tivemos perdas em juros 
desenvolvidos, juros locais, moedas e long & short. Iniciamos o mês com uma posição pequena comprada na bolsa brasileira, 
com foco em ações que se beneficiariam da retomada econômica e da chegada da vacina. Essa carteira performou bem com 
a vitória de Biden e os resultados promissores ds vacinas. Diante disso, e por conta da nossa postura cautelosa com a situação 
fiscal brasileira, optamos por zerar a posição na metade do mês. Enxergávamos a questão do futuro do auxílio emergencial 
como um evento binário, e optamos por não ter exposição relevante a ativos brasileiros enquanto as incertezas fiscais não 
fossem reduzidas. Essa postura cautelosa nos custou a segunda pernada de melhora dos ativos brasileiros. O long & short teve 
perdas em pares do setor elétrico.  Nos mercados globais, tivemos perdas tomados em juros americanos, comprados em ouro 
e comprados em peso mexicano. Do lado positivo, tivemos ganhos aplicados em juros no México. Ao longo do mês, o Banxico 
confirmou a nossa visão de que seria cauteloso e faria uma pausa no ciclo de cortes atual. 

 

Garde 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Garde Aramis Icatu Prev FIC FIM 2,16% -2,09% 0,29% 4,58% - 9,81% -10,32% 17,57 

Garde DArtagnan FIC FIM 1,58% 2,13% 5,44% 7,07% 5,36% 10,14% -10,39% 804,70 

Garde DArtagnan Advisory FIC FIM 1,58% 2,15% 5,49% 7,08% 5,34% 10,16% -10,41% 370,32 

Garde Vallon Advisory FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

 
*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Garde DArtagnan FIC FIM | Garde DArtagnan Advisory FIC FIM 

Nesse mês praticamente todas as estratégias contribuíram positivamente, sendo que o destaque positivo veio da estratégia de 
ações. O mês de novembro foi marcado por forte valorização das Bolsas ao redor do mundo, com destaque para aquelas que 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bf4ac45c-d86f-459b-b541-fa5fd826499e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/39465551-12b5-4f93-a2e9-3d3474a2c503/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/39465551-12b5-4f93-a2e9-3d3474a2c503/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c88fe723-b54d-4992-8f7e-55f44d0b5eef/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/07191e22-ed7c-46f1-a204-7c6cd867f56e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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apresentavam maior defasagem, como a brasileira. Esse maior apetite a risco deveu-se, principalmente, pelo fim da incerteza 
com as eleições americanas e com proximidade da aprovação das primeiras vacinas contra o Covid-19. A segunda maior 
contribuição positiva veio da estratégia de moedas, aqui o destaque foi a posição em peso mexicano. Em juros o que agregou 
valor foram as posições compradas em NTN-Bs e em inflação implícita de curto prazo. A estratégia de juros nominais foi 
levemente negativa. Revisamos mais uma vez o IPCA de 2020, de 3.8% para 4.3% com a revisão da bandeira tarifária. Nossa 
projeção de inflação para 2021 é de 3.1%, ainda confortável em relação à meta. Neste sentido, seguimos acreditando que o BC 
irá manter a taxa de juros no nível atual de 2% por todo o ano de 2021. O resultado da estratégia de juros globais foi praticamente 
neutro. Do lado negativo tivemos somente a estratégia de cupom cambial. 

Posicionamento 

Garde DArtagnan FIC FIM | Garde DArtagnan Advisory FIC FIM 

Menos incerteza, recuperação econômica, ampla liquidez e fiscal estimulativo nos levam a manter posições compradas nas 
Bolsas local e internacional. Na parte de moedas, seguimos posicionados pela continuidade da desvalorização do dólar contra 
moedas que possam se beneficiar de uma melhoria no ambiente de comércio mundial, recuperação da atividade e manutenção 
de estímulos monetários e fiscais pelos principais Bancos Centrais e governos de países desenvolvidos. Em juros nominais não 
teremos posições relevantes até que o cenário fiscal tenha maior visibilidade. As posições de juros globais foram mantidas, 
estamos tomados em juros americanos, chilenos e colombianos e aplicados em juros no México. Em cupom cambial também 
mantemos a posição de inclinação de curva. 

Atribuição de Performance 

Garde Aramis Icatu Prev FIC FIM 

Nesse mês praticamente todas as estratégias contribuíram positivamente, sendo que o destaque positivo veio da estratégia de 
ações. O mês de novembro foi marcado por forte valorização das Bolsas ao redor do mundo, com destaque para aquelas que 
apresentavam maior defasagem, como a brasileira. Esse maior apetite a risco deveu-se, principalmente, pelo fim da incerteza 
com as eleições americanas e com proximidade da aprovação das primeiras vacinas contra o Covid-19. A segunda maior 
contribuição positiva veio do complexo juros. O que agregou valor foram as posições compradas em NTN-Bs e em inflação 
implícita de curto prazo. A estratégia de juros nominais foi levemente negativa. Revisamos mais uma vez o IPCA de 2020, de 
3.8% para 4.3% com a revisão da bandeira tarifária. No entanto, essa revisão de bandeira para este ano deverá resultar em 
queda das projeções de inflação para 2021, de 3.5% para 3.1%, ainda confortável em relação à meta. Neste sentido, seguimos 
acreditando que o BC irá manter a taxa de juros no nível atual de 2% por todo o ano de 2021. O resultado da estratégia de 
câmbio foi neutro. 

Posicionamento 

Garde Aramis Icatu Prev FIC FIM 

Menos incerteza, recuperação econômica, ampla liquidez e fiscal estimulativo nos levam a manter posições compradas nas 
Bolsas local e internacional. Na parte de moedas, seguimos posicionados pela continuidade da desvalorização do dólar contra 
moedas que possam se beneficiar de uma melhoria no ambiente de comércio mundial, recuperação da atividade e manutenção 
de estímulos monetários e fiscais pelos principais Bancos Centrais e governos de países desenvolvidos. Em juros nominais não 
teremos posições relevantes até que o cenário fiscal tenha maior visibilidade. 

Atribuição de Performance 

Garde Vallon Advisory FIC FIM 

Nesse mês praticamente todas as estratégias contribuíram positivamente, sendo que o destaque positivo veio da estratégia de 
ações. O mês de novembro foi marcado por forte valorização das Bolsas ao redor do mundo, com destaque para aquelas que 
apresentavam maior defasagem, como a brasileira. Esse maior apetite a risco deveu-se, principalmente, pelo fim da incerteza 
com as eleições americanas e com proximidade da aprovação das primeiras vacinas contra o Covid-19. A segunda maior 
contribuição positiva veio da estratégia de moedas, aqui o destaque foi a posição em peso mexicano. Em juros o que agregou 
valor foram as posições compradas em NTN-Bs e em inflação implícita de curto prazo.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c88fe723-b54d-4992-8f7e-55f44d0b5eef/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/07191e22-ed7c-46f1-a204-7c6cd867f56e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29275210000174
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29275210000174
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/069c1cda-0770-4a94-8377-a2d165e86c2c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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A estratégia de juros nominais foi levemente negativa. Revisamos mais uma vez o IPCA de 2020, de 3.8% para 4.3% com a 
revisão da bandeira tarifária. Nossa projeção de inflação para 2021 é de 3.1%, ainda confortável em relação à meta. Neste 
sentido, seguimos acreditando que o BC irá manter a taxa de juros no nível atual de 2% por todo o ano de 2021. O resultado da 
estratégia de juros globais foi praticamente neutro. Do lado negativo tivemos somente a estratégia de cupom cambial. 

Posicionamento 

Garde Vallon Advisory FIC FIM 

Menos incerteza, recuperação econômica, ampla liquidez e fiscal estimulativo nos levam a manter posições compradas nas 
Bolsas local e internacional. Na parte de moedas, seguimos posicionados pela continuidade da desvalorização do dólar contra 
moedas que possam se beneficiar de uma melhoria no ambiente de comércio mundial, recuperação da atividade e manutenção 
de estímulos monetários e fiscais pelos principais Bancos Centrais e governos de países desenvolvidos. Em juros nominais não 
teremos posições relevantes até que o cenário fiscal tenha maior visibilidade. As posições de juros globais foram mantidas, 
estamos tomados em juros americanos, chilenos e colombianos e aplicados em juros no México. Em cupom cambial também 
mantemos a posição de inclinação de curva. 

 

Garin 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Garin Special FIM -0,12% 6,65% 8,21% 7,25% 8,54% 4,66% -2,57% 241,4  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Garin Special FIM 

O Garín Special é um multimercado de baixa volatilidade (4,6% nos últimos 12 meses) e tem como objetivo obter retornos 
superiores principalmente em períodos de alta volatilidade como os que estamos vivendo. Em novembro nosso retorno foi de 
-0,12%, sendo que a atribuição de performance foi de -0,7% para trading de curto prazo e de 0,38% para arbitragem de índice 
Bovespa. Além disso, nosso caixa em títulos públicos pós fixados sem risco rentabilizou 0,2%. Os custos operacionais ficaram 
em 0,18%.  Nossas posições de trading de curto prazo se concentraram em operações de volatilidade para aproveitar uma 
possível segunda onda do coronavírus. O retorno em 2020 está acumulado em 256% DI, bem acima do nosso benchmark. 

Posicionamento 

Garin Special FIM 

Com a vitória do candidato democrata na eleição norte americana, aconteceu uma consolidação de um consenso de que haverá 
um pacote de estímulo fiscal nos EUA e um cenário de menos conflitos comerciais globais. Assim sendo, enxergamos este 
cenário como positivo para atividades exportadoras brasileiras, gerando um efeito multiplicador positivo sobre a economia. A 
ancoragem fiscal do Brasil e a preservação do teto de gastos públicos continuam a preocupar no curto prazo.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/069c1cda-0770-4a94-8377-a2d165e86c2c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/72ccf094-0513-4276-910d-e71b3fc4aa10/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/72ccf094-0513-4276-910d-e71b3fc4aa10/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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No mês de dezembro, pretendemos trabalhar com posições de risco em empresas produtoras de commodities, além de alguns 
investimentos no setor industrial. Vamos manter as perdas máximas potenciais do fundo em patamares de no máximo 0,3% 
em um dia. 

Gauss 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Gauss Icatu Prev FIC FIM 2,40% -6,35% -3,23% 1,54% 3,85% 11,61% -18,06% 16,4  

Gauss Advisory FIC FIM 3,31% 10,34% 16,90% 13,54% 12,39% 14,61% -19,07% 131,2  

Gauss Zurich FIM Prev  2,59% -6,36% -3,25% 1,46% 3,73% 11,60% -18,04% 10,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Gauss Zurich FIM Prev  

Em novembro, o Gauss Prev Zurich (“Fundo”)  registrou ganho de 2,59%. Suportadas por avanços positivos no desenvolvimento 
das vacinas contra coronavírus, além da redução das incertezas em torno das eleições presidenciais norte-americanas, as 
bolsas obtiveram retornos mensais recordes ao redor do globo. Destaque deve ser feito para Pfizer, Moderna e AstraZeneca 
que anunciaram resultados da terceira fase de suas vacinas com eficácia superior a 90%, acima da expectativa dos 
especialistas. Ademais, Janet Yellen foi confirmada como próxima secretária do Tesouro dos EUA no governo Biden, fato 
também bem recebido pelos mercados ao eliminar nomes ligados à ala progressista dos democratas. No Brasil, bolsa e câmbio 
obtiveram retornos positivos expressivos, em linha com os pares emergentes e com o ambiente externo favorável à tomada de 
risco. Além disso, as surpresas altistas de inflação persistiram em novembro, com destaque para alimentação e bens 
industriais. Assim, o fundo obteve ganhos em posições compradas na bolsa norte americana, em inflação local de curto prazo 
e em ações com hedge no Ibovespa. 

Posicionamento 

Gauss Zurich FIM Prev  | Gauss Icatu Prev FIC FIM 

Mantemos a posição comprada no S&P500. No mercado local, temos posições compradas em NTNBs curtas, aplicadas em 
juros nominais curtos e compradas em ações selecionadas com hedge no índice. 

Atribuição de Performance 

Gauss Icatu Prev FIC FIM 

Em novembro, o Gauss Prev Icatu (“Fundo”) registrou ganho de 2,40%. Suportadas por avanços positivos no desenvolvimento 
das vacinas contra coronavírus, além da redução das incertezas em torno das eleições presidenciais norte-americanas, as 
bolsas obtiveram retornos mensais recordes ao redor do globo. Destaque deve ser feito para Pfizer, Moderna e AstraZeneca 
que anunciaram resultados da terceira fase de suas vacinas com eficácia superior a 90%, acima da expectativa dos 
especialistas. Ademais, Janet Yellen foi confirmada como próxima secretária do Tesouro dos EUA no governo Biden, fato 
também bem recebido pelos mercados ao eliminar nomes ligados à ala progressista dos democratas.  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/22899237000199
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/22899237000199
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26343792000190
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26343792000190
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No Brasil, bolsa e câmbio obtiveram retornos positivos expressivos, em linha com os pares emergentes e com o ambiente 
externo favorável à tomada de risco. Além disso, as surpresas altistas de inflação persistiram em novembro, com destaque 
para alimentação e bens industriais. Assim, o fundo obteve ganhos em posições compradas na bolsa norte americana, em 
inflação local de curto prazo e em ações com hedge no Ibovespa. 

Atribuição de Performance 

Gauss Advisory FIC FIM 

Em novembro, o Gauss Advisory (“Fundo”) registrou ganho de 3,31%. Suportadas por avanços positivos no desenvolvimento 
das vacinas contra coronavírus, além da redução das incertezas em torno das eleições presidenciais norte-americanas, as 
bolsas obtiveram retornos mensais recordes ao redor do globo. Destaque deve ser feito para Pfizer, Moderna e AstraZeneca 
que anunciaram resultados da terceira fase de suas vacinas com eficácia superior a 90%, acima da expectativa dos 
especialistas. Ademais, Janet Yellen foi confirmada como próxima secretária do Tesouro dos EUA no governo Biden, fato 
também bem recebido pelos mercados ao eliminar nomes ligados à ala progressista dos democratas.  

No Brasil, bolsa e câmbio obtiveram retornos positivos expressivos, em linha com os pares emergentes e com o ambiente 
externo favorável à tomada de risco. Além disso, as surpresas altistas de inflação persistiram em novembro, com destaque 
para alimentação e bens industriais.  

Assim, o fundo obteve ganhos em posições compradas nas bolsas de países desenvolvidos, em inflação local de curto prazo 
e em crédito de empresas norte-americanas, mais que compensando as perdas registradas nas proteções e no ouro. 

Posicionamento 

Gauss Advisory FIC FIM 

Reduzimos as posições compradas em crédito de empresas norte-americanas de alta qualidade. Mantemos as posições 
compradas no Nikkei e no ouro. Aumentamos a proporção de ações cíclicas na carteira de renda variável, bem como as 
posições compradas em bitcoin via futuros. No mercado local, temos posições compradas em NTNBs curtas, aplicadas em 
juros nominais curtos e compradas em ações selecionadas com hedge no índice. Além disso, mantemos as proteções que 
carregamos quase sistematicamente no Fundo. 

 

 

Gávea 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Gávea Macro Advisory FIC FIM 1,22% 11,41% 14,37% - - 4,18% -4,32% 157,3  

Gávea Macro Plus II FIC FIM 1,86% 16,16% 20,59% 9,09% - 5,72% -6,63% 103,6  

Gávea Macro FIC FIM 1,22% 11,26% 14,22% 7,18% 8,46% 4,08% -4,42% 464,3  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d3e60b58-0aef-4927-966b-697bc2feb40b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d3e60b58-0aef-4927-966b-697bc2feb40b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Gávea Macro FIC FIM | Gávea Macro Plus II FIC FIM | Gávea Macro Advisory FIC FIM 

O resultado das eleições nos EUA e notícias positivas a respeito do desenvolvimento de vacinas contra o COVID-19 trouxeram 
ânimo aos mercados no mês de novembro, apesar do avanço da pandemia nos países centrais.  

Em termos de atribuição de performance, nossa posição comprada em bolsa no Brasil e na Rússia, e a favor da alta em juros 
futuros e da inflação implícita em alguns países na América Latina explicaram a maior parte dos ganhos no mês. 

Posicionamento 

Gávea Macro FIC FIM | Gávea Macro Plus II FIC FIM | Gávea Macro Advisory FIC FIM 

Estamos liquidamente comprados em bolsa no Brasil e no exterior. Em moedas, seguimos posicionados a favor da recuperação 
da economia asiática, mas com proteções em países emergentes com fundamentos frágeis. Em juros, mantivemos nosso 
posicionamento a favor do aumento da inflação e da abertura da curva de juros em alguns países selecionados. 

 

Genoa 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Genoa Capital Radar Advisory FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Genoa Capital Radar Advisory FIC FIM 

As principais contribuições positivas vieram de nossa exposição otimista em ativos brasileiros. Dentre estes, se destacou as 
posições em ações, tanto a posição direcional comprada quanto as posições de desempenho relativo em ações. Também 
tiveram contribuição positiva relevante as posições vendidas no dólar contra moedas de países emergentes e em juros do 
México e Colômbia, assim como a posição tomada em juros locais e comprada em inflação implícita. Já o book de câmbio 
local foi levemente detrator no mês. 

Posicionamento 

Genoa Capital Radar Advisory FIC FIM 

Aumentamos nossa exposição otimista no Brasil, ainda dando preferência à posição em ações. Também estamos vendidos no 
dólar contra o real e moedas de países emergentes (México, Colômbia e Chile). Mantivemos a posição tomada no cupom 
cambial brasileiro e diminuímos a exposição tomada em juros nominais e inflação implícita no Brasil. Estamos aplicados nos 
juros mexicanos e tomados na Colômbia. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e516ae2b-a34c-4397-aad5-05d62e2a01c8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ebce769c-2a85-4e8a-984a-cd3aed20b4fc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e516ae2b-a34c-4397-aad5-05d62e2a01c8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ebce769c-2a85-4e8a-984a-cd3aed20b4fc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/838a2efa-690c-46c9-9183-59c05dc36e19/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/838a2efa-690c-46c9-9183-59c05dc36e19/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Giant Steps 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Giant Zarathustra Advisory FIC FIM - - - - - - - - 

Giant Sigma Advisory FIC FIM 3,01% 7,27% 8,44% - - 9,06% -9,67% 930,0  

Giant Steps Quant Select Prev XP Seg FIE FIM 0,81% 4,61% - - - 4,19% -2,88% 362,1  

Giant Darius FIC FIM -0,15% 2,49% 3,07% 5,26% - 3,82% -4,02% 806,7  

Giant Zarathustra FIC FIM -0,07% 4,74% 5,64% 8,30% 11,05% 5,32% -7,50% 596,8  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Giant Zarathustra FIC FIM | Giant Darius FIC FIM | Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 

O fundo terminou o mês de novembro com resultado levemente negativo. A principal contribuição positiva do mês ficou para 
as posições em ações, com destaque para as posições offshore. Apesar disso, o bom resultado em equities foi neutralizado 
por perdas em outras classes de ativo, com destaque negativo para a posição comprada em dólar contra outras moedas e 
tomada em juros locais. 

Posicionamento 

Giant Zarathustra FIC FIM | Giant Darius FIC FIM | Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 

O fundo começa o último mês de 2020 com uma carteira um pouco mais agressiva. Iniciamos dezembro com posição relevante 
em equities, distribuída entre diversos países ao redor do globo. No book de juros, o fundo inverteu a mão no final de novembro, 
assumindo uma posição aplicada tanto no onshore quanto no offshore. A posição em dólar (que foi uma das principais 
ganhadoras nesse ano) foi completamente neutralizada no final de novembro.  

Atribuição de Performance 

Giant Sigma Advisory FIC FIM 

O fundo terminou o mês de novembro com resultado extremamente positivo. O fundo obteve ganhos em todas as classes de 
ativo (juros, ações e moedas – a classe de commodities não entrou na carteira esse mês). Os destaques positivos ficaram para 
as posições de inflação e ações, tanto locais quanto offshore. Ainda que positivo no resultado consolidado do mês, o pior 
detrator de performance veio de dentro do book de moedas, com a posição comprada em dólar contra real. 

Posicionamento 

Giant Sigma Advisory FIC FIM 

O fundo começa dezembro com algumas alterações. A principal mudança foi a redução das posições em dólar – a exposição 
a dólar na carteira está no menor patamar que já estivemos em 2020. Além disso, classe de commodities voltou para a carteira 
do fundo em dezembro, com destaque para commodities metálicas e agrícolas. Por fim, o fundo mantém posições compradas 
em equities ao redor do globo e posições direcionais aplicadas em juros.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/36354e92-1aa2-4fb1-b099-11920cb1e202/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/80375506-cfc4-4bfa-838b-d2c7a7f5d295/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2d937f7a-e6e2-444c-9e68-aae5f1cde7b6/detalhes
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/36354e92-1aa2-4fb1-b099-11920cb1e202/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/80375506-cfc4-4bfa-838b-d2c7a7f5d295/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2d937f7a-e6e2-444c-9e68-aae5f1cde7b6/detalhes
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/be42e3db-9fc7-4fc4-a043-d2df9cf0170e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/be42e3db-9fc7-4fc4-a043-d2df9cf0170e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Giant Steps Quant Select Prev XP Seg FIE FIM 

O fundo terminou o mês de novembro com resultado bastante positivo. As principais contribuições de performance vieram das 
classes de ações, tanto onshore quanto offshore, e juros, com destaque para as posições de inflação. O book de moedas ficou 
neutro, com perdas em posições compradas em dólar e ganhos nos outros pares de moedas. 

Posicionamento 

Giant Steps Quant Select Prev XP Seg FIE FIM 

O fundo começa o mês de dezembro com alguns ajustes. A exposição em dólar foi reduzida e as posições em ações, 
incrementadas. O book de juros também sofreu um leve aumento, mantendo o direcional aplicado.  

 

Ibiuna 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Ibiuna Hedge ST Advisory FIC FIM 0,34% 13,26% 16,87% 14,80% - 6,64% -5,32% 36,5  

Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM -0,04% 1,23% 3,55% 8,00% - 9,09% -11,14% 327,7  

Ibiuna Long Short STLS FIC FIM -0,04% 1,41% 3,82% 8,22% 8,51% 8,95% -10,93% 542,3  

Ibiuna Prev Icatu FIC FIM 0,62% 10,50% 12,47% 11,03% 8,78% 6,49% -5,80% 476,3  

Ibiuna Hedge STH FIC FIM 0,35% 13,51% 17,09% 15,59% 12,76% 6,61% -5,84% 7.702,8  

Ibiuna Hedge FIC FIM 0,25% 8,34% 10,23% 9,78% 8,44% 3,83% -2,78% 1.241,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 

O setor de consumo básico teve contribuição positiva, com destaque para posições em empresas de alimentos. No setor 
industrial, a contribuição negativa foi concentrada em empresas distribuidoras de combustíveis. 

O cenário para o mercado acionário brasileiro parece ser positivo para os próximos meses. Apesar dos desafios de curto prazo 
apresentados pelo aumento da inflação e a redução dos auxílios emergenciais, as empresas domésticas brasileiras devem ser 
beneficiadas em 2021 pela manutenção do equilíbrio fiscal federal e pela vacinação da população no transcorrer do ano. 
Somando-se a este ambiente interno, a situação externa também é construtiva. Após a eleição presidencial norte-americana 
ter-se mostrado menos disruptiva do que o esperado (ou temido), as informações referentes às aprovações rápidas das 
diferentes vacinas tanto na Europa quanto nos EUA aliadas à situação de ampla liquidez nas economias desenvolvidas indicam 
um ambiente bastante propício para a performance positiva dos ativos de risco no mundo. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32847791000186
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32847791000186
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ebb46d4b-ebc8-4f37-b1f8-ffd51d6bf70e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7f8a09da-6bdb-4a43-8813-a341878afb08/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 

Voltamos a investir em ações da Petrobras (além da empresa estar fundamentalmente barata, o processo de desinvestimento 
de suas refinarias continua progredindo) e Tim (companhia continua apresentando resultados operacionais sólidos, e processo 
de venda e divisão da Oi Móvel deve ser positivo para todo o setor). Aumentamos posições em Suzano (a empresa está pronta 
para maximizar sua rentabilidade durante o ciclo de alta dos preços de celulose que acabou de começar), Totvs (com a 
recuperação da atividade doméstica, a empresa deve apresentar bom crescimento orgânico nos setores que atua) e Usiminas 
(a recuperação dos preços de aço no mercado interno deve impactar positivamente os resultados da companhia. Mantivemos 
inalteradas nossas posições em JBS, Petz, B3, Cesp e Hypera. 

Atribuição de Performance 

Ibiuna Hedge FIC FIM | Ibiuna Hedge STH FIC FIM 

No Brasil, a posição tomada na inflação implícita gerou retorno positivo. Posições em juros no México e no Chile também foram 
relevantes para o retorno positivo. Na renda variável, os destaques foram as posições compradas em índices de bolsa nos EUA 
e mercados emergentes.  

Vemos uma expectativa de continuidade da retomada da economia global no próximo ano e um ambiente de investimentos 
pró-risco sustentados tanto por perspectivas construtivas de vacina contra o coronavirus como pela excepcional magnitude 
dos estímulos de política econômica implementados mundo afora. Esse cenário deve seguir se traduzindo em impulso fiscal e 
monetário sem precedentes, em um Dólar globalmente mais depreciado, em pressão altista em preços de commodities e em 
inflação de preços de ativos financeiros. No Brasil, seguimos preocupados com a volta da inflação como notícia e com a 
fragilidade fiscal pós pandemia. Reconhecemos, no entanto, que a ausência de decisões relevantes sobre auxílio emergencial 
adicional ou reformas até o recesso parlamentar de fim de ano pode fazer com que os ventos externos favoráveis sigam 
trabalhando pela compressão de prêmios de risco nos próximos dois meses. 

Posicionamento 

Ibiuna Hedge FIC FIM | Ibiuna Hedge STH FIC FIM 

No Brasil, temos posições menores mas ainda tomadas em juros nominais, compradas em inflação implícita e também 
posições de valor relativo nas curvas de juros real e de inflação implícita. No México, seguimos com posições aplicadas na 
curva de juros TIIE. Temos também posições aplicadas em juros na Rússia e iniciamos posições tomadas na curva de juros do 
Chile. Na renda variável, voltamos a subir gradualmente ao longo do mês a exposição à classe via posição comprada em índices 
de bolsas nos Estados Unidos, em mercados emergentes e no Japão. Em moedas, continuamos vendidos no Dólar americano 
contra uma cesta de moedas G-10 e emergentes de qualidade. Em Commodities, mantemos posição comprada em cobre, 
reduzimos parcialmente a alocação ao ouro e adicionamos exposição comprada no petróleo. 

Atribuição de Performance 

Ibiuna Prev Icatu FIC FIM 

No Brasil, a posição tomada na inflação implícita gerou retorno positivo. Posições em juros no México e no Chile também foram 
relevantes para o retorno positivo. Na renda variável, os destaques foram as posições compradas em índices de bolsa nos EUA 
e mercados emergentes.  

Vemos uma expectativa de continuidade da retomada da economia global no próximo ano e um ambiente de investimentos 
pró-risco sustentados tanto por perspectivas construtivas de vacina contra o coronavírus como pela excepcional magnitude 
dos estímulos de política econômica implementados mundo afora. Esse cenário deve seguir se traduzindo em impulso fiscal e 
monetário sem precedentes, em um Dólar globalmente mais depreciado, em pressão altista em preços de commodities e em 
inflação de preços de ativos financeiros. No Brasil, seguimos preocupados com a volta da inflação como notícia e com a 
fragilidade fiscal pós pandemia. Reconhecemos, no entanto, que a ausência de decisões relevantes sobre auxílio emergencial 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ebb46d4b-ebc8-4f37-b1f8-ffd51d6bf70e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7f8a09da-6bdb-4a43-8813-a341878afb08/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bd9f6fff-4e7f-4dd8-9a09-fced50709aae/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/fb4345bb-b606-4456-bdff-2353ef74231c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bd9f6fff-4e7f-4dd8-9a09-fced50709aae/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/fb4345bb-b606-4456-bdff-2353ef74231c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/18041877000196
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adicional ou reformas até o recesso parlamentar de fim de ano pode fazer com que os ventos externos favoráveis sigam 
trabalhando pela compressão de prêmios de risco nos próximos dois meses. 

Posicionamento 

Ibiuna Prev Icatu FIC FIM 

No Brasil, temos posições menores mas ainda tomadas em juros nominais, compradas em inflação implícita e também 
posições de valor relativo nas curvas de juros real e de inflação implícita. No México, seguimos com posições aplicadas na 
curva de juros TIIE. Iniciamos também posições tomadas na curva de juros do Chile. Na renda variável, voltamos a subir 
gradualmente ao longo do mês a exposição à classe via posição comprada em índices de bolsas nos Estados Unidos, em 
mercados emergentes e no Japão. Em moedas, continuamos vendidos no Dólar americano contra uma cesta de moedas G-10 
e emergentes de qualidade. Em Commodities, mantemos posição comprada em cobre, reduzimos parcialmente a alocação ao 
ouro e adicionamos exposição comprada no petróleo. 

Atribuição de Performance 

Ibiuna Hedge ST Advisory FIC FIM 

No Brasil, a posição tomada na inflação implícita gerou retorno positivo. Posições em juros no México e no Chile também foram 
relevantes para o retorno positivo. Na renda variável, os destaques foram as posições compradas em índices de bolsa nos EUA 
e mercados emergentes.  

Vemos uma expectativa de continuidade da retomada da economia global no próximo ano e um ambiente de investimentos 
pró-risco sustentados tanto por perspectivas construtivas de vacina contra o coronavirus como pela excepcional magnitude 
dos estímulos de política econômica implementados mundo afora. Esse cenário deve seguir se traduzindo em impulso fiscal e 
monetário sem precedentes, em um Dólar globalmente mais depreciado, em pressão altista em preços de commodities e em 
inflação de preços de ativos financeiros. No Brasil, seguimos preocupados com a volta da inflação como notícia e com a 
fragilidade fiscal pós pandemia. Reconhecemos, no entanto, que a ausência de decisões relevantes sobre auxílio emergencial 
adicional ou reformas até o recesso parlamentar de fim de ano pode fazer com que os ventos externos favoráveis sigam 
trabalhando pela compressão de prêmios de risco nos próximos dois meses. 

Posicionamento 

Ibiuna Hedge ST Advisory FIC FIM 

No Brasil, temos posições menores mas ainda tomadas em juros nominais, compradas em inflação implícita e também 
posições de valor relativo nas curvas de juros real e de inflação implícita. No México, seguimos com posições aplicadas na 
curva de juros TIIE. Temos também posições aplicadas em juros na Rússia e iniciamos posições tomadas na curva de juros do 
Chile. Na renda variável, voltamos a subir gradualmente ao longo do mês a exposição à classe via posição comprada em índices 
de bolsas nos Estados Unidos, em mercados emergentes e no Japão. Em moedas, continuamos vendidos no Dólar americano 
contra uma cesta de moedas G-10 e emergentes de qualidade. Em Commodities, mantemos posição comprada em cobre, 
reduzimos parcialmente a alocação ao ouro e adicionamos exposição comprada no petróleo. 

 

Icatu Vanguarda 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 
FIC FIM Previdenciário 

3,56% 1,31% 3,73% 10,76% 11,13% 12,88% -14,85% 348,3  

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 
FIC FIM Previdenciário 

6,97% -3,51% 0,34% 11,66% 13,21% 23,47% -26,73% 325,4  

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/18041877000196
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b1ef254e-000c-4f4a-968a-1a4d6ee70be7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b1ef254e-000c-4f4a-968a-1a4d6ee70be7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012


 
 
 

100 

   Dezembro 2020 

Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC 
FIM Prev 

7,22% -6,11% -2,25% 9,37% 11,37% 22,46% -27,34% 249,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC FIM Prev | Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIC FIM 
Previdenciário | Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIC FIM Previdenciário 

Em meio ao aumento de casos de covid-19 no mundo, as mortes continuam avançando na margem apesar da aparente, e 
ainda frágil, mudança de trajetória. Por conta disso, já há retomada de lockdowns parciais afetando o sentimento da população 
sobre a economia. Contudo, a expectativa da aprovação e início da vacinação em uma janela curta de tempo impulsionou os 
ativos de risco, e o Brasil se beneficiou desse movimento em novembro. Outros temas permanecem em atenção, como a 
trajetória da dívida e a necessidade de reformas, além da aprovação da LDO para 2021. Avaliamos uma perspectiva 
extremamente incerta para o curto prazo, já que há grandes riscos de que a recuperação econômica desacelere nos próximos 
meses, em meio ao aumento dos casos de coronavírus. Ademais, também há preocupação sobre a necessidade e o tamanho 
do apoio fiscal para sustentar a economia. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC FIM Prev 

Na parcela de RF, o fundo Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado Previdenciário fechou o mês com posições nos segmentos 
de inflação curta, inflação longa e CDI. Na parcela de Renda Variável, que representa 48,78% do fundo, tem como principais 
participações ITSA4 – Itaúsa (9,54%), BRML3 – BRMalls (8,85%) e VALE3 – Vale (7,91%) 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIC FIM Previdenciário 

Data alvo é estratégia de investimentos onde o portfólio é montando visando a utilização de recursos em uma data futura. A 
gestão do Fundo funciona como um piloto automático para o investidor. A Icatu Vanguarda fica encarregada de ajustar a 
composição da carteira do Fundo no decorrer do tempo, rebalanceando anualmente, visando adequar os investimentos ao 
prazo remanescente. Focamos nas decisões de investimentos, não sendo influenciado por movimentos de curto prazo e 
tornando o produto bastante eficiente por eliminar a necessidade de migração de produto ao longo da vida. No ano de 2020 a 
alocação do portfólio é de aproximadamente: 43,6% em Renda Variável, 38,8% em inflação longa, 10,9% em inflação curta, 2,7% 
em pré-fixado e 4,0% em CDI. 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIC FIM Previdenciário 

Data alvo é estratégia de investimentos onde o portfólio é montando visando a utilização de recursos em uma data futura. A 
gestão do Fundo funciona como um piloto automático para o investidor. A Icatu Vanguarda fica encarregada de ajustar a 
composição da carteira do Fundo no decorrer do tempo, rebalanceando anualmente, visando adequar os investimentos ao 
prazo remanescente. Focamos nas decisões de investimentos, não sendo influenciado por movimentos de curto prazo e 
tornando o produto bastante eficiente por eliminar a necessidade de migração de produto ao longo da vida. No ano de 2020 a 
alocação do portfólio é de aproximadamente: 19,4% em Renda Variável, 25,2% em inflação longa, 31,9% em inflação curta, 7,8% 
em pré-fixado e 15,7% em CDI. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/3537456000183
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/07190735000174
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/07190735000174
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/07190746000154
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/3537456000183
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/07190735000174
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/07190746000154
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IP Capital Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

IP Value Hedge FIC FIA BDR Nivel I 5,79% 12,46% 13,84% 13,11% 12,20% 20,81% -19,42% 566,3  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

IP Value Hedge FIC FIA BDR Nivel I 

O fundo teve mais um mês de retorno positivo com destaque para Berkshire Hathaway,  Mastercard, Multiplan, JP Morgan e 
Bank of America. Todas essas empresas são negócios excepcionais e algumas delas beneficiárias da crise do COVID 19. O ano 
de 2020 tem sido didático pois demonstra, mais uma vez, um ponto crucial que faz parte da nossa cultura: um portfólio 
composto exclusivamente de empresas excepcionais é fundamental para atravessar diferentes crises. O bom desempenho do 
fundo ao longo ano é o resultado de uma carteira equilibrada entre BR e USA, mas principalmente de uma cultura de longo 
prazo focada na qualidade dos negócios. No final das contas, os preços acompanham a evolução dos negócios e, quanto a 
isto, estamos muito satisfeitos e animados com as perspectivas. 

Posicionamento 

IP Value Hedge FIC FIA BDR Nivel I 

O fundo fechou o mês com uma exposição líquida de 67% (45% USA e 22% Brasil) e uma exposição bruta de 103% . Apesar da 
valorização que algumas empresas tiveram no ano, seus negócios seguem crescendo,  gerando caixa e portanto, continuamos 
a encontrar boas taxas internas de retorno. As principais posições são Berkshire Hathaway, Facebook, Charter, Google e Netflix. 
O fundo carrega uma estrutura de proteções em Nasdaq e S&P que juntas representam 12% em notional. A exposição cambial 
fechou o mês em 16%. 

 

JGP 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

JGP Multimercado Prev Advisory XP Seg FICFI 0,42% - - - - 4,79% -2,91% 720,2  

JGP Strategy Advisory FIC FIM 0,14% 8,34% 9,61% - - 1,91% -0,67% 1.496,3  

JGP Max Advisory FIC FIM 0,16% 6,43% 7,39% 6,83% - 1,21% -0,48% 252,1  

JGP SulAmérica FIM CP 0,33% 8,54% 10,32% 10,39% 9,43% 4,82% -4,79% 2.556,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dd50882d-0585-494a-9343-a6c3b784b410/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dd50882d-0585-494a-9343-a6c3b784b410/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

JGP SulAmérica FIM CP | JGP Max Advisory FIC FIM | JGP Strategy Advisory FIC FIM | JGP Multimercado Prev 
Advisory XP Seg FICFI 

Novembro foi um mês de desempenho positivo dos ativos financeiros globais. A derrota de Trump nos EUA e o anúncio da 
proximidade da vacina geraram um sentimento de “risk on” global, com desdobramentos muito fortes para os ativos de risco. 
O índice S&P 500 subiu 10,7% no mês e o DAX, da bolsa alemã, 15%. O Euro subiu 2,4% contra o Dólar e o Peso Mexicano teve 
valorização de 4,2%. Na China, os dados de atividade continuam fortes e as autoridades devem começar a retirar parte dos 
estímulos concedidos durante a pandemia. No Brasil, os ativos seguiram a tendência de valorização global. O Ibovespa subiu 
15,9% e o Real se valorizou 6,6% no mês. Apenas o mercado de juros futuros não se beneficiou muito. Os contratos para janeiro 
de 2023 e 2025 fecharam praticamente inalterados em função do fato de que a inflação corrente se elevou recentemente, 
puxada por alimentos e bens industrializados, reflexo da desvalorização cambial e da alta das commodities. O IPCA projetado 
para 2020 estava em apenas 2,0% no fim de setembro, mas deve terminar o ano em 4,2%. A atividade econômica também vem 
surpreendendo positivamente. Certamente, os estímulos fiscais e monetários contribuíram muito para isso. 

Posicionamento 

JGP SulAmérica FIM CP | JGP Max Advisory FIC FIM | JGP Strategy Advisory FIC FIM | JGP Multimercado Prev 
Advisory XP Seg FICFI 

Atualmente, estamos com um portfólio leve em termos de alocação, optando por aguardar novos desdobramentos da política 
fiscal e do cenário macro para aproveitarmos melhores pontos de entrada nos mercados. 

 

Kadima 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM 0,69% 0,71% 4,07% - - 9,24% -12,16% 63,7  

Icatu Seg Kadima FIM CP Prev 0,69% 0,58% 3,91% 7,67% 7,63% 9,20% -12,05% 142,2  

Kadima II FIC de FIM -0,48% 4,27% 5,00% 3,67% 6,35% 3,62% -2,84% 734,7  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Icatu Seg Kadima FIM CP Prev | Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM 

Os principais geradores de performance durante o mês de Outubro foram os nossos modelos de fatores aplicado no mercado 
de ações brasileiro. Após o anúncio da vacina pela Pfizer, o modelo chegou a apresentar perdas significativas, tendo 
recuperado-se no final do mês. No lado negativo, as maiores perdas vieram dos modelos seguidores de tendência aplicados 
nos DIs. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/22759978000174
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/79d0ae18-d49a-4a5e-2c21-08d542f411ef/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2c2db584-68ab-497d-b00b-8f10a7feba95/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34474500000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34474500000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/22759978000174
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/79d0ae18-d49a-4a5e-2c21-08d542f411ef/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2c2db584-68ab-497d-b00b-8f10a7feba95/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34474500000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34474500000187
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/15862867000123
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30898110000183
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Posicionamento 

Icatu Seg Kadima FIM CP Prev | Kadima XP Seg Prev FIE FIC FIM 

A maior alocação de risco do fundo segue nos modelos seguidores de tendência de curto prazo, obedecendo às restrições da 
legislação de previdência. Esse modelo historicamente tem um melhor desempenho médio em cenários de maior volatilidade 
do mercado. 

Atribuição de Performance 

Kadima II FIC de FIM 

O principal gerador de performance durante o mês foram os nossos modelos seguidores de tendência de longo prazo aplicados 
no mercado de câmbio. O modelos de fatores aplicado no mercado de ações brasileiro também apresentou uma contribuição 
ligeiramente positiva. Após o anúncio da vacina pela Pfizer, o modelo chegou a apresentar perdas significativas, tendo 
recuperado-se no final do mês. No lado negativo, as maiores perdas vieram dos modelos seguidores de tendência aplicados 
nos DIs. 

Posicionamento 

Kadima II FIC de FIM 

A maior alocação de risco dos fundos segue nos modelos seguidores de tendência de curto prazo, que historicamente tem um 
melhor desempenho médio em cenários de maior volatilidade. 

 

Kairós 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kairós Macro Advisory FIC FIM 4,53% -0,04% 3,19% - - 9,05% -10,10% 16,6  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Kairós Macro Advisory FIC FIM 

Atribuição de performance no mês, praticamente toda vinda dos ativos no exterior, foi: bolsas (+2,52%), moedas (+1,45), juros 
(+0,81%), renda fixa (+0,03%), commodities (-0,07%), e despesas (-0,21%). 

 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/15862867000123
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30898110000183
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ab4b91b9-3f77-4069-ab42-bab714996949/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ab4b91b9-3f77-4069-ab42-bab714996949/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4990f9d6-32a9-472f-b3c7-68c72a665816/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Kairós Macro Advisory FIC FIM 

Mantemos posições em moedas de países desenvolvidos contra o dólar, em ouro, posições em bolsas de países desenvolvidos 
e de emergentes asiáticos, e posições aplicadas em mercados de juros emergentes. 

 

Kapitalo 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kapitalo K10 Advisory FIC FIM 4,71% 10,63% 13,63% - - 9,62% -10,72% 12,7  

Kapitalo Zeta Advisory FIC FIM 7,03% -5,77% -2,78% 3,38% - 18,48% -24,64% 244,7  

Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 3,98% -2,15% -0,24% 3,70% 6,96% 10,51% -14,43% 1.817,1  

Kapitalo Kappa FIN FIC FIM 4,04% -2,08% -0,16% 3,77% 7,02% 10,55% -14,45% 1.143,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Kapitalo K10 Advisory FIC FIM 

Enquanto o número de casos e mortes relacionados ao Covid crescem nos EUA, há sinais de estabilização na Europa. 
Acreditamos que o impacto econômico das medidas restritivas adotadas nesse momento será menor do que o da primeira 
onda e que os prognósticos mais favoráveis para a imunização da população global no futuro próximo devem continuar dando 
suporte ao ambiente de tomada de risco. Nos EUA, o número de novos casos, hospitalizações e mortes subiram fortemente ao 
longo do mês, mas os indicadores de alta frequência ainda não registraram recuos relevantes. Na Europa, as restrições 
adotadas resultaram na moderação do número de novos casos de Covid e devem ser gradualmente relaxadas adiante. Na 
China, a economia segue apresentando crescimento bastante acelerado e disseminado. A epidemia continua sob controle. No 
Brasil, a indefinição persistente sobre pautas importantes, como o orçamento de 2021, os  projetos que regulamentam os 
gatilhos do teto de gastos e o Renda Brasil, segue afetando negativamente o mercado local. Os livros de commodities, moedas, 
bolsa e juros tiveram resultados positivos no mês. 

Posicionamento 

Kapitalo K10 Advisory FIC FIM 

Em moedas, seguimos comprados no iene japonês, no peso mexicano e no dólar australiano contra o dólar americano. 
Zeramos a posição vendida no euro e adicionamos uma posição comprada no peso chileno contra o dólar americano. Em 
commodities, reduzimos as posições compradas em ouro e cobre, mantivemos a posição comprada em paládio e zeramos a 
venda de alumínio. Adicionamos posição comprada em petróleo e em grãos em Chicago. Zeramos a posição de inclinação na 
curva de açúcar e a posição comprada em café. Em bolsa, zeramos a posição comprada em ações no Brasil e mantivemos a 
posição vendida em volatilidade de ações americanas. Em juros, zeramos a posição tomada nos Estados Unidos e adicionamos 
posição aplicada em México. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4990f9d6-32a9-472f-b3c7-68c72a665816/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c37131d7-8c6b-43ab-9aef-25f8939690af/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c37131d7-8c6b-43ab-9aef-25f8939690af/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Kapitalo Kappa FIN FIC FIM | Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | Kapitalo Zeta Advisory FIC FIM 

Enquanto o número de casos e mortes relacionados ao Covid crescem nos EUA, há sinais de estabilização na Europa. 
Acreditamos que o impacto econômico das medidas restritivas adotadas nesse momento será menor do que o da primeira 
onda e que os prognósticos mais favoráveis para a imunização da população global no futuro próximo devem continuar dando 
suporte ao ambiente de tomada de risco. Nos EUA, o número de novos casos, hospitalizações e mortes subiram fortemente ao 
longo do mês, mas os indicadores de alta frequência ainda não registraram recuos relevantes. Na Europa, as restrições 
adotadas resultaram na moderação do número de novos casos de Covid e devem ser gradualmente relaxadas adiante.Na 
China, a economia segue apresentando crescimento bastante acelerado e disseminado. A epidemia continua sob controle.No 
Brasil, a indefinição persistente sobre pautas importantes, como o orçamento de 2021, os  projetos que regulamentam os 
gatilhos do teto de gastos e o Renda Brasil, segue afetando negativamente o mercado local. Em relação à performance, 
contribuíram positivamente as posições compradas e de valor relativo em bolsa, vendidas em dólar e de valor relativo em 
commodities. 

Posicionamento 

Kapitalo Kappa FIN FIC FIM | Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | Kapitalo Zeta Advisory FIC FIM 

Em juros, aumentamos posições aplicadas em México, reduzimos posições tomada em Polônia e aplicada no Chile, 
mantivemos posição comprada em inflação nos EUA e adicionamos posição aplicada em juros reais no Brasil. 

Em bolsa, mantivemos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e posições compradas em ações globais. 

Em moedas, estamos comprados no yuan chinês, dólar australiano, peso mexicano e na coroa norueguesa. Estamos vendidos 
no dólar americano, euro, peso colombiano e na lira turca.  

Em commodities, reduzimos as posições compradas em ouro e cobre, mantivemos a posição comprada em paládio e zeramos 
a venda de alumínio. Adicionamos posição comprada em petróleo e em grãos em Chicago. Zeramos a posição de inclinação 
na curva de açúcar e a posição comprada em café. 

Kinea 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kinea Prev Atlas XP Seg FICFIM - - - - - - - - 

Kinea Apolo Advisory XP Seg Prev FIC FIM 0,60% 3,39% - - - 0,83% -0,73% 19,2  

Kinea Xtr XP Seg Prev FIC FIM  1,81% 0,31% 2,14% - - 4,48% -6,41% 244,7  

Kinea Atlas II FIM 2,91% -0,17% 3,30% 8,01% - 7,81% -11,51% 2.732,4  

Kinea Chronos FIM 1,84% 0,31% 2,23% 5,40% 6,63% 4,68% -6,91% 6.929,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

 
*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d182e597-70ab-4c0a-8b04-cfc00d33ca28/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/329879fc-1def-4023-bc43-971b52939d56/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/03171c4a-849d-4f98-b6bc-c354b914f4d3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d182e597-70ab-4c0a-8b04-cfc00d33ca28/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/329879fc-1def-4023-bc43-971b52939d56/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/03171c4a-849d-4f98-b6bc-c354b914f4d3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Kinea Chronos FIM | Kinea Atlas II FIM | Kinea Xtr XP Seg Prev FIC FIM  | Kinea Prev Atlas XP Seg FICFIM 

Tivemos um mês de destaque com resultados positivos em todas as estratégias. 

Juros e Inflação: Resultado positivo. A expectativa do mercado é de alta da Selic dos 2% atuais para acima de 5,5% no final de 
21 e aprox. 8% no final de 22. Achamos este choque improvavel pois o Brasil ainda está em depressão econômica e não 
acreditamos em uma ruptura do arcabouço fiscal. A inflação deve ceder com o fim do impacto da depreciação cambial e alta 
ociosidade na economia. As contas fiscais e externas são sólidas. 

Ações: Resultado positivo no Brasil e exterior. Novembro foi um dos melhores meses na história do mercado global de ações, 
após eleições nos EUA e anúncios da eficácia das vacinas contra o COVID-19.  

Commodities: Resultado positivo. O estímulo fiscal nos EUA deve ser menor, devido à divisão do congresso entre democratas 
na câmara e republicanos no senado e a queda da taxa do desemprego, o que não deve ajudar o ouro. Resultado positivo em 
moedas e cupom cambial: Investimos em moedas baratas de países que tem menor risco de repressão financeira.  

Volatilidade: Resultado positivo. Obtivemos ganhos em posições na curva de vol. de moedas e do S&P500, com destaque para 
o real e rublo russo. 

Posicionamento 

Kinea Chronos FIM | Kinea Atlas II FIM | Kinea Xtr XP Seg Prev FIC FIM  | Kinea Prev Atlas XP Seg FICFIM 

Juros e Inflação: aumentamos as alocações em títulos curtos e intermediários no Brasil. No México, seguimos com posições 
em juros entre 1 e 5 anos de prazo.   

Ações: reduzimos posições nos EUA e na Europa, mas permanecemos comprados em ações de tecnologia e reabertura 
econômica. No Brasil, diminuímos as alocações nos setores defensivos e aumentamos em reabertura econômica. Estamos 
comprados nos setores: commodities, shoppings, rodovias, distribuição de combustíveis, vestuário, serviços financeiros e e-
commerce. Além disso, temos 35 pares de ações. 

Commodities: Fechamos a posição comprada no ouro. 

Moedas e cupom cambial: Estamos comprados em iene japonês, peso mexicano e vendidos no dólar. 

Volatilidade: aumentamos a posição relativa comprada em vol do índice “Eurostoxx” e vendida no S&P500.  

Atribuição de Performance 

Kinea Apolo Advisory XP Seg Prev FIC FIM 

Juros e Inflação: Resultado positivo. A expectativa do mercado é de alta da Selic dos 2% atuais para acima de 5,5% no final de 
21 e aprox. 8% no final de 22. Achamos este choque improvavel pois o Brasil ainda está em depressão econômica e não 
acreditamos em uma ruptura  fiscal. A inflação deve ceder com o fim do impacto da depreciação cambial e alta ociosidade na 
economia. As contas fiscais e externas são sólidas. Ações: Resultado positivo no Brasil e exterior. Novembro foi um dos 
melhores meses na história do mercado global de ações, após eleições nos EUA e anúncios da eficácia das vacinas contra o 
COVID-19. Commodities: Resultado positivo. O estímulo fiscal nos EUA deve ser menor. Resultado positivo em moedas: 
Investimos em moedas baratas de países que tem menor risco de repressão financeira. Evitamos alocações em países onde 
os juros estão abaixo da inflação.  

Volatilidade: Resultado positivo. Obtivemos ganhos em posições na curva de vol. de moedas e do S&P500, com destaque para 
o real e rublo russo. Credito Privado: Resultado positivo. O principal ganho veio da taxa de carregamento da carteira. Destaque 
para CVC, que reestruturou suas dívidas, melhorando situação de caixa.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/288edbb3-d9ab-47c5-b5b9-2921049eb45a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6b826269-b6f7-4965-993c-46eb041a8d77/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32864403000175
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/37728799000147
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/288edbb3-d9ab-47c5-b5b9-2921049eb45a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6b826269-b6f7-4965-993c-46eb041a8d77/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32864403000175
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/37728799000147
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35162484000150


 
 
 

107 

   Dezembro 2020 

Posicionamento 

Kinea Apolo Advisory XP Seg Prev FIC FIM 

Juros e Inflação: aumentamos alocações em títulos curtos e inter. no Brasil. No México, seguimos com posições em juros entre 
1 e 5 anos de prazo.  

Ações: reduzimos posições nos EUA e na Europa, mas permanecemos comprados em ações de tecnologia e reabertura. No 
Brasil, diminuímos alocações nos setores defensivos e aumentamos em reabertura econômica. Estamos comprados nos 
setores: commodities, shoppings, rodovias, dist. de combustíveis, vestuário, serv. fin. e e-commerce. Além disso, temos 35 
pares de ações. Commodities: Fechamos a posição comprada no ouro.  

Moedas: Estamos comprados em iene japonês, peso mexicano e vendidos no dólar.  

Volatilidade: aumentamos a posição relativa comprada em vol do índice “Eurostoxx” e vendida no S&P500.  

Credito Privado: alocação de 27% do PL em crédito. 

 

Legacy 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Legacy Capital Prev Advisory XP Seg FICFIM - - - - - - - - 

Legacy Capital Advisory FIC FIM 4,58% 10,36% 14,10% 13,09% - 10,32% -11,80% 2.045,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Legacy Capital Advisory FIC FIM 

Praticamente todas as estratégias tiveram desempenho favorável no mês, com destaques para a carteira de ações; as posições 
vendidas em USD contra diversas moedas; as posições aplicadas em NTN-B, e as estratégias compartilhadas e de volatilidade.    

A perspectiva de imunização torna palpável a reabertura dos serviços, a partir do fim do inverno do hemisfério norte. Nas 
políticas de demanda, o FED e os demais BCs dos países desenvolvidos devem manter guidances de juros estimulativos à 
frente. O congresso dos EUA deverá aprovar um pacote de estímulo fiscal nos primeiros meses do governo Biden.  

Estes elementos configuram um quadro positivo para ativos de risco. A tendência de depreciação do USD deve prosseguir, 
facilitada pela elevação das commodities, pelo bom desempenho da economia asiática, e pela perspectiva de retorno a uma 
política comercial norte-americana menos baseada em  tarifas.  

Todo esse contexto torna também o contorno, para o Brasil, mais favorável. Os riscos ao rompimento do teto diminuíram. 
Projetamos variação do PIB de -4,5% em 2020 e de +3,0% em 2021.  Projetamos inflação de 4,3% em 2020 e 3,4% em 2021, 
esta com riscos materiais em ambas as direções. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35162484000150
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/eea8c539-4ca1-4ca9-a5ba-a633a3a73bd5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Legacy Capital Advisory FIC FIM 

Mantivemos, durante os ultimos meses, posições relativamente grandes, compradas em uma carteira diversificada de índices 
e ações globais, e vendidas em USD, mirando a divulgação de bons resultados nas vacinas e a consequente cristalização do 
cenário de reabertura da economia global. Em nossa visão, os preços dos ativos ainda não refletem a perspectiva econômica 
que se descortina para 2021. Porém, a assimetria de preços se reduziu, justificando redução no volume das posições, 
implementada ao longo dos últimos dias de novembro. No Brasil, seguimos com posições em NTN-Bs e numa carteira de 
ações. Mantemos também as posições aplicadas em juros nominais no México, uma vez que o melhor comportamento dos 
índices de inflação deverá permitir a retomada dos cortes de juros pelo Banxico, em 2021. 

 

Macro Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Macro Capital One Advisory FIC FIM 1,73% -6,88% -5,07% - - 9,60% -12,11% 15,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Macro Capital One Advisory FIC FIM 

O Macro Capital One Advisory encerrou novembro com performance positiva, em um ambiente de redução da incerteza, com 
a conclusão das eleições nos EUA sem maiores atritos, os anúncios das vacinas e do início do processo nos órgãos nacionais 
de saúde para permitir o início da vacinação em dezembro. A nossa resposta ao cenário foi o de elevar a exposição ao risco, 
mesmo com a alta do número de casos de Covid-19 em vários países. A maior contribuição para o resultado veio do mercado 
de ações local, em particular com a seleção de papéis. O resultado também se beneficiou da posição comprada em índices de 
ações nos EUA, Europa e Latam. Nossas posições em inflação implícita também contribuíram de maneira significativa para o 
desempenho do fundo. As posições em moedas, por outro lado, trouxeram resultado negativo. 

Posicionamento 

Macro Capital One Advisory FIC FIM 

A redução da incerteza ratificou a nossa decisão de manter uma exposição significativa nos mercados de ações dos EUA e 
Europa – via índices e opções, bem como em papéis em Brasil e Latam, parcialmente hedgeadas por estruturas de opções. O 
fundo também tem posições relevantes em inflação implícita local, juros nominais e de uma cesta de moedas contra o dolar, 
seja de países desenvolvidos, bem como de emergentes.  

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/eea8c539-4ca1-4ca9-a5ba-a633a3a73bd5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cbdfa9a3-8b27-4e04-864d-58b952601304/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cbdfa9a3-8b27-4e04-864d-58b952601304/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Mauá Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Mauá XP Prev FIE FIM  1,01% 2,35% 3,79% - - 3,48% -4,11% 6,2  

Mauá Prev Advisory Icatu FIM 7,79% 4,54% 8,19% 11,63% - 23,54% -23,47% 57,0  

Mauá Macro Advisory FIC FIM 2,82% -0,12% 3,67% 3,67% 4,41% 7,45% -7,52% 66,5  

Mauá Institucional FIC FIM 1,23% 0,13% 1,36% 4,52% 5,42% 4,69% -5,35% 194,7  

Mauá Macro FIC FIM 2,83% -0,02% 3,58% 3,58% 4,44% 7,26% -7,28% 461,6  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Mauá Macro FIC FIM | Mauá Macro Advisory FIC FIM 

Em relação a pandemia, a Europa continua enfrentando as consequências da segunda onda do covid-19 enquanto as empresas 
farmacêuticas seguem em busca da comprovação de eficácia e liberação das vacinas. No cenário local, também observamos 
um aumento no número de casos e mortes em relação aos meses de outubro e setembro. Nos EUA, após a conturbada corrida 
eleitoral, o democrata Joe Biden venceu a disputa presidencial superando a marca de 270 votos no colégio eleitoral americano. 
No Brasil, novembro foi marcado pelas campanhas de prefeitos e vereadores e disputas no governo. Tivemos destaque com 
as posições aplicadas na parte curta e intermediária da curva de juros nominal, posição comprada em bolsa local e offshore 
(US), posição aplicada em juros mexicanos e posição comprada em peso mexicano.  Do lado negativo, a posição comprada 
em USDBRL, vendida em euro e levemente tomada em juros americanos afetaram o desempenho do fundo.   

Posicionamento 

Mauá Macro FIC FIM | Mauá Macro Advisory FIC FIM 

Permanecemos com as posições aplicadas na parte curta e intermediária da curva de juros nominal, comprada em Ibovespa e 
bolsa offshore (US) e levemente comprada em dólar contra real.  Também estamos com uma pequena posição aplicada em 
juros mexicanos e posições compradas em peso mexicano, rublo russo e dólar australiano.  

Atribuição de Performance 

Mauá Institucional FIC FIM | Mauá Prev Advisory Icatu FIM | Mauá XP Prev FIE FIM  

Durante o mês de novembro, assumimos posições aplicadas na parte curta da curva de juros nominal e voltamos com uma 
pequena posição na parte intermediária, onde acreditamos que existe o menor risco vs prêmio.  Mesmo com a segunda onda 
do vírus covid-19, atingindo os países europeus, a vitória de Joe Biden, nos EUA, e as expectativas positivas em relação a vacida 
do coronavírus, mantiveram o mercado otimista durante o mês. Tivemos destaque com as posições aplicadas na parte curta 
e intermediária da curva de juros nominal e com a posição comprada em bolsa local. Do lado negativo, a posição comprada 
em USDBRL afetou o desempenho do fundo. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7e73554c-e6e8-4bac-904d-a011e344ebb5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3b03c739-837b-4c25-5e28-08d501045135/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7e73554c-e6e8-4bac-904d-a011e344ebb5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3b03c739-837b-4c25-5e28-08d501045135/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/75ab9ce7-113e-4245-bf3a-7a8cc31a82b6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29045219000199
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33345639000168
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Posicionamento 

Mauá Institucional FIC FIM | Mauá Prev Advisory Icatu FIM | Mauá XP Prev FIE FIM  

Permanecemos com as posições aplicadas na parte curta e intermediária da curva de juros nominal e com uma pequena 
posição tática comprada em USDBRL. Além disso, seguimos considerando a Bolsa um dos melhores ativos locais e, por isso, 
estamos com uma posição comprada em Ibovespa.  

 

Moat 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 0,85% 8,49% 11,75% 10,47% 10,64% 8,86% -9,47% 737,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 

Notícias positivas sobre vacinas do COVID-19 e resultado das eleições norte-americanas que agradou o mercado e recuperação 
das commodities. O S&P subiu +10,8% no mês, e o Nasdaq +11,8%,. Expectativa de recuperação econômica para 2021, 
estímulos e manutenção dos juros baixos corroboram com o otimismo. Ibovespa encerrou o mês com forte alta (+15,9%), e 
importante rotação entre setores e performance daqueles que, até então, haviam ficado para trás (aéreas, bancos e 
commodities). Apreciação do Real (+7,3% no mês), e entrada de R$ 30bi de estrangeiros. Preocupação com a inflação aumenta. 
Passadas as eleições municipais, o holofote volta ao fiscal. No mês, as posições que mais contribuíram para a performance 
foram: pares Intrasetoriais (destaque para Telecomunicações – comprado em Oi, Frigorífico – comprado em BRF e JBS, 
Infraestrutura – comprado em Azul, e Financeiros – comprado em Banco Pan e Bradesco), Offshore Macro (EWZxEWW/EEM - 
comprado em Brasil e vendido em México/Emergentes) e pares Intrasetoriais Offshore (destaque para Mídia - comprado em 
Disney e Mineração – comprado em Vale). 

Posicionamento 

Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 

A carteira segue posicionada em diversos pares assimétricos de risco idiossincráticos. Trabalhamos no mês com uma 
exposição bruta média próxima de 150-155% e a direcional, neutra.  

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/75ab9ce7-113e-4245-bf3a-7a8cc31a82b6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29045219000199
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33345639000168
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/49cdafe3-6ec3-458f-b65a-8ee56204e21c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/49cdafe3-6ec3-458f-b65a-8ee56204e21c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Murano 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Murano FIC FIM 1,54% 0,59% -2,64% -10,63% -2,06% 17,70% -26,26% 26,6  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Murano FIC FIM 

A performance positiva do mês de Novembro relfetiu principalmente os ganhos dos modelos de arbitragem estatística local e 
Offshore.  

O novo modelo de Fatores também apresentou performance positiva. Pelo lado negativo as maiores perdas vieram dos 
modelos seguidores de tendência nos Futuros offshore e ações Brasil. 

Posicionamento 

Murano FIC FIM 

No mês de Novembro terminamos a migração da carteira mais concentrada em seguidores de tendência para uma carteira 
mais diversificada em fatores de risco.  

A diversificação mostrou-se eficiente em alguns dias onde perdas grandes em um modelo foram compensadas pelos ganhos 
em outros. O fundo deve continuar com essa nova composição mais diversificada para frente e com o Target de Volatilidade 
próximo ao histórico de 10% ao ano, possibilitando a busca de maiores retornos para os cotistas. 

 

MZK 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

MZK Dinâmico Advisory FIC FIM 3,32% 0,11% 1,44% 5,91% - 5,31% -7,28% 178,5  

MZK Dinâmico FIC FIM 3,26% 0,08% 1,40% 5,93% - 5,28% -7,27% 457,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ac067f5a-842d-4d9e-aed3-d737abd838d5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ac067f5a-842d-4d9e-aed3-d737abd838d5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

MZK Dinâmico FIC FIM | MZK Dinâmico Advisory FIC FIM 

Mantivemos as posições compradas nos índices americanos e na bolsa brasileira. Nos EUA, alternamos as posições entre os 
índices, tentando se beneficiar dos movimentos entre as empresas de tecnologia e os setores considerados como da “velha 
economia” (rotation). No Brasil, reduzimos a exposição no final do mês, sendo compensada pelo aumento nas bolsas 
internacionais. As estratégias em ações foram responsáveis pelas maiores contribuições positivas para o Fundo no mês. 

Em juros, a componente de trading se manteve intensificada. O viés foi de utilizar a curva de juros como proteção para o risco 
fiscal local e hedge para a exposição em bolsa. No entanto, dado o nível de preço da curva, aproveitamos os exageros de 
precificação para também montar posições aplicadas. O Fundo registrou ganhos com o trading de juros. 

Em câmbio, exposições táticas, menores, horizontes mais curtos e com o viés de venda do Dólar contra uma cesta de moedas. 
Ganhos nas estratégias, com destaque para o Real, Peso mexicano, Coroa norueguesa e Coroa sueca. 

Por fim, ganhos modestos com uma pequena exposição em commodities neutralizados por perdas com o book sistemático 
de prêmio de risco alternativo. 

Posicionamento 

MZK Dinâmico FIC FIM | MZK Dinâmico Advisory FIC FIM 

O cenário central se mantém baseado nos impactos positivos para os ativos de risco gerados pelos “extraordinários” estímulos 
fiscais e monetários ao redor do mundo e a manutenção do ritmo de retomada econômica global e local. A combinação dos 
estímulos – “efeito TINA” (There Is No Alternative) se sobrepõe aos ruídos de curto prazo. 

Porém, consideramos alguns riscos a esse cenário. Entre eles, destaque para a situação fiscal local e a falta de avanços na 
agenda de reformas que ataquem diretamente o problema.  

A trajetória fiscal será o grande divisor de águas: caso não haja uma priorização do Governo, acreditamos que o mercado local 
tende a se descolar do global, seguindo um caminho de forte depreciação. Em nosso cenário-base, entendemos que o Governo 
irá caminhar para a solução do problema. 

 

Navi 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Navi Long Short XP I Seg Prev FICFIM -0,16% -2,49% -0,68% - - 4,32% -4,04% 128,4  

Navi Long Short Icatu Prev FIM 0,00% -2,05% -0,38% 5,79% 9,02% 4,49% -4,05% 74,0  

Navi Long Short FIC FIM 1,12% -0,21% 1,94% 5,06% 8,26% 5,59% -4,03% 661,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8e79ee26-448b-46ba-aa03-cd88959d6c7a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/14747acb-0530-4dbd-8db2-bf99fe624865/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8e79ee26-448b-46ba-aa03-cd88959d6c7a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/14747acb-0530-4dbd-8db2-bf99fe624865/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Navi Long Short FIC FIM | Navi Long Short Icatu Prev FIM | Navi Long Short XP I Seg Prev FICFIM 

Em novembro, as principais contribuições vieram dos setores de petróleo e materiais básicos. O primeiro foi beneficiado pela 
subida do preço do petróleo, diante dos avanços das vacinas e da melhora do ambiente global. Já o segundo, pela forte 
demanda chinesa, que junto de uma recuperação mais forte da indústria no resto do mundo, fez com que os preços de minério 
de ferro se mantivessem elevados. O mês foi bastante positivo para as bolsas globais. O resultado do pleito americano com a 
eleição do Democrata Biden, com um Senado provavelmente Republicano contribui para uma agenda econômica favorável. 
Além disso, surgiram boas notícias sobre as vacinas contra o coronavírus. No Brasil, as eleições municipais também foram 
positivas para os preços dos ativos, com a centro-direita ganhando espaço nas prefeituras e câmara de vereadores, o que gera 
uma perspectiva mais duradoura da agenda mais reformista. 

Posicionamento 

Navi Long Short FIC FIM | Navi Long Short Icatu Prev FIM | Navi Long Short XP I Seg Prev FICFIM 

Mantemos um portfolio balanceado em termos setoriais na parte comprada e bastante líquido. Em relação ao direcional, 
ajustaremos o risco do fundo de acordo com o cenário. As maiores posições se concentram nos setores de: utilities e materiais 
básicos 

 

Neo 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Argo Long Short Advisory FIC FIM 1,07% 4,40% 4,39% - - 6,60% -4,58% 21,6  

Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM 1,16% 8,24% 10,23% 7,23% 7,29% 8,74% -3,85% 300,7  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Argo Long Short Advisory FIC FIM 

Nesse mês, a estratégia “Estrutura de capital” trouxe uma contribuição positiva. Nossa principal posição continua sendo o par 
Met Gerdau x Gerdau e nesse mês o desconto de Met Gerdau para sua participação na Gerdau diminuiu, trazendo o ganho para 
o fundo.  

As posições “INTRA-setoriais”, que juntas perfazem a maior alocação do fundo, tiveram resultados positivos. As principais 
contribuições vieram dos setores de consumo não-cíclico, financeiro e telecomunicações. Do lado negativo, perdemos dinheiro 
nas nossas posições relativas em shoppings.  

A estratégia “INTER-setorial” apresentou um resultado positivo. Nossa principal posição é uma compra de Hypera versus outras 
empresas. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/018e8fdf-869f-4ae9-a9e5-0711652623f6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27328750000143
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32990465000123
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/018e8fdf-869f-4ae9-a9e5-0711652623f6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27328750000143
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32990465000123
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d51408e0-a2da-4c03-ac98-951e235f8a6f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Argo Long Short Advisory FIC FIM 

Nosso cenário não mudou, acreditamos que o cenário continua impactado por (i) fortes estímulos monetários e fiscais; (ii) uma 
retomada de atividade impulsionada por esses estímulos e (iii) um cenário fiscal ainda incerto. Continuamos com um 
posicionamento cauteloso, buscado posições mais “casadas” (intra-setoriais) com um viés micro muito claro.    

Atribuição de Performance 

Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM 

Ganhamos 94 bps na estratégia de ações. 2/3  deste resultado veio em compra de ações nos setores financeiro, consumo não 
cíclico e telecomunicações. 1/3 do resultado veio principalmente de operação long/short no setor de consumo não cíclico e 
operação de estrutura de capital. Ganhamos 30 bps na estratégia de juros local. O maior resultado veio de operação vendida 
em inclinação na parte curta da curva. Ganhamos 13 bps na estratégia internacional, sendo o principal resultado em operação 
comprada na moeda da Noruega contra moedas do Canadá e Suécia. 

Posicionamento 

Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM 

Em ações continuamos com compra em empresas nos setores de consumo não cíclico, financeiro e telecomunicações. Temos 
ainda operações de long/short nos setores de consumo não cíclico, financeiro, construção, e uma operação envolvendo 
estrutura de capital. Em juros local temos operações de inclinação de curva apostando que o ciclo de aumento de juros 
precificado pelo mercado em 2021 será menor e mais tardio. O “excesso”de aumentos precificados em 2021 deve se deslocar 
para datas futuras. Na estratégia internacional continuamos com posição comprada na moeda da Noruega. Temos ainda 
posição comprada na moeda do Japão contra EUA e Europa associada com posição em juros de 10 anos destes países, e 
posição relativa em juros de 10 anos de Europa contra Suíça. 

 

Nest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Nest Absolute Return FIM 4,20% 1,79% 4,13% 5,37% 7,12% 15,31% -17,90% 95,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Nest Absolute Return FIM 

O mês de novembro foi bastante positivo para os mercados globais. O S&P apresentou ganhos de 10,95% e o MSCI Emerging 
Markets subiu 11,56%. O MSCI Brasil teve uma alta expressiva de 27,06%, recuperando parte da queda dos meses anteriores. 
O fundo apresentou retorno positivo no mês, capturando boa parte da alta da bolsa. As posições direcionais foram as principais 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d51408e0-a2da-4c03-ac98-951e235f8a6f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6d2550a0-c681-4c19-b3a5-1c8c826c4e0d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6d2550a0-c681-4c19-b3a5-1c8c826c4e0d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ae6f419d-e7c0-470b-a774-00830de8c700/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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responsáveis pela performance, mas neste mês as posições setoriais tiveram contribuição relevante com os ganhos na posição 
comprada em Shoppings. O book de trading obteve retorno positivo. 

Posicionamento 

Nest Absolute Return FIM 

O fundo encerrou o mês 38,12% comprado. As maiores posições setoriais foram Imobiliário (5,37%), Utilities (1,73%) e Siderurgia 
(1,32%). Aumentamos a exposição liquida do fundo, dado a recente melhora do cenário global, porém ainda sem grande 
convicção. Acreditamos que ainda estamos em um momento de baixa visibilidade e excesso de liquidez, onde a volatilidade 
tende a continuar bem acima da média. 

 

Novus 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Novus Capital Prev Advisory Icatu FIM 2,28% 4,24% 6,09% 6,39% 6,14% 3,92% -3,28% 62,6  

Novus Macro D5 FIC FIM 5,03% 4,51% 8,58% 8,92% 8,30% 8,28% -9,29% 53,5  

Novus Macro FIC FIM 5,01% 4,50% 8,54% 8,77% 7,97% 8,25% -9,28% 210,1  

Novus Institucional FIC FIM 1,10% 3,78% 4,99% 5,85% 5,94% 2,08% -1,67% 541,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Novus Capital Prev Advisory Icatu FIM 

O Novus Prev Advisory rendeu 2,28%, com ganhos em renda variável, renda fixa e moedas. Observamos ao longo do mês uma 
forte recuperação dos ativos de risco, influenciados pela definição da eleição USA e pelos desenvolvimentos positivos nas fases 
de testagens das vacinas contra o Covid-19, com a perspectiva do início do processo de imunização em 2020. Esses eventos 
trouxeram um alívio para os mercados, diminuído o componente de incerteza, trazendo mais racionalidade e confirmando o 
nosso cenário prospectivo. Nos EUA, o desfecho da eleição, com o Vitória do Joe Biden diminuiu a volatilidade inerente do estilo 
Trump de governar, enquanto a permanência dos republicanos no controle do Senado reduz o receio de uma agenda mais 
populista. No Brasil, por conta das eleições municipais e do ambiente global favorável, o mercado deu o benefício da dúvida 
com relação ao debate sobre o risco fiscal que se avizinha. As informações sobre atividade econômica seguem confirmando 
nosso cenário mais otimista, com o principal risco atual residindo no aumento no número de infectados pelo vírus, trazendo 
dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde suportar uma segunda onda. 

Posicionamento 

Novus Capital Prev Advisory Icatu FIM 

Como comentamos no mês passado, a possibilidade de iniciarmos o processo de vacinação em alguns países desenvolvidos 
já no final de 2020, sugere que o processo de normalização da economia global se aproxima. Diante dessa perspectiva, que 
torna o cenário construtivo a frente, continuamos acreditando numa retomada da atividade econômica mais forte em 2021. No 
Brasil, seguimos carregando uma posição comprada em bolsa, migrando parte da carteira para empresas cíclicas. Na renda 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ae6f419d-e7c0-470b-a774-00830de8c700/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26180316000104
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/26180316000104
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fixa, continuamos carregando uma posição comprada em inflação e iniciamos uma posição aplicada na parte intermediária da 
curva de juros. Em moedas, seguimos com a tese de enfraquecimento do dólar, buscando esse movimento contra uma cesta 
de moedas.  

Atribuição de Performance 

Novus Macro FIC FIM 

O Novus Macro rendeu 5,01%, com ganhos em renda variável, renda fixa, moedas e perdas em commodities. Observamos ao 
longo do mês uma forte recuperação dos ativos de risco, influenciados pela definição da eleição USA e pelos desenvolvimentos 
positivos nas fases de testagens das vacinas contra o Covid-19, com a perspectiva do início do processo de imunização em 
2020. Esses eventos trouxeram um alívio para os mercados, diminuído o componente de incerteza, trazendo mais racionalidade 
e confirmando o nosso cenário prospectivo. Nos EUA, o desfecho da eleição, com o Vitória do Joe Biden diminuiu a volatilidade 
inerente do estilo Trump de governar, enquanto a permanência dos republicanos no controle do Senado reduz o receio de uma 
agenda mais populista. No Brasil, por conta das eleições municipais e do ambiente global favorável, o mercado deu o benefício 
da dúvida com relação ao debate sobre o risco fiscal que se avizinha. As informações sobre atividade econômica seguem 
confirmando nosso cenário mais otimista, com o principal risco atual residindo no aumento no número de infectados pelo vírus, 
trazendo dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde suportar uma segunda onda. 

Posicionamento 

Novus Macro FIC FIM | Novus Macro D5 FIC FIM 

Como comentamos no mês passado, a possibilidade de iniciarmos o processo de vacinação em alguns países desenvolvidos 
já no final de 2020, sugere que o processo de normalização da economia global se aproxima. Diante dessa perspectiva, que 
torna o cenário construtivo a frente, continuamos acreditando numa retomada da atividade econômica mais forte em 2021. No 
Brasil, seguimos carregando uma posição comprada em bolsa, migrando parte da carteira para empresas cíclicas. Na renda 
fixa, continuamos carregando uma posição comprada em inflação e iniciamos uma posição aplicada na parte intermediária da 
curva de juros. Em moedas, seguimos com a tese de enfraquecimento do dólar, buscando esse movimento contra uma cesta 
de moedas. Em commodities permanecemos comprados em ouro.  

Atribuição de Performance 

Novus Macro D5 FIC FIM 

O Novus Macro D5 rendeu 5,03%, com ganhos em renda variável, renda fixa, moedas e perdas em commodities. Observamos 
ao longo do mês uma forte recuperação dos ativos de risco, influenciados pela definição da eleição USA e pelos 
desenvolvimentos positivos nas fases de testagens das vacinas contra o Covid-19, com a perspectiva do início do processo de 
imunização em 2020. Esses eventos trouxeram um alívio para os mercados, diminuído o componente de incerteza, trazendo 
mais racionalidade e confirmando o nosso cenário prospectivo. Nos EUA, o desfecho da eleição, com o Vitória do Joe Biden 
diminuiu a volatilidade inerente do estilo Trump de governar, enquanto a permanência dos republicanos no controle do Senado 
reduz o receio de uma agenda mais populista. No Brasil, por conta das eleições municipais e do ambiente global favorável, o 
mercado deu o benefício da dúvida com relação ao debate sobre o risco fiscal que se avizinha. As informações sobre atividade 
econômica seguem confirmando nosso cenário mais otimista, com o principal risco atual residindo no aumento no número de 
infectados pelo vírus, trazendo dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde suportar uma segunda onda. 

Atribuição de Performance 

Novus Institucional FIC FIM 

O Novus Institucional rendeu 1,10%, com ganhos em renda variável, renda fixa e moedas. Observamos ao longo do mês uma 
forte recuperação dos ativos de risco, influenciados pela definição da eleição USA e pelos desenvolvimentos positivos nas fases 
de testagens das vacinas contra o Covid-19, com a perspectiva do início do processo de imunização em 2020. Esses eventos 
trouxeram um alívio para os mercados, diminuído o componente de incerteza, trazendo mais racionalidade e confirmando o 
nosso cenário prospectivo. Nos EUA, o desfecho da eleição, com o Vitória do Joe Biden diminuiu a volatilidade inerente do estilo 
Trump de governar, enquanto a permanência dos republicanos no controle do Senado reduz o receio de uma agenda mais 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/63af366d-eb81-4732-bc14-87bdc4a9c70e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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populista. No Brasil, por conta das eleições municipais e do ambiente global favorável, o mercado deu o benefício da dúvida 
com relação ao debate sobre o risco fiscal que se avizinha. As informações sobre atividade econômica seguem confirmando 
nosso cenário mais otimista, com o principal risco atual residindo no aumento no número de infectados pelo vírus, trazendo 
dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde suportar uma segunda onda. 

Posicionamento 

Novus Institucional FIC FIM 

Como comentamos no mês passado, a possibilidade de iniciarmos o processo de vacinação em alguns países desenvolvidos 
já no final de 2020, sugere que o processo de normalização da economia global se aproxima. Diante dessa perspectiva, que 
torna o cenário construtivo a frente, continuamos acreditando numa retomada da atividade econômica mais forte em 2021. No 
Brasil, seguimos carregando uma posição comprada em bolsa, migrando parte da carteira para empresas cíclicas. Na renda 
fixa, continuamos carregando uma posição comprada em inflação e iniciamos uma posição aplicada na parte intermediária da 
curva de juros. Em moedas, seguimos com a tese de enfraquecimento do dólar, buscando esse movimento contra uma cesta 
de moedas.  

Occam Brasil 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Occam Retorno Absoluto Advisory FIC FIM -0,05% 7,59% - - - 5,72% -3,21% 2.379,1  

Occam XP Seg Prev FIC FIM -0,09% 2,56% 3,34% - - 2,98% -1,91% 134,5  

Occam Icatu Prev FIC FIM -0,05% 1,95% 2,64% 5,74% 6,20% 2,30% -1,76% 271,7  

Occam Long & Short Plus FIC FIM 0,19% 3,59% 6,37% 12,00% 12,04% 7,84% -7,52% 396,9  

Occam Retorno Absoluto FIC FIM -0,01% 7,72% 9,77% 12,58% 12,48% 5,51% -3,84% 1.516,5  

Occam Institucional FIC FIM II 0,08% 2,55% 3,14% 5,68% 6,43% 1,30% -0,76% 1.685,1  

Occam Institucional FIC FIM 0,10% 2,72% 3,29% 5,92% 6,65% 1,25% -0,73% 19,2  

Occam Equity Hedge FIC FIM -0,01% 4,27% 5,36% 7,87% 8,15% 2,81% -1,58% 2.217,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Occam Equity Hedge FIC FIM 

O Ibovespa subiu 15,9% no mês e reduziu a queda no ano para 5,8%. Novembro foi marcado pelo desfecho das eleições 
americanas e uma maior clareza sobre o timing das vacinas de Covid-19. Essas notícias levaram a um movimento de aumento 
de risco global com ótimo desempenho das ações de valor, refletido pelo índice de ações americano Dow Jones que subiu 
11,8%. Esses impactos foram sentidos na bolsa brasileira, com forte desempenho das ações de mineração, energia e bancos 
em detrimento das ações de maior crescimento. Fizemos ao longo do mês uma gestão mais ativa nos fundos de forma a 
minimizar os impactos desta rotação, ao mesmo tempo que aumentamos a nossa exposição líquida. Acreditamos que um 
cenário de normalização das principais economias, somado à postura acomodatícia dos bancos centrais, continuará 
suportando os ativos ligados a inflação americana, assim, mantivemos a posição comprada em inflação implícita. 
Aproveitamos a melhora dos ativos locais para aumentar a posição tomada em juros e comprada em inflação implícita.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b5b16cb9-219b-40c8-884e-86d16bf1eb34/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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O enfraquecimento do dólar contra a maior parte das moedas trouxe algum alívio para o real também, por isso reduzimos as 
posições compradas em dólar contra o real. 

Posicionamento 

Occam Equity Hedge FIC FIM 

Acreditamos que o cenário global permanecerá favorável ao mercado acionário, mas estamos atentos aos desdobramentos 
políticos/fiscais internos. Seguimos perseguindo empresas que apresentam vantagem competitiva tecnológica (como nos 
setores de e-commerce – empresas focando não só no Brasil, mas também na América Latina - e em commodities metálicas) 
e global (incluindo setores de mineração, siderurgia, elétrico e consumo), além dos setores de saúde (empresas integradas) e 
concessões. Na parte macro, temos uma posição comprada em inflação implícita nos EUA. Já no Brasil, seguimos tomados 
em juros e comprados em inflação implícita. Em moedas, estamos com uma posição comprada em Dólar x Real, porém com 
tamanho reduzido.  

Atribuição de Performance 

Occam Institucional FIC FIM | Occam Institucional FIC FIM II 

O Ibovespa subiu 15,9% no mês e reduziu a queda no ano para 5,8%. Novembro foi marcado pelo desfecho das eleições 
americanas e uma maior clareza sobre o timing das vacinas de Covid-19. Essas notícias levaram a um movimento de aumento 
de risco global com ótimo desempenho das ações de valor, refletido pelo índice de ações americano Dow Jones que subiu 
11,8%. Esses impactos foram sentidos na bolsa brasileira, com forte desempenho das ações de mineração, energia e bancos 
em detrimento das ações de maior crescimento. Fizemos ao longo do mês uma gestão mais ativa nos fundos de forma a 
minimizar os impactos desta rotação, ao mesmo tempo que aumentamos a nossa exposição líquida. Na parte macro, 
aproveitamos o movimento de melhora dos ativos locais para aumentar a posição tomada em juros e comprada em inflação 
implícita. No livro de câmbio, o enfraquecimento do dólar contra a maior parte das moedas trouxe algum alívio para o real 
também. Diante desse quadro, optamos por manter posições menores compradas em dólar contra o real. 

Posicionamento 

Occam Institucional FIC FIM | Occam Institucional FIC FIM II 

Acreditamos que o cenário global permanecerá favorável ao mercado acionário, mas estamos atentos aos desdobramentos 
políticos/fiscais internos. Seguimos perseguindo empresas que apresentam vantagem competitiva tecnológica (como nos 
setores de e-commerce – empresas focando não só no Brasil, mas também na América Latina - e em commodities metálicas) 
e global (incluindo setores de mineração, siderurgia, elétrico e consumo), além dos setores de saúde (empresas integradas) e 
concessões. Na parte macro, seguimos tomados em juros e comprados em inflação implícita. Em moedas, estamos com uma 
posição comprada em Dólar x Real, porém com tamanho reduzido.  

Atribuição de Performance 

Occam Retorno Absoluto FIC FIM | Occam Icatu Prev FIC FIM | Occam XP Seg Prev FIC FIM | Occam Retorno 
Absoluto Advisory FIC FIM 

O Ibovespa subiu 15,9% no mês e reduziu a queda no ano para 5,8%. Novembro foi marcado pelo desfecho das eleições 
americanas e uma maior clareza sobre o timing das vacinas de Covid-19. Essas notícias levaram a um movimento de aumento 
de risco global com ótimo desempenho das ações de valor, refletido pelo índice de ações americano Dow Jones que subiu 
11,8%. Esses impactos foram sentidos na bolsa brasileira, com forte desempenho das ações de mineração, energia e bancos 
em detrimento das ações de maior crescimento. Fizemos ao longo do mês uma gestão mais ativa nos fundos de forma a 
minimizar os impactos desta rotação, ao mesmo tempo que aumentamos a nossa exposição líquida. Acreditamos que um 
cenário de normalização das principais economias, somado à postura acomodatícia dos bancos centrais, continuará 
suportando os ativos ligados a inflação americana, assim, mantivemos a posição comprada em inflação implícita. 
Aproveitamos a melhora dos ativos locais para aumentar a posição tomada em juros e comprada em inflação implícita. O 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a777b9ca-600b-4f4f-98a4-58b127b929db/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cde97bb6-6bdb-4deb-8f04-6b83dc0522c7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5a0b8b21-313a-4ebd-901f-978f17bd063b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cde97bb6-6bdb-4deb-8f04-6b83dc0522c7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5a0b8b21-313a-4ebd-901f-978f17bd063b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8c78bff8-2275-443f-90c0-afc8940ea312/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/17685620000104
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32312361000160
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6a794ab8-cdf3-4b90-8dc3-30575f26b2dd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6a794ab8-cdf3-4b90-8dc3-30575f26b2dd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012


 
 
 

119 

   Dezembro 2020 

enfraquecimento do dólar contra a maior parte das moedas trouxe algum alívio para o real também, por isso reduzimos as 
posições compradas em dólar contra o real. 

Posicionamento 

Occam Retorno Absoluto FIC FIM | Occam Icatu Prev FIC FIM | Occam XP Seg Prev FIC FIM | Occam Retorno 
Absoluto Advisory FIC FIM 

Acreditamos que o cenário global permanecerá favorável ao mercado acionário, mas estamos atentos aos desdobramentos 
políticos/fiscais internos. Seguimos perseguindo empresas que apresentam vantagem competitiva tecnológica (como nos 
setores de e-commerce – empresas focando não só no Brasil, mas também na América Latina - e em commodities metálicas) 
e global (incluindo setores de mineração, siderurgia, elétrico e consumo), além dos setores de saúde (empresas integradas) e 
concessões. Na parte macro, temos uma posição comprada em inflação implícita nos EUA. Já no Brasil, seguimos tomados 
em juros e comprados em inflação implícita. Em moedas, estamos com uma posição comprada em Dólar x Real, porém com 
tamanho reduzido.  

Atribuição de Performance 

Occam Long & Short Plus FIC FIM 

O Ibovespa subiu 15,9% no mês na maior alta de 2020 e reduziu a queda no ano para 5,8%. Novembro foi marcado pelo desfecho 
das eleições americanas e uma maior clareza sobre o timing das vacinas de Covid-19. Essas notícias levaram a um movimento 
de aumento de risco global com ótimo desempenho das ações de valor, refletido pelo índice de ações americano Dow Jones 
que subiu 11,8%, melhor desempenho desde 1987. Esses impactos foram sentidos na bolsa brasileira, com forte desempenho 
das ações de mineração, energia e bancos em detrimento das ações de maior crescimento. Fizemos ao longo do mês uma 
gestão mais ativa em nossos fundos de forma a minimizar os impactos desta rotação, ao mesmo tempo que aumentamos a 
nossa exposição líquida. 

Posicionamento 

Occam Long & Short Plus FIC FIM 

Acreditamos que o cenário global permanecerá favorável ao mercado acionário, mas estamos atentos aos desdobramentos 
políticos/fiscais internos. Seguimos perseguindo empresas que apresentam vantagem competitiva tecnológica (como nos 
setores de e-commerce – empresas focando não só no Brasil, mas também na América Latina - e em commodities metálicas) 
e global (incluindo setores de mineração, siderurgia, elétrico e consumo), além dos setores de saúde (empresas integradas) e 
concessões.  

 

Opportunity 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Opportunity Icatu Prev FIM 3,07% 3,36% 4,82% 8,12% - 11,15% -12,36% 148,4  

Opportunity Total FIC de FIM 2,36% 0,84% 2,83% 7,80% 8,10% 13,99% -16,48% 1.633,8  

Opportunity Market FIC DE FIM 0,93% 0,81% 1,77% 5,15% 5,73% 5,47% -6,66% 236,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 
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Atribuição de Performance 

Opportunity Market FIC DE FIM 

Em novembro, o ambiente político no Brasil se manteve em modo de espera, aguardando o desenrolar das eleições municipais. 
A expectativa é de um final de ano mais movimentado, com pautas como a sucessão na Câmara, a agenda reformista para 
2021 e a extensão do auxílio emergencial. Nos EUA, o  presidente eleito, Joe Biden, tem buscado formar uma equipe de perfil 
moderado e com nomes que agradam o mercado. No Senado, a probabilidade maior é de que os republicanos tenham a maioria 
das cadeiras, o que deve ser preponderante na manutenção de uma agenda parlamentar menos radical. Sobre a COVID-19, 
houve a divulgação dos resultados da fase final de testes para as vacinas, que demonstraram bom grau de eficácia. Esse 
avanço mitiga o risco de uma nova onda duradoura, bem como a necessidade de medidas mais duras de lockdown. O 
Opportunity Market encerrou o mês com alta de 0,93%. Os ganhos foram proporcionados em grande medida pela posição nos 
mercados acionários doméstico (0,63%) e externo (0,37%). O mercado de juros local produziu ganho de 0,03%, enquanto que a 
exposição moedas produziu perda de 0,05%. 

Posicionamento 

Opportunity Market FIC DE FIM | Opportunity Total FIC de FIM | Opportunity Icatu Prev FIM 

No Brasil, nossa carteira de ações permanece com exposição no Ibov, beneficiado pela retomada dos fluxos estrangeiros, e 
nos setores de matérias-primas e de varejo. Já nos EUA, reduzimos a exposição em função da percepção de valuation elevado 
e riscos de curto prazo para a atividade econômica. No mercado de juros local, voltamos a adicionar uma pequena posição na 
curva de juros nominal, que incorpora altas excessivas da Selic. A despeito dos prêmios elevados, aguardamos sinais de 
arrefecimento na inflação e maior clareza do Executivo na condução da política fiscal para aumentarmos essa alocação. No 
câmbio, continuamos com uma exposição tática a uma cesta de moedas, em linha com a avaliação de que o resultado benigno 
das eleições americanas e a redução dos riscos com a pandemia continuarão favorecendo a reversão no movimento de 
fortalecimento do dólar. 

Atribuição de Performance 

Opportunity Total FIC de FIM 

Em novembro, o ambiente político no Brasil se manteve em modo de espera, aguardando o desenrolar das eleições municipais. 
A expectativa é de um final de ano mais movimentado, com pautas como a sucessão na Câmara, a agenda reformista para 
2021 e a extensão do auxílio emergencial. Nos EUA, o  presidente eleito, Joe Biden, tem buscado formar uma equipe de perfil 
moderado e com nomes que agradam o mercado. No Senado, a probabilidade maior é de que os republicanos tenham a maioria 
das cadeiras, o que deve ser preponderante na manutenção de uma agenda parlamentar menos radical. Sobre a COVID-19, 
houve a divulgação dos resultados da fase final de testes para as vacinas, que demonstraram bom grau de eficácia. Esse 
avanço mitiga o risco de uma nova onda duradoura, bem como a necessidade de medidas mais duras de lockdown. O 
Opportunity Total encerrou o mês com alta de 2,36%. Os ganhos foram proporcionados em grande medida pela posição nos 
mercados acionários doméstico (1,58%) e externo (0,92%). O mercado de juros local produziu ganho de 0,07%, enquanto que a 
exposição moedas produziu perda de 0,10%. 

Atribuição de Performance 

Opportunity Icatu Prev FIM 

Em novembro, o ambiente político no Brasil se manteve em modo de espera, aguardando o desenrolar das eleições municipais. 
A expectativa é de um final de ano mais movimentado, com pautas como a sucessão na Câmara, a agenda reformista para 
2021 e a extensão do auxílio emergencial. Nos EUA, o  presidente eleito, Joe Biden, tem buscado formar uma equipe de perfil 
moderado e com nomes que agradam o mercado. No Senado, a probabilidade maior é de que os republicanos tenham a maioria 
das cadeiras, o que deve ser preponderante na manutenção de uma agenda parlamentar menos radical. Sobre a COVID-19, 
houve a divulgação dos resultados da fase final de testes para as vacinas, que demonstraram bom grau de eficácia. Esse 
avanço mitiga o risco de uma nova onda duradoura, bem como a necessidade de medidas mais duras de lockdown. O 
Opportunity Icatu Previdência encerrou o mês com alta de 3,07%. Os ganhos foram proporcionados em grande medida pela 
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posição nos mercados acionários doméstico (2,57%) e externo (0,93%). O mercado de juros local produziu ganho de 0,38%, 
enquanto que a exposição moedas produziu perda de 0,08%. 

Pacifico 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg FIC FIM 1,90% -1,19% - - - 5,61% -6,32% 25,5  

Pacifico Macro FIC FIM 2,18% 0,75% 2,65% 6,46% 7,36% 5,68% -5,89% 1.082,8  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Pacifico Macro FIC FIM | Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg FIC FIM 

o FUNDO encerrou o mês com retorno positivo e significativamente acima do benchmark. O portfólio do fundo se beneficiou 
com a redução das incertezas em novembro, conforme nosso cenário projetado. Nosso portfólio segue posicionado 
principalmente em renda variável, tanto nos EUA quanto no Brasil. Em função do cenário global, aumentamos nossas alocações 
compradas em moedas de economias emergentes. No mercado de renda fixa mantivemos apenas posições táticas no 
mercado local. 

Posicionamento 

Pacifico Macro FIC FIM | Pacifico Macro Prev Advisory XP Seg FIC FIM 

Nos EUA, a vitória de Joe Biden para presidente foi confirmada e avançou o cronograma para o início da vacinação contra o 
Covid19. A evolução da doença mostra sinais de estabilização. Na Europa, as medidas mais duras de confinamento foram bem 
sucedidas em reduzir substancialmente a disseminação do vírus. As políticas monetárias seguem frouxas e novos estímulos 
fiscais são esperados. O ambiente segue compatível com o nosso cenário de crescimento acima do consenso e reduções de 
prêmios de risco.  

No Brasil, nossas projeções também são de crescimento acima do consenso. A recuperação da atividade econômica segue 
forte no 3º e 4º trimestre. Isso tem levado também a uma normalização das taxas de inflação, de forma mais disseminada 
entre seus diferentes componentes.  

Pandhora 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Pandhora Essencial I FIC FIM - - - - - - - - 

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/56687583-8cd4-4612-baab-d4f97bb53a30/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33755685000135
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/56687583-8cd4-4612-baab-d4f97bb53a30/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33755685000135
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Atribuição de Performance 

Pandhora Essencial I FIC FIM 

Em um mês de clara tendência de alta, os ganhos vieram dos books de Ações, enquanto o de Juros ficou flat e os de 
Commodities e Moedas tiveram performance negativa. O fundo é um quantitativo multiestratégia que conta com 10 estratégias 
classificadas em 3 famílias. A primeira, Trend Following (Brasil e Global) foi o principal driver do retorno positivo no mês,  com 
ganhos em índices de ações globais, moedas emergentes, commodities e índices de volatilidade. A segunda, Beta, também 
teve resultado positivo no mês, com ganhos em ações e commodities. A categoriasde Prêmio de Risco Alternativo (Long and 
Shorts) teve perdas dado rotation que ocorreu principalmente nos mercados desenvolvidos entre as estratégias de Momentum 
e Valor. 

Posicionamento 

Pandhora Essencial I FIC FIM 

O posicionamento direcional do fundo continua risk-On com posições compradas nos índices de ações e moedas emergentes 
contra o dólar, mas com uma posição vendida em real. O book de juros pré local está tomado e ao mesmo tempo dado em juro 
real, (comprada em inflação implícita), book de juros internacional aplicado tanto nominalmente como em TIPS americanas. 
Nas commodities estamos comprados, com destaque para os derivados de energia.  

 

Perfin 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Perfin Equity Hedge FIC FIM 0,56% -14,24% -11,74% -0,42% 2,78% 26,06% -30,72% 154,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Perfin Equity Hedge FIC FIM 

O fundo rendeu 0,56%. A parcela comprada trouxe ganhos relevantes para a carteira, e os destaques são os mesmos 
apresentados na estratégia Perfin Foresight Institucional. A parcela vendida trouxe pequenas perdas para o fundo. Atualmente 
o fundo está com a exposição bruta de 85% e um direcional de 61%. 

Posicionamento 

Perfin Equity Hedge FIC FIM 

Continuamos com o direcional mais alto, que reflete matricialmente a exposição da estratégia Long Only  (Perfin Foresight). 
Atualmente, o fundo está com uma exposição bruta de 85%, direcional 61% e posição vendida de -12%. Na parte comprada, 
investimos em dois grupos de empresas (1) empresas com baixo risco de ruptura, resilientes e que tenham uma dinâmica 
própria, sendo menos impactadas em cenários desafiadores e (2) Empresas mais cíclicas que tendem a se beneficiar com a 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/16a5e6a6-b0c5-4fc7-b3b2-5cc2da767296/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/16a5e6a6-b0c5-4fc7-b3b2-5cc2da767296/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e71e3e9d-ad2a-4b2d-9a38-adc966c6e5f3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e71e3e9d-ad2a-4b2d-9a38-adc966c6e5f3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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retomada da atividade econômica a partir a disponibilização da vacina para o COVID-19. Os principais setores da parcela 
comprada são: Energia e Saneamento, Consumo, TI&Serviços, Logística, Shoppings, Petroquímicos e Construção Civil. 

 

Persevera 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Persevera Compass Advisory FIC FIM 2,28% 2,17% 4,00% - - 10,04% -9,63% 175,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

 
*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Persevera Compass Advisory FIC FIM 

Em Novembro, o Persevera Compass Advisory FIC apresentou um ganho de 2,28% contra um CDI de 0,15%, trazendo a 
rentabilidade no ano para +2,17% e desde o início para +10,80%. As principais contribuições vieram dos livros de renda variável, 
com as posições nos mercados locais de ações agregando 133 bps e as exposições a ações globais adicionando outros 48 
bps. As posições vendidas em dólar e em opções de Dólar/Real apresentaram contribuição de 46bps. Na renda fixa, as posições 
de juros reais locais agregaram 16 bps enquanto as posições em juros internacionais adicionaram 11 bps. Pelo lado negativo, 
as posições de juros nominais detraíram 25 bps, em especial por conta da redução nos prêmios em nossas estratégias com 
opções 

Posicionamento 

Persevera Compass Advisory FIC FIM 

Posição aplicada em DI futuro com 1,5 ano de duration e posições com opções de juros com alavancagem para manutenção 
ou queda da Selic em 21. Em moedas posições compradas em Peso Mexicano e de 8% em Real. Posições compradas em 
Ibovespa em 10,5% . Parte internacional, posições compradas em ações de 3,22% e posição relativa de 1 ano de duration nos 
títulos de 30 anos dos EUA contra Alemanha 

 

Polo 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Polo Macro FIM 15,44% -19,22% -13,13% -2,66% 2,49% 29,73% -38,71% 110,2  

Polo Norte I FIC FIM 3,90% 2,62% 7,81% 5,90% 11,67% 13,42% -15,88% 219,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7338d386-27e4-4b80-a9cc-502d9fa546f3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7338d386-27e4-4b80-a9cc-502d9fa546f3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Polo Norte I FIC FIM 

O Polo Norte fechou o mês com uma performance positiva de +390bps, totalizando no ano +262bps. Os destaques de 
contribuição positiva foram os setores de Varejo, Telecom e Alimentos, Bebidas e Consumo. No Varejo, a posição de valor 
relativo comprada em Despegar e vendida em CVC foi o destaque positivo do setor. Em Alimentos, Bebidas e Consumo, a 
posição comprada em Arcos Dorados e vendida em BurgerKing também contribuiu positivamente, assim como a posição 
comprada em International Meal Company. A posição de valor absoluto comprada em Oi no setor de Telecom foi um dos 
maiores destaques no mês. Nas contribuições negativas, destacamos o setor de Construção Civil, em que a maior posição do 
fundo, comprada em Tenda e vendida em uma cesta de incorporadoras impactou negativamente a performance do mês tendo 
em vista o desempenho bastante positivo de Eztec e Even. 

Posicionamento 

Polo Norte I FIC FIM 

O fundo fechou o mês com uma exposição bruta de aproximadamente 191%, e uma exposição líquida ajustada para beta de 
9.76%. A maior posição do fundo segue sendo comprada em Tenda e vendida em uma cesta de incorporadoras de média/alta 
renda, seguida pela posição comprada em Movida e vendida em Localiza.  

Atribuição de Performance 

Polo Macro FIM 

O Polo Macro fechou o mês de novembro com uma performance positiva de +15.44%. As estratégias que mais contribuíram 
para a boa performance do fundo foram Bolsa Macro e Juros ex-Brasil. Na estratégia Bolsa Macro, a posição comprada em 
uma cesta de empresas argentinas foi o maior destaque do mês, seguida pela posição comprada em uma cesta de bancos 
europeus. Na estratégia Juros ex-Brasil, a posição aplicada em juro mexicano contribuiu positivamente no período, assim como 
a posição tomada em juro longo chileno. Do lado negativo, a principal contribuição veio da estratégia de Pré-Inclinação, com a 
posição aplicada na fly dos anos 21 x 22. 

Posicionamento 

Polo Macro FIM 

No mês de novembro as notícias relacionadas aos testes positivos com as vacinas e a eleição de Biden com um senado, a 
princípio, republicano, levaram a um movimento de risk on forte nos mercados. Internamente notícias sobre o fiscal e números 
de inflação mais forte que o esperado ainda causam volatilidade no preços. Mas, no balanço do mês, o momento positivo dos 
mercados internacionais  beneficiou os ativos domésticos.  Continuamos com a visão de uma continuidade de políticas 
monetária e fiscal frouxas pelo globo, gerando um excesso de liquidez. Seguimos apostando em ativos que se beneficiem nesse 
cenário:  Fibras mexicanas, Ienova, cesta de malls do Brasil, posições tomadas em juros em economias emergentes e  aplicadas 
na parte intermediária das curvas de Brasil e México. 

Porto Seguro 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Porto Seguro Macro FIC FIM 3,04% 6,21% 9,10% 8,28% 7,25% 6,59% -6,34% 254,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8fbca359-04bc-4178-959f-2ab25ce5c1d9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8fbca359-04bc-4178-959f-2ab25ce5c1d9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e7b92e6f-84e3-4d9a-b4fb-fac8dec41243/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e7b92e6f-84e3-4d9a-b4fb-fac8dec41243/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Porto Seguro Macro FIC FIM 

A economia global segue em processo de recuperação com destaque para a economia chinesa que continua acelerando, 
principalmente pelo lado da manufatura. A redução observada no ritmo da atividade no setor de serviços, a partir das medidas 
restritivas adotadas em alguns países do hemisfério norte, não nos preocupa, ainda mais com a proximidade da última reunião 
do ano dos bancos centrais europeu e americano.  A eleição americana do início de novembro marcou um ponto de inflexão 
para a maioria dos ativos de risco ao retirar um fator de incerteza do cenário de recuperação econômica. Adicionalmente, 
resultado dos testes de eficácia das vacinas das principais empresas farmacêuticas consolidaram a trajetória de reabertura e 
recuperação econômica no médio prazo. Nas commodities, o destaque foi a queda no ouro e valorização o cobre. Aqui no 
Brasil, o Real apresentou valorização de 8%. O Ibovespa subiu 15,9% no mês. Os juros pré-fixados para um ano fecharam 15bps, 
enquanto que as taxas de 10 anos subiram 4bps. No mês, o fundo apresentou uma valorização de 3,04%. Em 2020, a 
rentabilidade acumulada é de 6,21%ou 238% do CDI no período. 

Posicionamento 

Porto Seguro Macro FIC FIM 

Na renda variável seguimos com posições em bolsas americanas e adicionamos posições em bolsas de países emergentes.   

Estamos comprados em moedas de países emergentes. Reduzimos posição em ouro e mantemos posição comprada em 
cobre.  

Na renda fixa internacional, seguimos com posição tomada em juros nos Estados Unidos e na Alemanha e aumentamos 
posição aplicada na parte curta no México. Na renda fixa local, mantemos posição aplicada em NTN-B intermediária e seguimos 
com posicionamento tático ao longo da curva nominal.  

 

Quantitas 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Quantitas FIC FIM Mallorca 2,31% 8,31% 10,93% 8,71% 8,29% 7,22% -6,69% 177,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Quantitas FIC FIM Mallorca 

Em um mês de valorização expressiva dos ativos, conseguimos entregar uma rentabilidade bastante satisfatória, considerando 
o perfil de risco do fundo. Mantivemos um posicionamento mais otimista na carteira desde o final do mês passado buscando 
aproveitar do possível movimento de descompressão dos prêmios após as eleições americanas. As principais contribuições 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/41d216db-0cad-497a-b66a-85aa1504ce11/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/41d216db-0cad-497a-b66a-85aa1504ce11/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3d54dcab-2d05-4221-a4cd-0208089cb6ef/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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positivas vieram dos books de renda variável (tanto direcionais, como L&S). Do lado negativo, tivemos apenas a posição 
comprada em Ouro. Rentabilidade mês: 2,31% Atribuição: Renda variável +2,13%; Juros: +0,23%; Inflação: +0,28%; LS 
Fundamentalista: +0,35%; Juros Eua: -0,06%; Moedas: +0,11%; Quant: +0,11%; Ouro: -0,34%; Títulos Pub/Priv +0,02%; Caixa - 
custos: -0,53%. 

Posicionamento 

Quantitas FIC FIM Mallorca 

Começamos a reduzir a posição em bolsa, mas ainda mantemos uma exposição de aprox. 12% PL (foco em empresas 
geradoras de caixa e ativos reais) com um view mais estrutural.  Em juros, zeramos quase que integralmente a posição vendida 
no trecho curto e elevamos as posições de valor relativo na curva de juros, nos trechos onde identificamos uma boa relação 
risco x retorno. Em inflação, mantivemos a compra de implícita longa, sendo que este segue sendo o principal hedge da carteira 
e montamos posição pequena comprada em inflação de 6 meses.  Adicionalmente: (i) aumentamos a posição na compra de 
BRL x MXN (~2% PL); (ii) aumentamos marginalmente a compra na taxa de 10 anos da curva americana; e (iii) mantivemos a 
compra de ouro (~4% PL). 

 

RPS 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

RPS Equity Hedge Advisory D30 FIC FIM 0,56% -0,41% - - - 6,16% -8,16% 10,2  

RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 0,59% -0,35% 3,35% 3,83% 6,07% 6,38% -8,32% 279,7  

RPS Total Return D30 FIC FIM 1,11% -0,91% 6,25% 5,03% 8,98% 12,61% -17,00% 136,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

RPS Total Return D30 FIC FIM | RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | RPS Equity Hedge Advisory D30 FIC FIM 

Em relação a atribuição de performance, nossa carteira intersetorial apresentou uma alpha negativo de 2,4% devido a estes 
movimentos inesperados logo após a eleição, porém mais do que compensado pelo direcional comprado que gerou um 
resultado positivo de 3,5%. Destaque positivo foram nossas posições compradas nos setores de Telecom (Oi), tecnologia 
(Stone e Mercado Livre), além de commodities (Petrobrás e Vale). Todavia, contribuíram negativamente para a atribuição de 
performance: o setor de bancos e nossa posição comprada em tecnologia nos EUA, que performaram abaixo do esperado, no 
momento do anúncio da vacina. 

Posicionamento 

RPS Total Return D30 FIC FIM | RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | RPS Equity Hedge Advisory D30 FIC FIM 

Apesar das notícias alarmantes de aumento de novos casos da COVID-19 e novos lockdowns ao redor do globo, acreditamos 
que a existência de uma vacina eficaz reduz muito o risco de uma crise econômica mais prolongada. Diante disso, continuamos 
comprados em cases cíclicos e de valor que se beneficiam de uma retomada econômica global, principalmente via 
commodities.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3d54dcab-2d05-4221-a4cd-0208089cb6ef/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/10f811b2-9769-40a5-8447-7de4dd5fef60/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0912a576-b739-4e7b-9578-ece9ab86b6b2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/53d1ee3c-335e-401c-917e-987b366e2265/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/10f811b2-9769-40a5-8447-7de4dd5fef60/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0912a576-b739-4e7b-9578-ece9ab86b6b2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/53d1ee3c-335e-401c-917e-987b366e2265/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Em relação ao Brasil, seguimos bastante cautelosos diante das pressões inflacionárias no atacado e do desafio fiscal que o 
país precisará enfrentar nos próximos anos, resultado do tamanho dos estímulos que foram injetados na economia. Por isso 
estamos pouco alocados aos setores sensíveis a juros, priorizando além das commodities, empresas com crescimento menos 
dependentes do cenário macro local. 

 

Sharp 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Sharp Long Short 2X FIM 1,71% 20,68% 21,28% 15,39% 14,41% 6,15% -1,30% 1.469,9  

Sharp Long Short FIM 0,86% 10,40% 10,76% 9,00% 8,93% 3,11% -0,61% 182,3  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Sharp Long Short FIM 

O mês de novembro foi de forte alta nos mercados globais, com as bolsas encerrando próximas às máximas históricas, em 
função tanto do resultado das eleições americanas quanto das notícias relacionadas ao desenvolvimento das vacinas contra 
o coronavírus. O mercado local acompanhou o exterior, e apresentou um forte desempenho no mês, auxíliado ainda pela 
perspectiva da retomada da agenda reformista. Mantivemos a exposição bruta sem grandes alterações, próxima às médias 
históricas. Os destaques positivos e negativos do fundo, por Estratégia, foram: (1) Pares - P: Varejo, Mineração e Consumo / N: 
Alimentos, Energia Elétrica e Bancos, (2) Double Alpha - P: Mineração (long), Índice x Varejo e Imobiliário vs. Saúde / N: Índices 
e Seguradoras (short), (3) Carteira vs Índice - P: Mineração (overweight), Bens de Capital (underweight) e Varejo (underweight) 
/ N: Consumo (overweight) e Transporte (underweight), (4) Bond vs Equity - P: Setores de Varejo e Telefonia / N: Sem destaques. 

Posicionamento 

Sharp Long Short FIM 

Acreditamos que teremos como principais fatores de atenção para o cenário futuro a transição no governo americano e as 
próximas medidas a serem adotadas pela nova administração, em especial uma nova rodada de estímulos. No cenário local, 
ainda no palco principal estão o andamento da agenda de reformas e da política fiscal. Destacamos também os efeitos da 
diminuição dos programas de estímulo e auxílio como um importante fator a ser monitorado de perto, em especial a última 
parcela do Auxílio Emergencial em dezembro. Atualmente, a exposição do fundo é - Bruta: 57,0% / Comprada: 30,0% / Vendida: 
27,0%. 

Atribuição de Performance 

Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM 

O mês de novembro foi de forte alta nos mercados globais, com as bolsas encerrando próximas às máximas históricas, em 
função tanto do resultado das eleições americanas quanto das notícias relacionadas ao desenvolvimento das vacinas contra 
o coronavírus.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/804b9576-a5ac-4264-9416-7de3c589d733/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/804b9576-a5ac-4264-9416-7de3c589d733/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a9067780-ff65-49b1-afc5-5a6fcf3c4d8d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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O mercado local acompanhou o exterior, e apresentou um forte desempenho no mês, auxíliado ainda pela perspectiva da 
retomada da agenda reformista. Mantivemos a exposição bruta sem grandes alterações, próxima às médias históricas. Os 
destaques positivos e negativos do fundo, por Estratégia, foram: (1) Pares - P: Varejo, Mineração e Consumo / N: Alimentos, 
Energia Elétrica e Bancos, (2) Double Alpha - P: Mineração (long), Índice x Varejo e Imobiliário vs. Saúde / N: Índices e 
Seguradoras (short), (3) Carteira vs Índice - P: Mineração (overweight), Bens de Capital (underweight) e Varejo (underweight) / 
N: Consumo (overweight) e Transporte (underweight), (4) Bond vs Equity - P: Setores de Varejo e Telefonia / N: Sem destaques. 

Posicionamento 

Sharp Long Short 2X Feeder FIC FIM 

Acreditamos que teremos como principais fatores de atenção para o cenário futuro a transição no governo americano e as 
próximas medidas a serem adotadas pela nova administração, em especial uma nova rodada de estímulos. No cenário local, 
ainda no palco principal estão o andamento da agenda de reformas e da política fiscal. Destacamos também os efeitos da 
diminuição dos programas de estímulo e auxílio como um importante fator a ser monitorado de perto, em especial a última 
parcela do Auxílio Emergencial em dezembro. Atualmente, a exposição do fundo é - Bruta: 112,5% / Comprada: 59,4% / Vendida: 
53,1%. 

 

Solana 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Solana Long Short FIC de FIM -1,20% 4,98% 6,66% 7,20% 7,44% 4,70% -5,31% 521,8  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Solana Long Short FIC de FIM 

Os destaques positivos em novembro foram: i) Petrobras x Índice (+27bps), ii) Índice x Duratex (+24bps), e iii) Anima Educação 
x Ser Educacional (+23bps). Do lado negativo tivemos i) Porto Seguro x BB Seguridade (-37bps), ii) Lojas Quero Quero x Índice 
(-25bps), e iii) Copel x Cemig (-21bps). 

Posicionamento 

Solana Long Short FIC de FIM 

O fundo encerrou o mês de novembro com: (i) exposição bruta de 98% (posições compradas mais vendidas) e 
aproximadamente 35 pares; (ii) destaque para as exposições nos setores de Utilidade Pública, Consumo, Petróleo e Serviços 
Financeiros. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a9067780-ff65-49b1-afc5-5a6fcf3c4d8d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f6bc05d4-2da4-4345-8661-e6edcd3e8761/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f6bc05d4-2da4-4345-8661-e6edcd3e8761/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Sparta 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Sparta Dinâmico FIC FIM -0,10% 6,96% 7,44% 8,17% 7,71% 1,74% -1,01% 101,2  

Sparta Cíclico FIM 7,11% -5,72% 0,34% 1,84% -1,72% 44,14% -47,55% 27,8  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Sparta Cíclico FIM 

Mudança de Estratégia: Apesar de estarmos cada vez mais experientes, a análise fundamentalista deixou de ser suficiente para 
obter retornos consistentes nos mercados derivativos de commodities. Os fluxos e outros temas macroeconômicos passaram 
a ser muito mais relevantes do que as análises de estoques, produtividade e consumo, trazendo mais volatilidade aos preços, 
mas menos movimentos direcionais. Além disso, os custos de operação, seja através de rolagens dessas posições de 
commodities ou dos custos operacionais das estruturas para acessar esses mercados, acabam pesando e eventualmente 
consumindo todo o resultado obtido. 

Por outro lado, as mesmas informações de commodities agrícolas, quando aplicadas recorrentemente no mercado de ações 
local, como temos feito nos últimos anos, têm produzido resultados cada vez maiores e mais consistentes. O agronegócio é 
uma parcela relevante do PIB brasileiro, por si só capaz de alterar os rumos de inúmeras indústrias.  

Dessa forma, em dezembro vamos encerrar nossas operações com derivativos de commodities nos EUA. Focaremos na 
alocação dos recursos majoritariamente em ações que tendam a se beneficiar dos nossos cenários para as commodities. 

Posicionamento 

Sparta Cíclico FIM 

Vamos priorizar as estratégias que têm trazido ótimos resultados nos últimos anos, como ações, câmbio e juros, e deixar de 
lado as estratégias cujo retorno/risco não se justificam, como estava sendo o caso de boa parte das estratégias com derivativos 
de commodities. Seguimos posicionados em empresas predominantemente exportadoras, e cujos produtos continuam com 
uma perspectiva de demanda sustentada, como é o caso dos grãos com a demanda chinesa. 

Atribuição de Performance 

Sparta Dinâmico FIC FIM 

Em novembro o comportamento de tendência acompanhado de uma baixa (e decrescente) volatilidade nos mercados de renda 
variável resultaram em uma performance abaixo do esperado nos grupos de estratégias de reversão e mudanças de posição 
nos grupos de tendência. Ao final deste mês, foi integrado ao nosso portfólio um novo grupo de estratégias de tendência de 
curto-prazo. O grupo de estratégias de reconhecimento de padrões segue apresentando uma boa performance, sendo 
gradualmente expandida. 

Por ser um fundo com múltiplas estratégias descorrelacionadas entre si, temos (i) um maior poder de diversificação das 
operações realizadas; (ii) redução da volatilidade para o investidor; e (iii) elevado índice Sharpe. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a87f2534-7bca-4499-90b2-71aaf8b2704e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a87f2534-7bca-4499-90b2-71aaf8b2704e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b18c643d-ba82-4867-931e-e615d54b3403/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Sparta Dinâmico FIC FIM 

A descorrelação do Sparta Dinâmico com os demais ativos financeiros (bolsa, câmbio e juros) aliada à sua característica de 
puro alpha (performando independentemente dos movimentos do mercado) resultam em um excelente produto para 
composição de portfólios. 

A equipe de gestão segue focada na busca de novas estratégias e na otimização das já existentes, elevando gradualmente o 
risco de cada uma destas a fim de maximizar o retorno ao investidor 

 

SPX 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SPX Lancer XP Seg Prev FIC FIM -1,44% 0,73% 0,97% - - 4,12% -4,06% 27,1  

SPX Lancer Advisory Icatu Prev FIC FIM -1,44% 0,42% 0,69% 2,28% - 4,11% -4,10% 321,6  

F-22 Advisory IE FIC FIM CP -2,73% 9,95% 11,17% 7,10% - 7,04% -13,25% 274,0  

Gripen Advisory FIC FIM -1,47% 5,40% 6,08% 4,84% 6,02% 6,01% -7,20% 1.296,9  

SPX Nimitz Feeder FIC de FIM -1,56% 5,54% 6,22% 4,92% 6,10% 6,18% -7,13% 1.479,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

SPX Lancer Advisory Icatu Prev FIC FIM | SPX Lancer XP Seg Prev FIC FIM 

No mês de novembro, o fundo apresentou performance negativa nos books de moedas e juros, que foram parcialmente 
compensadas por ganhos nos mercados de ações. Nas moedas, encerramos as alocações vendidas na lira turca e no real e 
abrimos novas posições compradas em moedas de países emergentes. No book de ações, estamos com alocações relativas 
no Brasil e levemente compradas no mercado internacional. No book de juros, estamos com alocações de inclinação de curva 
em alguns países emergentes e desenvolvidos e compradas em inflação e tomadas na parte curta da curva do Brasil. Nas 
commodities, os destaques são posições compradas em metais preciosos, industriais e nos grãos. 

Posicionamento 

SPX Lancer Advisory Icatu Prev FIC FIM | SPX Lancer XP Seg Prev FIC FIM | SPX Nimitz Feeder FIC de FIM | Gripen 
Advisory FIC FIM | F-22 Advisory IE FIC FIM CP 

Observamos em novembro, dois dois eventos relevantes para o cenário global. As eleições americanas eram uma fonte grande 
de ansiedade, devido ao receio de que Trump não aceitasse uma possível derrota e que questionamentos judiciais mantivessem 
o resultado em suspenso por um longo período. Apesar de algum ruído, em poucos dias, ficou claro que Biden tinha ganhado 
com margem suficiente para afastar dúvidas sobre o resultado.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b18c643d-ba82-4867-931e-e615d54b3403/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28692448000132
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31569954000143
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28692448000132
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31569954000143
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9fa3d13c-67b7-4f38-b6b2-536d3cf3b7ae/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5db0c671-c9a3-46c7-b306-427e1febdf33/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5db0c671-c9a3-46c7-b306-427e1febdf33/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3f3fc2b2-36ca-4d1a-900c-4adaa8ae4f31/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Tivemos ainda os resultados da fase final de testes de três vacinas contra a Covid-19, com duas vacinas apresentando 
resultados extremamente positivos. 

No Brasil, os dados de atividade seguem em recuperação forte. A notícia ruim é que a inflação acelerou nos últimos meses e 
deve seguir forte. Apesar disso, o BCB deve manter a taxa Selic estável nas próximas reuniões. 

Atribuição de Performance 

SPX Nimitz Feeder FIC de FIM | Gripen Advisory FIC FIM | F-22 Advisory IE FIC FIM CP 

No mês de novembro, o fundo apresentou performance negativa nos books de moedas e juros, que foram parcialmente 
compensadas por ganhos nos mercados de ações e crédito. 

Nas moedas, encerramos as alocações vendidas na lira turca e no real e abrimos novas posições compradas em moedas de 
países emergentes. No book de ações, estamos com alocações relativas no Brasil e levemente compradas no mercado 
internacional. No book de juros, estamos com alocações de inclinação de curva em alguns países emergentes e desenvolvidos 
e compradas em inflação e tomadas na parte curta da curva do Brasil. Nas commodities, os destaques são posições 
compradas em metais preciosos, industriais e nos grãos. No mercado de crédito, reduzimos nossas proteções em índices de 
crédito, mantendo as proteções contra oscilações de taxas de juros nos títulos de investment grade americanos e na América 
Latina, reduzimos nossa carteira de bonds em função de taxas mais aper tadas e riscos relacionados aos fundamentos 
econômicos da região. 

 

SulAmérica 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SulAmérica Tático FIM 0,70% 2,58% 2,80% 3,87% 5,29% 4,03% -3,67% 58,0  

SulAmérica Apollo FI Multimercado 1,66% 3,19% 4,34% 6,95% - 8,73% -8,27% 198,1  

SulAmérica Evolution FI Multimercado 0,93% -2,27% -1,94% 2,20% 3,67% 3,20% -4,52% 63,7  

SulAmérica Endurance FIM 0,04% -0,44% 0,13% 2,44% 3,64% 0,82% -1,04% 39,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Endurance FIM 

O mês de novembro seguiu dominado por um ambiente de dólar mais fraco, reflexo da vitória do democrata Joe Biden com o 
senado apontando para uma maioria republicana, o que caracteriza um fiscal menos expansionista, dificuldade da reversão 
das politicas pro-mercado de Trump além menos tensão nas relações de comercio exterior. Tivemos concomitantemente o 
avanço das vacinas que ajudou nas perspectivas econômicas mais positivas no médio prazo. O fundo no mês obteve um 
resultado em torno de zero nos plays relativos e os custos do fundo somaram 10bps. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9fa3d13c-67b7-4f38-b6b2-536d3cf3b7ae/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5db0c671-c9a3-46c7-b306-427e1febdf33/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3f3fc2b2-36ca-4d1a-900c-4adaa8ae4f31/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4010eeb0-4964-461f-ab2e-457caad1a499/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

SulAmérica Endurance FIM 

Seguimos com apostas mais táticas de reversão de alguns pares. A carteira entra no mês de dezembro com baixa utilização 
de risco para o evento das eleições americanas. No portfólio, temos atualmente um long (CAD, EUR, e BRL) vs. (MXN, AUD e 
ZAR ) 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Evolution FI Multimercado 

As condições de alta liquidez e níveis de juros extremamente baixos permanecem no contexto global. O resultado das eleições 
americanas e notícias promissoras sobre vacinas da COVID-19 em estágios avançados completaram o pano fundo favorável 
para o movimento dos ativos de risco que tiveram a melhor performance mensal em décadas. O fundo ganhou 78bps em 
relação ao CDI. A estratégia de Renda Fixa composta de posições aplicadas em juros reais curtos e no FRA na parte 
intermediária da curva foi o destaque positivo com ganhos de 48bps. O livro de renda variável ganhou 16bps. A estratégia de 
Crédito ganhou 14bps. O livro de Moedas ganhou 10bps. Os custos foram de 10bps. 

Posicionamento 

SulAmérica Evolution FI Multimercado 

Em Renda Variável, zeramos nossa posição comprada em índice futuro. Em Moedas, seguimos comprados em BRL vs. USD 
via opções. A perspectiva dos termos de troca segue bastante positiva e as contas externas encontram-se bastante equilibradas 
com o retorno dos fluxos agora na conta capital. Em Renda Fixa, montamos uma posição aplicada no FRA do ano 2023, que 
apresentou níveis extremos em torno de 9% de Selic. Mantivemos nossa posição comprada em NTNB de 2 anos que tem um 
forte carregamento positivo pela pressão inflacionária no curto prazo e o perfil defensivo em um ambiente de aversão ao risco. 
Em Crédito, temos 30% de Debêntures com duration entre 3 e 7 anos. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Apollo FI Multimercado 

As condições de alta liquidez e níveis de juros extremamente baixos permanecem no contexto global. O resultado das eleições 
americanas e notícias promissoras sobre vacinas da COVID-19 em estágios avançados completaram o pano fundo favorável 
para o movimento dos ativos de risco que tiveram a melhor performance mensal em décadas. O fundo ganhou 151bps em 
relação ao CDI. Obtivemos ganhos em todas as estratégias do portfólio que apresentavam viés construtivo no cenário 
prospectivo. O destaque ficou a estratégia aplicada em juros reais IPCA de 2 anos,  que respondeu por quase metade do alfa 
gerado no mês. A posição de Renda Variável diversificada ao longo do mês entre IBOV, SPX e Bolsa de Emergentes respondeu 
por 25% dos ganhos. E finalmente, no livro de volatilidade e valor relativo outros 25%. 

Posicionamento 

SulAmérica Apollo FI Multimercado 

Em Renda Fixa, mantivemos nossa posição comprada em NTNBs intermediárias e a exposição em juros nominais aplicados 
de 24M. Dispomos de algumas posições de valor relativo na parte intermediária da curva. Zeramos nossa compra de inflação 
implícita de 7 anos. Em Renda Variável, trocamos nosso risco de bolsa doméstica para uma posição comprada em bolsa de 
países emergentes. Temos estruturas de baixa sobre o IBOV com opções. Em Moedas, seguimos comprados em BRL vs. USD 
via opções. A perspectiva dos termos de troca segue bastante positiva e as contas externas encontram-se bastante equilibradas 
com o retorno dos fluxos agora na conta capital. Apresentamos como risco reverso na carteira uma posição aplicada em taxa 
de 10 anos americana via opções. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4010eeb0-4964-461f-ab2e-457caad1a499/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/74997528-2f96-42e6-a1be-36c93d1d37de/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/74997528-2f96-42e6-a1be-36c93d1d37de/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/29e10ae2-f032-4be6-9546-0ce05e0844bc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/29e10ae2-f032-4be6-9546-0ce05e0844bc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

SulAmérica Tático FIM 

As condições de alta liquidez e níveis de juros extremamente baixos permanecem no contexto global. O resultado das eleições 
americanas e notícias promissoras sobre vacinas da COVID-19 em estágios avançados completaram o pano fundo favorável 
para o movimento dos ativos de risco que tiveram a melhor performance mensal em décadas. O fundo ganhou 151bps em 
relação ao CDI. Obtivemos ganhos em todas as estratégias do portfólio que apresentavam viés construtivo no cenário 
prospectivo. O destaque ficou a estratégia aplicada em juros reais IPCA de 2 anos, que respondeu por quase metade do alfa 
gerado no mês. A posição de Renda Variável diversificada ao longo do mês entre IBOV, SPX e Bolsa de Emergentes respondeu 
por 25% dos ganhos. E finalmente, no livro de volatilidade e valor relativo outros 25%. 

Posicionamento 

SulAmérica Tático FIM 

Em Renda Fixa, mantivemos nossa posição comprada em NTNBs intermediárias e a exposição em juros nominais aplicados 
de 24M. Apresentamos algumas posições de valor relativo na parte intermediária da curva. Zeramos nossa compra de inflação 
implícita de 7 anos. Em Renda Variável, trocamos nosso risco de bolsa doméstica para uma posição comprada em bolsa de 
países emergentes. Ainda em Renda Variável, temos estruturas de baixa sobre o IBOV com opções. Em Moedas, seguimos 
comprados em BRL vs. USD via opções. A perspectiva dos termos de troca segue bastante positiva e as contas externas 
encontram-se bastante equilibradas com o retorno dos fluxos agora na conta capital. Temos como risco reverso na carteira 
uma posição aplicada em taxa de 10 anos americana via opções. 

 

Távola 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Távola Long Short FIM 1,07% -1,94% -1,10% 3,18% 5,22% 2,89% -3,91% 212,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Távola Long Short FIM 

Em novembro o fundo apresentou rentabilidade de 1,07%. O resultado positivo se deveu ao módulo “carteira long x basket 
short”, principalmente, em função da exposição líquida comprada de 6%, mas também pela performance da “carteira long”, de 
14,6%, que superou os 13,8% do “basket short”. Os destaques positivos da “carteira long” vieram dos setores de mineração, 
telefonia, petróleo, imobiliário e saneamento. O módulo de pares contribuiu negativamente, com as perdas nos setores de 
distribuição de combustíveis e energia elétrica mais do que compensando o ganho em saneamento. Ao longo do mês 
reduzimos as posições em Vale, saneamento e telefonia e aumentamos a posição em B3. A exposição líquida foi levemente 
reduzida para 5% enquanto a exposição bruta segue em 80%. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f89f64e6-8bed-4a42-b32d-5991d8ed8496/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f89f64e6-8bed-4a42-b32d-5991d8ed8496/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6a3a43c6-4f5f-43fd-bb68-fe1304d99279/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Távola Long Short FIM 

Em novembro o mercado de ações apresentou expressiva valorização, refletindo a divulgação dos resultados favoráveis das 
vacinas da Pfizer e da Moderna, com eficácia superior a 90%, patamar bem acima do que se esperava dado o curto período de 
pesquisa. Também contribuiu positivamente o resultado da eleição americana, com vitória de Joe Biden, mas sem maioria 
folgada no Senado. No Brasil, passadas as eleições municipais, é importante acompanhar como o governo conciliará os limites 
impostos pelo teto de gastos com a pressão de uma parcela do Congresso para aumentar o alcance dos programas sociais. 

 

Tera 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

VRB Advisory Prev XP Seg FIM CP 2,56% -0,25% - - - 10,67% -14,14% 47,7  

VRB Fundo de Investimento Multimercado 4,90% 4,71% 8,12% 8,54% 9,16% 13,56% -16,40% 306,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

VRB Advisory Prev XP Seg FIM CP 

As contribuições positivas vieram das estratégias Velt Prev FIA (+9,18%), Apex Long Biased Prev (+8,99%), Constellation 100 
Prev (+7,89%) e Kinea Prev II XTR (+1,79%). As contribuições negativas vieram das estratégias Navi Long Short XP (-0,09%) e 
SPX Lancer (-1,44%). 

Posicionamento 

VRB Advisory Prev XP Seg FIM CP 

O plano está com exposição de 36% em renda variável através das estratégias Apex LB Prev (+12,6%), Velt Prev FIA (12,2%) e 
Constellation Ações Prev (11,4%). A exposição em multimercados está em 59% através das estratégias Navi Prev LS (+15,8%), 
Ibiuna Prev Mult (+15,2%), SPX Lancer (15,2%) e Kinea Prev XTR (12,5%). 5% do plano está em renda-fixa, sendo 1,1% em NTN-
B 2035 e 4,1% em caixa. 

Atribuição de Performance 

VRB Fundo de Investimento Multimercado 

As contribuições positivas do mês no VRB Multimercado vieram das estratégias Távola Absoluto (+15,89%), Atmos Ações II 
(+13,23%), Truxt Long Bias (+9,07%), Oceana Long Biased (+8,97%) e Kapitalo Zeta (+7,05%). A contribuição negativa veio da 
estratégia SPX Nimitz (-1,48%). 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6a3a43c6-4f5f-43fd-bb68-fe1304d99279/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34507447000173
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34507447000173
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/15e245ae-5f43-4174-ba05-35455f13d3ee/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

VRB Fundo de Investimento Multimercado 

O VRB Multimercado está com exposição de 29% em renda variável através das estratégias Truxt Long Bias (9,2%), Atmos 
Ações (7,3%), Oceana Long Biased (+6,5%) e Távola Absoluto (6,3%). A exposição em multimercados está em 61% e a 
diversificação é realizada através das estratégias Kapitalo Zeta (+13,2%), Ibiuna STH (11,0%), SPX Nimitz (9,3%), Genoa Capital 
Radar (8,7%), Gavea Macro Plus (5,1%), Bahia Marau (5,0%), A1 Hedge (4,9%) e Fundo Verde (3,8%). Cerca de 8,6% está  em 
caixa para eventuais pagamentos de resgates e para aproveitar aberturas pontuais de fundos fechados para captação. 

 

Truxt 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Truxt Macro Prev Icatu FIC FIM 0,29% 1,93% 3,10% 4,58% - 2,52% -1,43% 36,3  

Truxt Long Short Advisory FIC FIM 1,30% 11,90% 13,76% 9,98% 9,73% 6,41% -4,00% 276,6  

Truxt Macro Advisory FIC FIM 0,73% 3,05% 4,77% 5,36% 5,87% 4,45% -2,89% 272,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Truxt Long Short Advisory FIC FIM 

No mês de novembro o fundo obteve ganhos importantes com posições nos setores de mineração e petróleo, ao passo que 
apresentou perdas nos segmentos de serviços financeiros e varejo. A expressiva alta de 16% do Ibovespa foi acompanhada 
por um movimento relevante de rotação de portfólio a nível local e global que afetou a geração de alfa da carteira. O maior 
otimismo de médio prazo diante das perspectivas positivas com relação a vacinas contra a covid contrasta, no curto prazo, 
com a aceleração do número de casos e óbitos observada em diferentes localidades. Nesse contexto, acreditamos que os 
mercados de risco seguirão voláteis nos próximos meses, de forma que o fundo segue privilegiando posições em empresas 
líquidas e de sólida posição financeira, em que enxergamos assimetrias positivas de risco x retorno. 

Posicionamento 

Truxt Long Short Advisory FIC FIM 

Atualmente as principais posições do fundo estão relacionadas aos setores de serviços financeiros e varejo.  

Atribuição de Performance 

Truxt Macro Advisory FIC FIM 

No mercado de juros local, a variação mensal da curva foi pequena, apesar da volatilidade. Considerando o tamanho do 
movimento e o nível de preços, reduzimos e encurtamos as posições ao longo do mês. Retorno neutro. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/15e245ae-5f43-4174-ba05-35455f13d3ee/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/399f52f0-3cb8-4fbf-98af-fcee0d07f8b8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/399f52f0-3cb8-4fbf-98af-fcee0d07f8b8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/00ab7f91-a33d-48fe-8f9f-988f61a7385b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Nas taxas internacionais, seguimos com posição tomada em Juros de 10 anos na Noruega e tomado em inflação implícita 
americana de 10 anos. Taxas internacionais contribuíram positivamente no mês. Com relação ao mercado de câmbio, 
entendemos que o Brasil continuará tendo uma performance relativa pior que outros países emergentes. Carregamos posições 
compradas em MXN, RUB e CZK contra o BRL. Acreditamos na continuação do movimento do dólar fraco. Mantemos aposta 
direcional contra o dólar em AUD, JPY e SGD. A cesta contribuiu de positivamente. No livro de bolsa, seguimos com alocações 
compradas no mercado acionário americano. A posição em bolsas americanas e a carteira estrutural doméstica representaram 
retornos positivos. O ouro desvalorizou em novembro. A contribuição foi negativa no mês. 

Posicionamento 

Truxt Macro Advisory FIC FIM 

Mantemos a posição compra em ouro. Posição tomada nos juros Brasil. Posição long em bolsa USA e a carteira estrutural 
doméstica. Carregamos posições compradas em MXN, RUB e CZK contra o BRL e aposta direcional contra o dólar em AUD, 
JPY e SGD. Mantemos uma posição tomada em Juros de 10 anos na Noruega e comprado em inflação implícita americana de 
10 anos.  

Atribuição de Performance 

Truxt Macro Prev Icatu FIC FIM 

No mercado de juros local, a variação mensal da curva foi pequena, apesar da volatilidade. A inflação corrente continuou 
mostrando aceleração acima do esperado, levando a novas revisões para a inflação desse ano e para o ano que vem. 
Considerando o tamanho do movimento e o nível de preços, reduzimos e encurtamos as posições ao longo do mês. Posição 
foi neutra. No livro de bolsa, seguimos com alocações compradas no mercado acionário americano e Ibov gerou retorno 
positivo.  

Com relação ao mercado de câmbio local, mantemos posição comprada em dólar contra o BRL. A contribuição foi negativa. 
Posição comprada em MXN contra BRL foi positiva. 

Posicionamento 

Truxt Macro Prev Icatu FIC FIM 

Mantemos a posição comprada em  bolsa USA, Ibov, tomado nos juros Brasil e comprado em peso mexicano contra o BRL 

 

Ventor 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Paineiras Hedge II FIC FIM 4,55% -8,28% -4,60% -1,49% 2,05% 10,23% -15,67% 24,1  

Ventor Hedge FICFI Multimercado 4,00% 3,31% 7,44% 5,02% 8,35% 17,52% -18,48% 122,4  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/00ab7f91-a33d-48fe-8f9f-988f61a7385b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29733120000180
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29733120000180
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Atribuição de Performance 

Ventor Hedge FICFI Multimercado | Ventor PH II FIC FIM 

O fundo encerrou o mês com ótimo desempenho, principalmente pelos resultados obtidos em bolsa e juros locais. Destaque, 
em juros, para as posições de NTNBs e, em bolsa, para os setores de mineração e malls. No Offshore, bom desempenho nas 
estratégias nâo-direcionais de S&P e em Ouro. Em contrapartida, as posições táticas em opções de USDBRL contribuíram com 
resultado negativo.  

No mês, observamos (i) o desfecho favorável das eleições americanas, com vitória democrata sem a obtenção do controle 
absoluto do Congresso, reduzindo o risco de implementação de medidas econômicas populistas e (ii) notícias positivas no 
campo da pandemia, apesar do aumento do número de novos casos, com bons resultados nos testes de diversas vacinas. A 
conjunção destes fatores propiciou uma forte performance de ativos cíclicos, notadamente mercados emergentes e 
commodities. No Brasil, as eleições municipais transcorreram sem maiores sobressaltos. Sinais de Brasília atribuem 
entendimento do Presidente à falta de espaço fiscal para novos programas sociais e/ou manutenção do Auxílio Emergencial. 
Destaque para o influxo bastante favorável de estrangeiros para a B3, interrompendo a sequência recorde de saídas. 

Posicionamento 

Ventor Hedge FICFI Multimercado | Ventor PH II FIC FIM 

O fundo, no mercado de juros local, reduziu a posição aplicada em nominal para 1.0x PL, e segue com posições de arbitragem 
de forwards na carteira. Em câmbio, mantivemos posição comprada, através de figuras de opções, de USDBRL Em bolsa, o net 
long oscilou entre 15% e 20%. Adicionalmente, mantivemos estratégias nâo-direcionais de S&P e em Ouro. 

 

Verde 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Verde AM X60 Advisory FIC FIM 4,31% 1,77% 3,69% 6,85% - 16,74% -20,88% 742,5  

Verde AM Scena Advisory XP Seg FIC FIM 3,07% 4,70% 6,43% - - 11,93% -13,72% 1.232,7  

Verde AM Scena Advisory FIC FIM 2,73% 6,05% 7,82% 10,28% 9,57% 14,52% -17,37% 2.072,9  

Verde AM Icatu Prev FIC FIM 3,21% 5,37% 7,27% 10,48% 10,27% 11,94% -13,77% 4.505,8  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Verde AM X60 Advisory FIC FIM 

O Verde teve ganhos no portfólio de ações, tanto brasileiras como internacionais, e na parte de renda fixa. As perdas foram 
concentradas no livro de moedas e em juros offshore. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c12d2def-c46c-49ea-98de-14f963bce931/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/85a578b8-997b-4ff3-9324-035a8c9982c6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c12d2def-c46c-49ea-98de-14f963bce931/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/85a578b8-997b-4ff3-9324-035a8c9982c6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e94e38dc-1ac8-41ff-bf15-e7f45f7115f4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Verde AM X60 Advisory FIC FIM 

O fundo mantém parte relevante do portfólio em ações, tanto brasileiras como internacionais, mas ao longo do mês 
implementamos hedges reduzindo a exposição líquida.  

Na renda fixa brasileira reduzimos os juros nominais e começamos a montar uma pequena posição em juros reais, enquanto 
mantivemos a posição aplicada em juros chineses. Já na parte de moedas, simplificamos o book, mantendo uma pequena 
posição de libra. 

Atribuição de Performance 

Verde AM Scena Advisory FIC FIM | Verde AM Icatu Prev FIC FIM | Verde AM Scena Advisory XP Seg FIC FIM 

O fundo teve ganhos no portfólio de ações, tanto brasileiras como internacionais, e na parte de renda fixa. A perda foi 
concentrada na exposição ao dólar. 

Posicionamento 

Verde AM Scena Advisory FIC FIM 

Em termos de posicionamento, o fundo manteve inalterada a posição em bolsa brasileira, enquanto bolsa global foi 
marginalmente aumentada. A posição em juros reais foi aumentada e no pré mantida, assim como a exposição ao dólar.  

Posicionamento 

Verde AM Icatu Prev FIC FIM | Verde AM Scena Advisory XP Seg FIC FIM 

Em termos de posicionamento, o fundo manteve inalterada a posição em bolsa brasileira, enquanto bolsa global foi 
marginalmente aumentada. A posição em juros reais foi aumentada e no pré foi levemente reduzida; já o hedge no dólar ficou 
estável.  

 

Vinci Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vinci Equilibrio Advisory XP Seg Prev FIM 1,54% 3,31% 4,89% - - 4,67% -6,38% 45,8  

Vinci Atlas FIC FIM -0,34% 3,71% 6,77% 9,35% 6,53% 3,95% -8,34% 455,4  

Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II 1,59% 3,24% 4,70% 7,34% 7,91% 4,70% -6,44% 369,8  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e94e38dc-1ac8-41ff-bf15-e7f45f7115f4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/360cee11-00d1-4864-bb5b-b48e48cd7308/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23339936000147
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30994931000113
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/360cee11-00d1-4864-bb5b-b48e48cd7308/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23339936000147
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30994931000113
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Atribuição de Performance 

Vinci Atlas FIC FIM 

Os mercados performaram muito bem no mês com a redução das incertezas nas eleições dos EUA e notícias positivas sobre 
vacinas contra o COVID. A eleição do presidente democrata e Senado de maioria republicana foi bem vista. Essa divisão pode 
beneficiar os países emergentes. A maior proximidade da liberação das vacinas fez com que as preocupações com eventuais 
impactos na atividade econômica ficassem em segundo plano. Tivemos forte fluxo de recursos para os ativos de risco, gerando 
fortes altas nas bolsas e valorização do real. No Brasil, a incerteza em relação à situação fiscal, com aumento do prêmio dos 
títulos públicos impactando as LFTs, e a piora da inflação no curto prazo, fizeram com que o mercado de juros ficasse 
praticamente inalterado. No mês utilizamos cerca de 50% do orçamento de risco. As maiores posições foram compra na bolsa 
e compra de dólar via opções. O fluxo de estrangeiros na bolsa para as ações mais líquidas teve impacto negativo na carteira,  
pois apreciou o real e não favoreceu gestores que fazem stock picking. Assim, o fundo rendeu -0,34% no mês, fruto de perdas 
nos mercados de moedas não totalmente compensadas por ganhos na posição comprada em bolsa. 

Posicionamento 

Vinci Atlas FIC FIM 

Daqui para a frente, esperamos que o fluxo para emergentes continue forte e que os ativos de risco continuem se beneficiando. 
No cenário local, a definição da manutenção do Teto de Gastos para 2021 é o evento a ser monitorado. Acreditamos que o 
cenário continua benigno para os países emergentes e que o Brasil pode se beneficiar do mesmo. No final do mês, aumentamos 
o risco do fundo (atualmente estamos com 80% do mandato), através do aumento da posição direcional em bolsa (Brasil, US e 
China) e zeragem da posição comprada em USD x BRL. Continuamos com pequenas posições aplicadas em juros nominais, 
além de posições aplicadas em juros reais longos e compra de inflação implícita na barriga da curva. 

Atribuição de Performance 

Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II | Vinci Equilibrio Advisory XP Seg Prev FIM 

O Fundo obteve ganhos nas posições de renda fixa ligadas à inflação e na carteira de ações boas pagadoras de dividendos. Por 
outro lado, perdeu nas demais posições: comprada no dólar contra o real, tomada no juro nominal curto, tomada no cupom 
cambial e vendida no S&P. Os mercados globais reagiram bem aos dois principais eventos do mês: a eleição do democrata Joe 
Biden para a presidência dos Estados Unidos e aos anúncios de resultados positivos para uma série de vacinas contra o 
coronavírus. Pelo lado externo, o ambiente se apresenta propício aos ativos de risco, como moedas e bolsas de países 
emergentes. Um fator de risco e atenção em destaque é o aumento da taxa de contágio pelo coronavírus em países 
desenvolvidos. No âmbito local, os recentes números de inflação surpreenderam as expectativas para cima e foram destaque 
em contraponto às declarações dos diretores do BC apontando para uma baixa da inflação. Além disso, não houve novidade 
do lado de aprovação de reformas ou votações de matérias importantes, e o descontrole fiscal segue como um risco a ser 
monitorado. 

Posicionamento 

Vinci Equilíbrio Icatu Prev FIC FIM II 

O Fundo segue com 1,4 PL equivalente aplicado em juro real, concentrado em NTN-Bs de vencimento curto. Compõe também 
a carteira de renda fixa uma posição tomada em juro nominal curto, de cerca de 0,75 PL equivalente.  

Na parte de moedas, o Fundo terminou o mês com pouco mais de 4% comprado em dólar contra real e 0,11 PL equivalente 
tomado no cupom cambial curto. Em relação à renda variável, o Fundo segue com cerca de 11% comprado numa cesta de 
ações boas pagadoras de dividendos, 0,7% vendido no S&P e a parte de índice futuro e opções que protegem a carteira estão 
em cerca de 2,4%. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f9ed623e-d7ff-40d7-971a-06310b19965f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f9ed623e-d7ff-40d7-971a-06310b19965f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23964741000198
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319702000129
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/23964741000198
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Posicionamento 

Vinci Equilibrio Advisory XP Seg Prev FIM 

O Fundo segue com 1,4 PL equivalente aplicado em juro real e concentrado em NTN-Bs de vencimento curto. Compõe também 
a carteira de renda fixa uma posição tomada em juro nominal curto, de cerca de 0,75 PL equivalente. Na parte de moedas, o 
Fundo terminou o mês com pouco mais de 4% comprado em dólar contra real e 0,11 PL equivalente tomado no cupom cambial 
curto. Em relação à renda variável, o Fundo segue com cerca de 11% comprado em uma cesta de ações boas pagadoras de 
dividendos, 0,7% vendido no S&P e a parte de índice futuro e opções que protegem a carteira estão em cerca de 2,4%. 

 

Vinland 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vinland Macro Advisory XP Seg Prev FIC FIM  1,36% 4,79% 5,76% - - 3,68% -3,27% 96,0  

Vinland Macro Advisory FIC FIM 1,50% 7,25% 10,73% 10,36% - 5,86% -5,52% 311,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Vinland Macro Advisory FIC FIM | Vinland Macro Advisory XP Seg Prev FIC FIM  

O fundo encerrou o mês com ganhos em todas as estratégias. Os principais resultados foram em juros local, ações locais e 
moedas. No mercado de juros local as posições compradas em inflação implícita curta, bem como posições táticas aplicadas 
em DI compõe a maior parte dos ganhos. Na parcela de ações locais, a tese de nomes ligados à commodities também produziu 
resultados positivos. Em moedas a posição vendida em dólar contra uma cesta de moedas auferiu ganhos. Ações globais e 
juros globais também contribuíram positivamente contudo em menor proporção. 

Posicionamento 

Vinland Macro Advisory FIC FIM | Vinland Macro Advisory XP Seg Prev FIC FIM  

O fundo segue perseguindo as teses ligadas à ampla expansão monetária e fiscal observadas no mundo. Acreditamos que 
ativos de risco devem seguir sustentados pelo nível de juros e ampla oferta monetária. Com este pano de fundo estamos 
comprados em bolsa nos EUA, vendidos em dólar e com posições de inclinação na curva longa americana.  

No Brasil seguimos acreditando em uma inflação mais alta em 2021 que fará o Banco Central subir o juros a partir do 2 
trimestre. Temos posições compradas em Bolsa com foco em commodities e logística e na curva aplicadas curta de DI.  

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319702000129
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/fe9cc958-bae3-4555-9004-bfafad7a13ca/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31846723000130
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/fe9cc958-bae3-4555-9004-bfafad7a13ca/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31846723000130
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Vintage 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vintage Macro Advisory FIC FIM 2,08% -0,24% 3,00% - - 16,23% -23,61% 19,0  

Vintage Asset Allocation Prev Advisory Icatu 
FIC FIM 

2,95% 0,13% 2,36% 5,38% - 10,48% -13,05% 21,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Vintage Asset Allocation Prev Advisory Icatu FIC FIM 

O fundo teve rentabilidade de 2.95% no mês de novembro, com destaque na atribuião de performance para as posições 
compradas em ações com 2.91%, comprada em inflação implícita com 0.35% e aplicada em juro real com 0.19%. Do lado 
negativo, as contribuições vieram da posição de hedge vendida em S&P500 com -0.34% e tomada em taxa pré com 0.07% 

Posicionamento 

Vintage Asset Allocation Prev Advisory Icatu FIC FIM 

O fundo mantém a parcela estrutural comprada em ações com 20% do patrimônio, aplicado em juro real, comprado em inflação 
implícita e tomado em taxa pré. No mês de novembro foi inciada uma posição de inclinação de curva, aplicada na parte 
intermediária da curva a termo de juros e tomada em vértices adjacentes. 

Atribuição de Performance 

Vintage Macro Advisory FIC FIM 

O fundo rendeu 208bps no mês, completando o oitavo mês consecutivo de alta. Os destaques positivos do fundo no mês foram 
os books de ações, tanto no Brasil com +92bps quanto externo com +110bps. Também contribuíram de forma positiva os 
books de Commodities com +42bps e Inflação Brasil com +42bps. Por fim, o book de Outras Moedas com +18bps. Do lado 
negativo, os books de Pré Inclinação com -44bps e Pré Direcional com -13bps. 

Posicionamento 

Vintage Macro Advisory FIC FIM 

Com o cenário externo ainda ciclicamente favorável e benéfico para ativos de risco, o fundo mantém posições compradas em 
ações tanto no Brasil quanto nos EUA, com destaque para setores defasados e que podem se beneficiar de uma retomada 
econômica mais rápida do que o esperado. Nesse contexto, em que mercados emergentes também voltam a entrar no 
horizonte de investidores globais, o fundo possui posição vendida em USDBRL. No book de juros, o fundo mantém posição 
tomada na parte curta da curva e aplicada na parte intermediária, além de posições de valor relativo. 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27974819000106
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27974819000106
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7c756374-37f7-434a-9ef1-5f924332ddde/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7c756374-37f7-434a-9ef1-5f924332ddde/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Vista 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vista Hedge FIM 4,43% 8,50% 12,35% 8,76% - 11,10% -7,25% 128,1  

Vista Multiestratégia FIM 12,18% 22,90% 36,00% 17,83% 24,27% 32,72% -20,37% 518,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Vista Multiestratégia FIM | Vista Hedge FIM 

Nosso portfólio está associado às commodities petróleo e ouro. Esse mês, os ativos recuperaram a correlação e performance 
esperada: o petróleo foi beneficiado pelas notícias relacionadas à vacina e o ouro sofreu com a redução de incertezas. Nos 
meses anteriores, o portfólio havia sido prejudicado pela descorrelação de tais ativos frente ao cenário de aversão a risco, diante 
da eleição americana e da potencial 2ª onda de covid, quando ambos sofreram. As principais contribuições foram a posição 
comprada em Petrobras e ações de empresas beneficiadas pela reabertura, e pela posição long Japão. Do outro lado, a posição 
comprada em mineradoras de ouro e alguns hedges em crédito contribuiram negativamente. 

Posicionamento 

Vista Multiestratégia FIM | Vista Hedge FIM 

Nosso portfólio não foi significativamente alterado e as principais teses seguem mantidas: posição comprada em ouro (através 
de grandes companhias mineradoras de ouro) e petróleo (através de ações da Petrobras). Além disso, retomamos a posição 
comprada na libra esterlina, aumentamos a exposição à Brasil e adicionamos uma posição comprada em países asiáticos.  

 

Votorantim 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

FI Votorantim Multistrategy Multimercado 0,11% -4,65% -4,11% 0,58% 2,18% 5,15% -8,29% 13,5  

Votorantim FIC de FI Cambial Dólar -6,77% 32,86% 26,43% 18,93% 19,24% 19,32% -17,57% 340,7  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f8fc8f6a-1219-41bc-82eb-ec32768419f9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/83de82b1-6118-46c3-af6c-0398d971d53a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f8fc8f6a-1219-41bc-82eb-ec32768419f9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/83de82b1-6118-46c3-af6c-0398d971d53a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Votorantim FIC de FI Cambial Dólar 

No mês, o fundo teve uma desvalorização de -6,77%, no ano apresenta ganhos de 32,86% e em 12meses, 26,43%. O dólar teve 
rendimentos de -6,77% no mês, no ano esta positivo em 32,59% e em 12meses acumula ganhos de 26,22%. O fundo mantém 
posição comprada em dólar futuro, sempre do primeiro vencimento, em aproximadamente 99,5% do seu patrimômio líquido. 

Posicionamento 

Votorantim FIC de FI Cambial Dólar 

O mês de novembro foi marcado por eventos internacionais que levaram o dólar a se desvalorizar significativamente frente ao 
real. No cenário internacional, a vitória de Joe Biden nas eleições americanas e a divulgação da eficácia da vacina pela Pfizer 
levaram a uma melhora dos mercados, o que acabou contribuindo para o enfraquecimento do dólar. Outro ponto importante, 
foi a sinalização do FED quanto a política monetária de que manteria as taxas de juros próximas de zero por mais tempo, o que 
desencadeou um fluxo de capitais considerável para a bolsa brasileira. Devido a situação fiscal do Brasil, que permanece incerta, 
o câmbio pode seguir pressionado, por outro lado, se o teto de gastos for respeitado e as reformas aprovadas, bem como a 
LDO de 2021, o real pode se valorizar.           

 

 

Western 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Western Asset Multitrading H Multimercado FI 0,82% 2,53% 4,06% 5,77% 6,12% 4,05% -5,16% 59,2  

Western Asset Hedge Dólar FI Cambial -6,60% 31,00% 24,95% 18,18% 18,72% 18,63% -17,07% 100,3  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Western Asset Multitrading H Multimercado FI 

Ao longo do mês de novembro os mercados globais e locais apresentaram um forte desempenho em função da melhora da 
percepção de risco global. Essa melhora do apetite a risco foi impulsionada pela combinação de resultado favorável a mercado 
nas eleições nos EUA com notícias positivas sobre o desenvolvimento de vacinas contra COVID-19, o que reduziu os receios 
trazidos pela segunda onda de contaminações, notadamente na Europa. No âmbito local, as incertezas sobre a condução da 
política fiscal permanecem pesando sobre os mercados de renda fixa, no entanto, a bolsa e o Real apresentaram forte 
valorização, na esteira da melhora do apetite a risco. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dcd4717e-7f33-491c-9c89-79101548abb3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dcd4717e-7f33-491c-9c89-79101548abb3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cefdca46-d7d3-4a25-89cb-ebe17dbd2e22/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Western Asset Multitrading H Multimercado FI 

Mantivemos o fundo com uma utilização parcimoniosa de seu orçamento de risco, mantendo seu posicionamento aplicado em 
taxas de juros reais e nominais, com diversificação entre as parcelas curtas e longas das curvas de juros. Adicionalmente, 
mantivemos posições em moedas como forma de contrapeso às posições em ativos locais. Na bolsa, mantivemos uma 
posição direcional em bolsa local e em bolsa americana como forma de diversificação. As posições aplicadas em risco 
adicionaram valor no mês, contribuindo para o bom desempenho da estratégia frente ao CDI. 

Atribuição de Performance 

Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 

A percepção de risco global apresentou forte recuo ao longo do mês de Novembro. Esse recuo foi impulsionado pela 
combinação de um resultado favorável nas eleições americanas e pelas noticias positivas sobre o desenvolvimento de vacinas 
contra COVID-19. A perspectiva de início próximo de imunização da população, atenuou os temores sobre uma segunda onda 
de contaminações e seus potenciais impactos econômicos. Nesse ambiente de maior apetite a risco, o dólar se desvalorizou 
frente a outras moedas e o Real foi uma das moedas que mais se beneficiaram desse movimento. 

Posicionamento 

Western Asset Hedge Dólar FI Cambial 

O fundo permaneceu integralmente exposto à variação cambial, tendo sido impactado pela valorização do Real no período. Sua 
performance ficou acima da variação da PTAX no mês. 

 

XP Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

XP Fundo de Fundos Imobiliarios 90 FIC FIM 
CP 

1,54% - - - - 6,38% -2,92% 15,4  

XP Macro XP Seg Prev FIC FIM  4,44% 3,22% 5,32% - - 11,29% -13,79% 36,6  

XP Long Short Dominus FIC FIM -1,76% 0,24% -0,04% 2,31% - 7,72% -6,57% 6,5  

XP Macro Plus Dominus FIC FIM 7,44% 4,94% 9,02% 11,44% - 26,64% -30,87% 189,7  

XP Macro Plus FIC FIM 7,19% 3,41% 6,97% 9,36% - 26,51% -30,97% 206,8  

XP Macro Institucional FIC FIM 2,23% 4,14% 5,27% 7,47% 6,82% 6,10% -7,21% 413,8  

XP Macro FIM 3,61% 2,72% 4,65% 6,27% 6,48% 13,54% -16,85% 1.819,2  

XP Long Short 60 FIC FIM -1,85% -1,07% -1,47% 0,88% 4,29% 7,71% -6,67% 113,6  

XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM 2,58% 3,25% 4,53% 6,91% 6,32% 6,24% -7,56% 256,9  

XP Long Short FIC FIM -1,84% -1,08% -1,48% 0,87% 4,37% 7,73% -6,69% 65,6  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cefdca46-d7d3-4a25-89cb-ebe17dbd2e22/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d8a32e9d-6607-4c15-b54f-4cbeb31cc3ea/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d8a32e9d-6607-4c15-b54f-4cbeb31cc3ea/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

XP Long Short FIC FIM | XP Long Short 60 FIC FIM | XP Long Short Dominus FIC FIM 

O destaque do mês ficou para a eleição dos Estados Unidos, e para aceleração nos novos casos do COVID-19. Joe Biden foi 
eleito presidente americano. A definição da superioridade no senado americano ainda está em aberta, com a Georgia possuindo 
dois assentos a serem definidos, no segundo turno em janeiro. O fato de não ter tido uma onda azul, onde o executivo e o 
legislativo fossem predominados por democratas, além do fato da política externa a ser praticada pelo novo presidente 
americano, ser menos agressiva, tiveram um resultado positivo nos mercados de ações globais. Além disso, contribuiu para o 
bom desempenho das bolsas, o avanço de uma nova vacina eficaz contra o COVID-19. A principal contribuição positiva no mês 
foram as ações da Vale, CCR e Banco do Brasil. Do lado negativo, foram as ações de B2W. 

Posicionamento 

XP Long Short FIC FIM | XP Long Short 60 FIC FIM | XP Long Short Dominus FIC FIM 

Ao longo do mês aumentamos exposição a Centauro e JBS. Reduzimos exposição a Copel e zeramos a posição de Boa Vista.  

Atribuição de Performance 

XP Macro FIM | XP Macro Plus FIC FIM 

No mês, o fundo teve ganhos relevantes no mercado de bolsa e em menor escala no mercado de juros local, contrabalançados 
por perdas na posição comprada em USDBRL. Nos mercados globais, teve ganhos na posição aplicada em juros no México, 
tomada em juros no Chile e perdas na posição tomada no CDS Brasil e nos juros de 10 anos americano. O fundo mantém uma 
posição comprada em bolsa brasileira e, em menor escala, na bolsa americana. No mercado de juros, liquidou a alocação 
aplicada em juros reais de médio prazo e nos juros nominais de curtíssimo prazo. 

Posicionamento 

XP Macro FIM | XP Macro Plus FIC FIM | XP Macro Plus Dominus FIC FIM 

Manteve a posição comprada no dólar contra o real e a posição tomada em CDS de 5 anos do Brasil, de maneira a proteger 
parte das posições otimistas. Nos mercados globais, reduziu a posição aplicada nos juros de curto prazo no México, iniciou 
uma posição vendida em dólar contra o peso mexicano e contra o Yuan Chinês e reduziu a posição tomada em juros de 10 
anos americano.  

Atribuição de Performance 

XP Macro Plus Dominus FIC FIM 

No mês, o fundo teve ganhos relevantes no mercado de bolsa e em menor escala no mercado de juros local, contrabalançados 
por perdas na posição comprada em USDBRL. Nos mercados globais, teve ganhos na posição aplicada em juros no México, 
tomada em juros no Chile e perdas na posição tomada no CDS Brasil e nos juros de 10 anos americano. O fundo mantém uma 
posição comprada em bolsa brasileira e, em menor escala, na bolsa americana.  

No mercado de juros, liquidou a alocação aplicada em juros reais de médio prazo e nos juros nominais de curtíssimo prazo.  
Manteve a posição comprada no dólar contra o real e a posição tomada em CDS de 5 anos do Brasil, de maneira a proteger 
parte das posições otimistas. Nos mercados globais, reduziu a posição aplicada nos juros de curto prazo no México,  iniciou 
uma posição vendida em dólar contra o peso mexicano e contra o Yuan Chinês e reduziu a posição tomada em juros de 10 
anos americano. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/eb405fb4-805c-4889-aae2-92ddd99af9cb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1453bfb4-4212-42ef-b837-2139d1bb4f07/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/03adab72-2fae-4849-9035-89dbc6f9f1b9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/eb405fb4-805c-4889-aae2-92ddd99af9cb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1453bfb4-4212-42ef-b837-2139d1bb4f07/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/03adab72-2fae-4849-9035-89dbc6f9f1b9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/21e31f16-aba3-43a1-9f95-95569aeb92af/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4af91cd6-f763-4e10-aeec-f17b9d81d683/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/21e31f16-aba3-43a1-9f95-95569aeb92af/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4af91cd6-f763-4e10-aeec-f17b9d81d683/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/052d017c-a9a0-4f75-b40b-827225211fd1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/052d017c-a9a0-4f75-b40b-827225211fd1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

XP Fundo de Fundos Imobiliarios 90 FIC FIM CP 

Em novembro o IFIX apresentou desempenho positivo, com uma apreciação equivalente a 1,5% frente o mês de outubro. O 
volume de ofertas públicas de FIIs registradas no mês, de acordo com a instrução ICVM 400, voltou a se elevar em relação ao 
mês de outubro (R$ 3,32 Vs R$ 1,63 bilhões), com o número de ofertas também se elevando (10 Vs 7). Mantemos nosso 
otimismo em relação ao crescimento da indústria, entretanto, começamos a observar uma desaceleração nos volumes de 
captação, o que tende a levar tal crescimento para um ritmo mais saudável. O XP FoF Imobiliário 90 pelo 6º mês seguido teve 
rentabilidade superior ao IFIX. 

Posicionamento 

XP Fundo de Fundos Imobiliarios 90 FIC FIM CP 

Com relação às alocações, o Fundo neste mês seguiu aproveitando algumas ofertas de fundos investidos, desta vez fundos de 
papeis, as quais apresentavam “dividend yield” atrativo e que dado a característica defensiva desta classe, acreditamos que  irá 
favorecer o portfólio neste momento de volatilidade elevada em que se encontra o mercado. Como destaque de alocação 
podemos mencionar a aquisição de cotas do fundo de MCCI11, fundo que realizou a quarta emissão de cotas com o objetivo 
de obter maior diversificação de ativos. 

Atribuição de Performance 

XP Macro Institucional FIC FIM 

A bolsa americana (S&P) apresentou forte alta de 10,8%, diante do otimismo com a divulgação dos resultados positivos de 
diversas vacinas para a Covid19 e com o desfecho favorável das eleições americanas. Acompanhando o otimismo global e 
ajudada pelo forte retorno do fluxo dos investidores estrangeiros, a bolsa brasileira subiu 15,9%, a maior alta mensal do ano. Os 
mercados continuam acompanhando atentamente o comprometimento do governo em relação ao cumprimento do Teto de 
Gastos em 2021. No mercado de juros, os dados de inflação divulgados em outubro e novembro continuam surpreendendo e 
elevando as projeções dos agentes para níveis mais próximos da meta de 4% em 2020. No mês, o fundo teve ganhos relevantes 
no mercado de bolsa e em menor escala no mercado de juros local, contrabalançados por perdas na posição comprada em 
USDBRL. 

Posicionamento 

XP Macro Institucional FIC FIM | XP Macro XP Seg Prev FIC FIM  

O fundo mantém uma posição comprada em bolsa brasileira. No mercado de juros, reduziu consideravelmente a alocação 
aplicada em juros reais de médio prazo e nos juros nominais de curtíssimo prazo.  Manteve a posição comprada no dólar contra 
o real de maneira a proteger parte das posições otimistas. 

Atribuição de Performance 

XP Macro XP Seg Prev FIC FIM  | XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM 

A bolsa americana (S&P) apresentou forte alta de 10,8%, diante do otimismo com a divulgação dos resultados positivos de 
diversas vacinas para a Covid19 e com o desfecho favorável das eleições americanas. Acompanhando o otimismo global e 
ajudada pelo forte retorno do fluxo dos investidores estrangeiros, a bolsa brasileira subiu 15,9%, a maior alta mensal do ano. Os 
mercados continuam acompanhando atentamente o comprometimento do governo em relação ao cumprimento do Teto de 
Gastos em 2021.  

No mercado de juros, os dados de inflação divulgados em outubro e novembro continuam surpreendendo e elevando as 
projeções dos agentes para níveis mais próximos da meta de 4% em 2020. No mês, o fundo teve ganhos relevantes no mercado 
de bolsa e em menor escala no mercado de juros local, contrabalançados por perdas na posição comprada em USDBRL. O 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b6b59eec-6b78-4e72-8288-f1058dc09a75/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b6b59eec-6b78-4e72-8288-f1058dc09a75/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/792caf7a-4146-45dc-a74f-42820e643f46/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/792caf7a-4146-45dc-a74f-42820e643f46/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34309549000184
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34309549000184
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/18927174000160
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fundo mantém uma posição comprada em bolsa brasileira. No mercado de juros, reduziu consideravelmente a alocação 
aplicada em juros reais de médio prazo e nos juros nominais de curtíssimo prazo.  Manteve a posição comprada no dólar contra 
o real de maneira a proteger parte das posições otimistas. 

 

XP Investimentos - Selection 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Selection Multimercado Internacional FIC FIM 
IE 

3,37% - - - - 5,70% -2,23% 211,0  

Selection Multimercado XPS 2,38% - - - - 5,89% -6,27% 8,5  

Selection Multimercado Acesso FIC FIM 5,22% -2,01% -0,01% - - 13,86% -17,82% 47,3  

Selection Multimercado Plus FIC FIM 2,87% 3,03% 5,43% 7,62% - 10,96% -14,50% 73,4  

Selection Multimercado FIC FIM 1,75% -0,48% 1,28% 4,08% 5,12% 6,60% -10,39% 114,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Selection Multimercado FIC FIM 

A carteira do Selection Multimercado teve retorno de 1,75% no mês, contra 0,15% do CDI, acumulando 1,28% em 12 meses, 
contra 2,99% do CDI no mesmo período. A indústria dos multimercados passou por uma recuperação generalizada no mês de 
novembro, com retornos expressivos para os diferentes grupos de estratégias: macro, quantitativos, long short, multiestratégia 
e internacionais. No mês, o resultado das eleições nos EUA trouxe perspectivas favoráveis para os ativos de risco, sobretudo 
em países emergentes, o que, somado aos avanços tidos no desenvolvimento de vacinas contra Covid-19, foram os principais 
fatores que impulsionaram positivamente a performance dos multimercados. Os destaques positivos da carteira foram os 
fundos Verde X60 e Dahlia Total Return, enquanto na ponta negativa figuraram Kadima e Absolute Alpha Marb. 

Posicionamento 

Selection Multimercado FIC FIM | Selection Multimercado Acesso FIC FIM 

A carteira segue alocada nos fundos Adam Macro, Gripen Advisory, Kapitalo Zeta e Verde AM X60. 

Atribuição de Performance 

Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 

A carteira do Selection Multimercado Prev teve retorno de 2,38% no mês, contra 0,15% do CDI. A indústria dos multimercados 
passou por uma recuperação generalizada no mês de novembro, com retornos expressivos para os diferentes grupos de 
estratégias: macro, quantitativos, long short, multiestratégia e internacionais. No mês, o resultado das eleições nos EUA trouxe 
perspectivas favoráveis para os ativos de risco, sobretudo em países emergentes, o que, somado aos avanços tidos no 
desenvolvimento de vacinas contra Covid-19, foram os principais fatores que impulsionaram positivamente a performance dos 
multimercados. Os destaques positivos da carteira foram os fundos Pacifico LB Prev e Adam XP Seg Prev, enquanto na ponta 
negativa figuraram Navi LS Prev e SPX Lancer. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/94bae494-a7b7-4cfa-b9cd-a9a3de969ec0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/94bae494-a7b7-4cfa-b9cd-a9a3de969ec0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e68745c5-4281-4c56-b1cf-5050e29430eb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35386842000108
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Posicionamento 

Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 

A carteira está alocada principalmente em fundos de estratégia macro (62% PL), além de fundos das classes multiestratégia 
(6% PL), quantitativo (8% PL), long short (12%) e long biased (12%).  

As principais alocações da carteira são os fundos Verde Scena Prev, Pacifico LB Prev e Navi LS Prev. 

Atribuição de Performance 

Selection Multimercado Plus FIC FIM 

A carteira do Selection Multimercado Plus teve retorno de 2,87% no mês, contra 0,15% do CDI, acumulando 5,43% em 12 meses, 
contra 2,99% do CDI no mesmo período. A indústria dos multimercados passou por uma recuperação generalizada no mês de 
novembro, com retornos expressivos para os diferentes grupos de estratégias: macro, quantitativos, long short, multiestratégia 
e internacionais.  

No mês, o resultado das eleições nos EUA trouxe perspectivas favoráveis para os ativos de risco, sobretudo em países 
emergentes, o que, somado aos avanços tidos no desenvolvimento de vacinas contra Covid-19, foram os principais fatores que 
impulsionaram positivamente a performance dos multimercados. Os destaques positivos da carteira foram os fundos Kapitalo 
Zeta e Truxt Long Bias, enquanto na ponta negativa figuraram Kadima High Vol e Gripen Advisory. 

Posicionamento 

Selection Multimercado Plus FIC FIM 

A carteira está alocada principalmente em fundos de estratégia macro (55% PL), além de fundos das classes long biased (20% 
PL), quantitativos (17% PL), arbitragem (7%) e investimento no exterior (9%). As principais alocações da carteira são os fundos 
Truxt Long Bias, Dahlia Total Return e Kapitalo Zeta. 

Atribuição de Performance 

Selection Multimercado Internacional FIC FIM 

A carteira do Selection Multimercado Internacional completou 6 meses de histórico no mês de novembro, passando a poder 
divulgar sua performance. No fechamento do mês, o fundo rendeu 9,54% desde o seu início, contra 1,15% do CDI. A indústria 
dos multimercados passou por uma recuperação generalizada no mês de novembro, com retornos expressivos para os 
diferentes grupos de estratégias: macro, quantitativos, long short, multiestratégia e internacionais.  

No mês, o resultado das eleições nos EUA trouxe perspectivas favoráveis para os ativos de risco, sobretudo em países 
emergentes, o que, somado aos avanços tidos no desenvolvimento de vacinas contra Covid-19, foram os principais fatores que 
impulsionaram positivamente a performance dos multimercados. Os destaques positivos da carteira foram os fundos Western 
Macro Opportunities e Ashmore EM Debt, enquanto na ponta negativa figurou o fundo Gama BW Global Risk. 

Posicionamento 

Selection Multimercado Internacional FIC FIM 

A carteira está alocada 57% em estratégias de multimercados, além de 20% em renda fixa e 20% em renda variável. As principais 
alocações da carteira são os fundos Western Macro Opportunities, JPM Global Macro Opportunities e BlackRock Global Event 
Driven. 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35386842000108
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d20dd513-f2b7-48cc-aeef-a3a9581ac457/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d20dd513-f2b7-48cc-aeef-a3a9581ac457/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6780f63d-659a-42b0-bc43-453ae7c9c5d4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6780f63d-659a-42b0-bc43-453ae7c9c5d4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Selection Multimercado Acesso FIC FIM 

A carteira do Selection Multimercado Acesso teve retorno de 5,22% no mês, contra 0,15% do CDI, acumulando -0,01% em 12 
meses, contra 2,99% do CDI no mesmo período. A indústria dos multimercados passou por uma recuperação generalizada no 
mês de novembro, com retornos expressivos para os diferentes grupos de estratégias: macro, quantitativos, long short, 
multiestratégia e internacionais. No mês, o resultado das eleições nos EUA trouxe perspectivas favoráveis para os ativos de 
risco, sobretudo em países emergentes, o que, somado aos avanços tidos no desenvolvimento de vacinas contra Covid-19, 
foram os principais fatores que impulsionaram positivamente a performance dos multimercados. Os destaques positivos da 
carteira foram os fundos Kapitalo Zeta e Verde X60, enquanto na ponta negativa figurarou o Gripen Advisory. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e68745c5-4281-4c56-b1cf-5050e29430eb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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III) Renda Variável 

O Ibovespa seguiu o otimismo externo generalizado e subiu forte, após 3 

meses seguidos de queda, atingindo patamar próximo aos 110 mil pontos. 

A alta de 15,90% foi o maior retorno mensal desde março de 2016. Em 

dólar, a alta do Ibovespa de 25,47%, também o maior de 2016. 

 

 
Os destaques positivos do índice ficaram com as ações de empresas que mais haviam sofrido durante a 

pandemia, como as dos setores aéreo e de turismo. Do lado negativo, empresas que vinham subindo forte, como 

as comércio eletrônico, tiveram um mês de correção (kit “stay at home” sofreu). 

 

 
 

Outro ponto que vale destacar foi a entrada recorde de capital estrangeiro na bolsa, atingindo R$ 33,3 bilhões 

líquidos em novembro. 

Os fundos de ações, na média, tiveram ótimos retornos, mas abaixo do Ibovespa no mês. Porém, em mais janelas 

longas, a geração de alpha (retornos acima do índice) continua expressiva. 

 

Gestores estão, no geral, mais otimistas devido à redução das incertezas, com as vacinas se mostrando 

promissoras e a eleição dos EUA tendo ficado para trás. A questão fiscal local ainda é um risco monitorado, mas 

com menos peso para gestores “bottom up” em geral, caso da grande maioria dos fundos de ações. 

 

 
Fonte: Economatica. Data base: 30/11/2020. Amostra de fundos monitorados pela XP. * Retornos de 24m e 36m são anualizados. 
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Absolute 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA 14,13% 4,28% 15,83% - - 34,26% -40,34% 240,1  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA 

Os destaques positivos foram: posição comprada no setor de commodities, bancos e proteínas. Já os destaques negativos 
foram posições direcionais vendidas em empresas dos setores de serviços financeiros, imobiliário e turismo. 

Posicionamento 

Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA 

O fundo está com posição líquida comprada de 103% e bruta de 163%, com elevada diversificação entre empresas e setores. 
No livro Long, destacam-se posições nos setores de commodities, bancos e utilidades públicas, além de exposição em ativos 
internacionais. 

 

Alaska 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 7,31% -4,72% 0,48% - - 34,12% -38,32% 25,9  

Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC 

FIM  
10,69% -8,62% -1,37% - - 50,26% -51,07% 74,5  

Alaska 70 Icatu Prev FIM 7,00% -1,80% 1,73% 7,36% - 32,97% -36,35% 315,7  

Alaska Black Institucional FIA 10,66% -7,31% -0,13% 9,17% 21,14% 51,11% -51,93% 1.980,9  

Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I 22,53% -49,93% -42,93% -15,34% 1,63% 80,97% -73,43% 431,8  

Alaska Black FIC FIA  - BDR Nível I 22,38% -50,18% -43,85% -16,74% -0,09% 80,89% -73,36% 1.726,7  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/26cc40f4-f74b-4648-91af-8069a4428d36/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/26cc40f4-f74b-4648-91af-8069a4428d36/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Alaska Black Institucional FIA 

O fundo Alaska Black Institucional FIA obteve um retorno de 10,66%, inferior aos 15,90% do benchmark Ibovespa no mesmo 
período. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor de Mineração, enquanto do lado negativo o 
destaque foi o setor de Petroquímicos. 

Posicionamento 

Alaska Black Institucional FIA 

Em novembro, as participações nos setores de Mineração e de Logística aumentaram,  enquanto as participações em empresas 
dos setores Petroquímico e de Consumo reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de Educação e de Logística, 
possuem pouco mais de 20% de exposição no portfólio. 

Atribuição de Performance 

Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I 

O fundo Alaska Black FIC FIA II – BDR Nível I obteve um retorno de 22,53%, superior aos 15,90% do benchmark Ibovespa no 
mesmo período. A carteira de ações obteve um retorno de 10,94% e a posição comprada em BOVA11 por meio de opções teve 
contribuição de 5,40%. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor de Energia, enquanto do lado 
negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos. No mês de novembro, a posição vendida no dólar contra o real contribuiu em 
6,43%. No mercado de juros, o fundo segue sem exposição direcional, e teve um retorno de -0,10% na estratégia de arbitragem 
que segue em tamanho reduzido. 

Posicionamento 

Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I | Alaska Black FIC FIA  - BDR Nível I 

Em novembro, as participações nos setores de Mineração e de Óleo e Gás aumentaram, enquanto as participações em 
empresas dos setores de Educação e de Consumo reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de Educação e 
de Logística, possuem aproximadamente 30% de exposição no portfólio de renda variável. O fundo possui exposição comprada 
em BOVA11 por meio de opções. No câmbio, o fundo mantém a posição vendida em dólar contra o real. No mercado de juros, 
o fundo continua sem risco direcional e a estratégia de arbitragem de juros segue em tamanho reduzido. 

Atribuição de Performance 

Alaska Black FIC FIA  - BDR Nível I 

O fundo Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I obteve um retorno de 22,38%, superior aos 1,24% do benchmark IPCA + 6% a.a. e 
aos 15,90% do Ibovespa no mesmo período. A carteira de ações obteve um retorno de 10,94% e a posição comprada em 
BOVA11 por meio de opções teve contribuição de 5,40%. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor 
de Energia, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos. No mês de novembro, a posição vendida no 
dólar contra o real contribuiu em 6,43%. No mercado de juros, o fundo segue sem exposição direcional, e teve um retorno de -
0,10% na estratégia de arbitragem que segue em tamanho reduzido. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ddd2f6a6-42a9-4fe2-935f-0ccf566b3d29/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ddd2f6a6-42a9-4fe2-935f-0ccf566b3d29/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1ecc163f-99a9-435a-8bff-ab750b682b71/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1ecc163f-99a9-435a-8bff-ab750b682b71/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/04570145-f065-4cba-a5a8-2ab26447c7c9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/04570145-f065-4cba-a5a8-2ab26447c7c9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 

O fundo Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM obteve um retorno de 7,31%, superior aos 1,32% do índice IMA-B 5. O 
fundo, que possui alocação próxima a 70% em ações e o restante em renda fixa, teve como destaque positivo as posições em 
ações do setor de Consumo, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos. 

Posicionamento 

Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM | Alaska 70 Icatu Prev FIM 

Em novembro, as participações nos setores de Mineração e de Óleo e Gás aumentaram, enquanto as participações em 
empresas dos setores Petroquímico e de Consumo reduziram.  O fundo segue posicionado aproximadamente 70% em ações, 
sendo as duas posições mais relevantes dos setores de Educação e de Logística. 

Atribuição de Performance 

Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM  

O fundo Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM obteve um retorno de 10,69%, superior aos 1,32% do índice IMA-B 5. O 
fundo, que possui alocação próxima a 100% em ações, teve como destaque positivo as posições em ações do setor de 
Consumo, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos. 

Posicionamento 

Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM  

Em novembro, as participações nos setores de Mineração e de Óleo e Gás aumentaram, enquanto as participações em 
empresas dos setores Petroquímico e de Consumo reduziram. O fundo segue posicionado aproximadamente 100% em ações, 
sendo as duas posições mais relevantes dos setores de Educação e de Logística. 

Atribuição de Performance 

Alaska 70 Icatu Prev FIM 

O fundo Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM obteve um retorno de 7,00%, superior aos 2,00% do benchmark IMA-B. O fundo, que 
possui alocação próxima a 70% em ações e o restante em renda fixa, teve como destaque positivo as posições em ações do 
setor de Consumo, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos. 

Alpha Key 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Alpha Key Long Biased II FIC FIM 11,32% -16,18% -4,97% - - 53,97% -52,23% 215,5  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32761323000194
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32761323000194
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29722458000136
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32757743000105
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32757743000105
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29722458000136
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Atribuição de Performance 

Alpha Key Long Biased II FIC FIM 

O Ibovespa fechou novembro com uma alta de 15,9%, impulsionado pelas notícias positivas relacionadas à vacina e redução 
das incertezas sobre o desfecho das eleições americanas. O fluxo de estrangeiros na bolsa brasileira superou os R$ 30 bilhões, 
sendo que a maior parte foi direcionado para os setores/papéis de maior relevância no índice (Vale, Petro e bancos), 
caracterizando um grande rally de beta. O nosso portfolio subiu 11,46%, capturando parcialmente a alta do índice, sendo os 
destaques positivos as alocações nos setores de mineração, bancos, incorporadoras e shoppings. Na ponta contrária, o setor 
de varejo contribuiu negativamente. 

Posicionamento 

Alpha Key Long Biased II FIC FIM 

Após o forte rally do mês passado, substituímos gradualmente a nossa posição em bancos por empresas de serviços 
financeiros não bancários. Continuamos com as demais posições core intactas, com alocações relevantes no setor de locação 
de veículos, mineração, incorporadoras, varejo online, infraestrutura, saúde, shoppings. Adicionamos proteção para riscos de 
cauda através de opções. 

 

Apex 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Apex Long Biased Advisory FIC FIM 8,25% -9,49% -4,00% - - 37,79% -43,89% 115,1  

Apex Long Biased II FIC FIA 9,19% -11,43% -6,17% - - 39,41% -45,57% 15,1  

Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70 6,74% -8,62% -5,11% 7,46% - 28,04% -34,23% 21,0  

Apex Long Biased FIC FIM 9,00% -9,68% -4,29% 9,05% - 38,85% -44,43% 160,7  

Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM 5,16% -8,51% -5,31% 7,98% 12,55% 23,56% -30,37% 134,8  

Apex Ações 30 FIC FIA 13,09% -15,11% -9,21% 6,31% 14,01% 46,63% -50,39% 415,9  

Apex Infinity Long-Biased FIC FIA 9,19% -11,42% -5,98% 8,26% 15,65% 39,45% -45,64% 13,8  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Apex Long Biased II FIC FIA 

No mês de Novembro de 2020, o fundo APEX LONG BIASED II FIC FIA apresentou retorno de +9,19% e o índice Ibovespa +15,9%. 
Os destaques positivos em termos absolutos foram em Mineração, Investimento no exterior, Energia e Transporte.  O destaque 
negativo em termos absolutos foi em Indústria. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1cbc2d67-f3e4-426e-908c-71603ef0cb93/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1cbc2d67-f3e4-426e-908c-71603ef0cb93/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e8cf60e5-62a1-42b5-b76c-f098df928f2d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Apex Long Biased II FIC FIA | Apex Infinity Long-Biased FIC FIA 

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 97% e bruta de 197%. A exposição bruta setorial do fundo está conforme 
a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 25,90%; Materiais Básicos 32,40%; Bens Industriais 13,60%; Consumo Cíclico 43,50%; Consumo 
Não Cíclico 23,10%; Saúde 7,00%; Serviços Financeiros 20,10%; Tecnologia da Informação 7,90%; Utilidade Pública 13,30% e 
ETF 10,00%. 

Atribuição de Performance 

Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM 

No mês de Novembro de 2020, o fundo APEX LONG BIASED ICATU SEG PREV FIM apresentou retorno de +5,16% e o CDI 
+0,15%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Mineração, Energia, Transporte e Varejo.  Não houve destaques 
negativos em termos absolutos. 

Posicionamento 

Apex Long Biased Icatu Seg Prev FIM 

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 48% e bruta de 90%. A exposição bruta setorial do fundo está conforme 
a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 11,00%; Materiais Básicos 16,10%; Bens Industriais 6,60%; Consumo Cíclico 20,40%; Consumo Não 
Cíclico 12,50%; Saúde 2,60%; Serviços Financeiros 10,50%; Tecnologia da Informação 1,40%; Telecomunicações 0,10%; Utilidade 
Pública 6,70% e ETF 2,00%. 

Atribuição de Performance 

Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70 

No mês de Novembro de 2020, o fundo APEX LONG BIASED ICATU PREV FIM 70 apresentou retorno de +6,74% e o CDI +0,15%. 
Os destaques positivos em termos absolutos foram em Mineração, Energia, Transporte e Varejo.   

O destaque negativo em termos absolutos foi em Indústria. 

Posicionamento 

Apex Long Biased Icatu Prev FIM 70 

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 70% e bruta de 130%. A exposição bruta setorial do fundo está conforme 
a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 15,80%; Materiais Básicos 23,30%; Bens Industriais 9,50%; Consumo Cíclico 29,50%; Consumo Não 
Cíclico 18,00%; Saúde 3,70%; Serviços Financeiros 15,10%; Tecnologia da Informação 2,10%; Telecomunicações 0,10%; Utilidade 
Pública 9,70% e ETF 2,90%. 

Atribuição de Performance 

Apex Long Biased FIC FIM 

No mês de Novembro de 2020, o fundo APEX LONG BIASED FIC FIM apresentou retorno de +9% e o índice Ibovespa +15,9%. 
Os destaques positivos em termos absolutos foram em Mineração, Investimento no exterior, Energia e Transporte.   

O destaque negativo em termos absolutos foi em Indústria. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e8cf60e5-62a1-42b5-b76c-f098df928f2d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ba33c5fd-42c4-4743-a94e-6158d1740aba/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/20814969000103
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/20814969000103
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29732909000116
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29732909000116
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/008b2a98-e23a-4646-8efd-76ed6f055ff5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Apex Long Biased FIC FIM | Apex Long Biased Advisory FIC FIM 

O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 98% e bruta de 199%. A exposição bruta setorial do fundo está conforme 
a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 26,10%; Materiais Básicos 32,30%; Bens Industriais 13,60%; Consumo Cíclico 44,40%; Consumo 
Não Cíclico 23,30%; Saúde 7,20%; Serviços Financeiros 20,40%; Tecnologia da Informação 8,00%; Utilidade Pública 13,40% e 
ETF 10,10%. 

Atribuição de Performance 

Apex Long Biased Advisory FIC FIM 

No mês de Novembro de 2020, o fundo APEX LONG BIASED ADVISORY FIC FIM apresentou retorno de +8,25% e o índice 
Ibovespa +15,9%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Mineração, Investimento no exterior, Energia e 
Transporte.  O destaque negativo em termos absolutos foi em Indústria. 

Atribuição de Performance 

Apex Infinity Long-Biased FIC FIA 

No mês de Novembro de 2020, o fundo APEX INFINITY LONG-BIASED FIC FIA apresentou retorno de +9,19% e o índice Ibovespa 
+15,9%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Mineração, Investimento no exterior, Energia e Transporte.  O 
destaque negativo em termos absolutos foi em Indústria. 

Atribuição de Performance 

Apex Ações 30 FIC FIA 

No mês de Novembro de 2020, o fundo APEX AÇÕES teve retorno de +13,09% e o índice Bovespa +15,9%. Os destaques 
positivos em termos absolutos foram em Mineração, Energia, Bancos e Transporte. Não houve destaque negativo em termos 
absolutos. Em termos relativos em relação ao índice Bovespa, os Destaques Positivos e Negativos foram: Positivos em 
Construção, Educação, Mineração e Serviços Financeiros. Negativos em Bancos, Alimentos e Bebidas, Energia e Utilidade 
Pública. 

Posicionamento 

Apex Ações 30 FIC FIA 

A exposição está em 107% do PL e as 15 maiores posições representavam 74% do PL no final do mês. A exposição setorial do 
fundo está conforme a seguir: Petróleo, Gás e Bio. 13,40%; Materiais Básicos 20,30%; Bens Industriais 9,90%; Consumo Cíclico 
21,90%; Consumo Não Cíclico 8,00%; Saúde 4,70%; Serviços Financeiros 22,90% e Utilidade Pública 6,20%. 

ARX 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Arx Income100 XP Seg Prev FICFIA 13,02% -3,37% - - - 41,37% -43,32% 9,8  

ARX Long Term FIC FIA 12,80% -5,38% 2,94% 13,27% 16,01% 45,34% -47,93% 88,8  

ARX Income Icatu Prev FIM 5,63% -1,39% 3,22% 10,67% 14,29% 18,66% -22,97% 227,6  

ARX Income FIA 13,18% -5,28% 3,68% 13,37% 21,01% 42,30% -44,47% 653,4  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/008b2a98-e23a-4646-8efd-76ed6f055ff5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/52bb8fa7-2c11-487e-8c16-c35bbc6bc024/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/52bb8fa7-2c11-487e-8c16-c35bbc6bc024/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ba33c5fd-42c4-4743-a94e-6158d1740aba/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dab61957-9811-4171-b39e-c7f7ecbda712/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dab61957-9811-4171-b39e-c7f7ecbda712/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

ARX Income FIA | Arx Income100 XP Seg Prev FICFIA 

Vale e Petrobras apresentaram uma forte valorização graças à perspectiva de recuperação mais rápida da economia global, 
diante dos avanços no desenvolvimento das novas vacinas contra o Covid-19. A vitória mais equilibrada de Biden nas eleições 
americanas e a divulgação de dados econômicos robustos da China, engendraram um movimento de apreciação das 
commodities em novembro, com destaque para as cotações de petróleo. Houve também um movimento de rotação dos 
investidores globais, saindo das ações de setores mais defensivos, e ligados à tecnologia, em direção aos setores mais cíclicos 
e de países emergentes. As ações de Vale, Petrobras e Bradespar se beneficiaram desse cenário. Este mesmo movimento, no 
entanto, impactou negativamente as ações da B2W que, junto com Lojas Americanas e Metalúrgica Gerdau, foram os principais 
detratores de retorno do fundo. 

Posicionamento 

ARX Income FIA | Arx Income100 XP Seg Prev FICFIA 

No último mês, houve um pequeno aumento em B2W e leve redução da alocação no setor de siderurgia. Em linha com a 
estratégia de diversificação, as maiores exposições estão nos setores de varejo, bancos, energia elétrica, mineração e petróleo. 

Atribuição de Performance 

ARX Income Icatu Prev FIM 

O fundo mantem uma carteira balanceada, com limite de até 49% em renda variável, replicando a estratégia do fundo ARX 
Income FIC FIA. Apresentaram contribuições positivas as altas de Vale, Petrobras e Bradespar, enquanto os maiores impactos 
negativos foram causados por B2W, Lojas Americans e Metalúrgica Gerdau. O restante da carteira é alocado em títulos públicos, 
balanceados entre LFT e NTN-B. 

Posicionamento 

ARX Income Icatu Prev FIM 

O fundo mantem uma carteira balanceada, com limite de até 49% em renda variável, replicando a estratégia do fundo ARX 
Income FIA, cujas maiores posições estão alocadas nos setores de varejo, bancos, energia elétrica, mineração e petróleo. O 
restante da carteira é alocado em títulos públicos, balanceados entre LFT e NTN-B.  

Atribuição de Performance 

ARX Long Term FIC FIA 

As principais contribuições positivas para o resultado vieram de Vale e Petrobrás. A recuperação do preço do petróleo foi uma 
consequência do maior otimismo a partir dos resultados preliminares dos testes das vacinas contra a Covid-19 e da 
normalização dos estoques diante da retomada gradual da demanda e da redução da oferta, proveniente tanto do Shale oil, 
devido aos preços se encontrarem em patamar que resultava em prejuízo para os produtores, quanto dos países membros da 
OPEP+. o destaque negativo foi Magazine Luiza, por conta da rotação de comércio eletrônico para ativos mais beneficiados 
pela reabertura da economia. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/04a40ccf-24a2-4fec-9a0b-e3c42c750732/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34461754000160
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/04a40ccf-24a2-4fec-9a0b-e3c42c750732/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34461754000160
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/3879361000148
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/3879361000148
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a5a19209-bc81-4ec7-b0f7-b5b847d1eb7b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

ARX Long Term FIC FIA 

O fundo possui suas maiores exposições nos setores de varejo, mineração, energia elétrica e petróleo. 

 

Athena 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Athena XP Seg Prev 100 FIE FIA - - - - - - - - 

Athena Icatu Prev FIM 70 8,65% -12,36% -6,84% 8,95% - 31,38% -36,64% 204,4  

Athena Total Return II FIC FIA 13,38% -15,68% -7,23% 14,73% 12,75% 45,44% -48,27% 309,6  

Athena Total Return FIC FIA 13,20% -13,78% -6,55% 12,99% 11,64% 43,99% -46,74% 211,5  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Athena Total Return FIC FIA | Athena Total Return II FIC FIA | Athena Icatu Prev FIM 70 | Athena XP Seg Prev 100 FIE 
FIA 

O mercado teve um movimento inicial de sair do foco exclusivo de quais ativos são beneficiados pela pandemia, talvez 
indicando que será um pouco menos temático. Mas esse movimento não foi para vários setores, sendo muito concentrado em 
Aviação, Turismo e Petróleo (interligados).  Ativos ligados ao varejo físico não tiveram um destaque tão relevante quanto 
manchetes sobre rotação setorial levam a crer. Entre os 15 ativos do índice Ibovespa que tiveram maior retorno em novembro 
não há nenhuma empresa de Shopping Center ou Vestuário por exemplo. Portanto, apesar de ativos como SOMA, JPSA, EVEN 
e VIVA terem contribuído significativamente para performance, as maiores contribuições individuais vieram de PETR e VALE. 

Posicionamento 

Athena Total Return FIC FIA | Athena Total Return II FIC FIA | Athena Icatu Prev FIM 70 | Athena XP Seg Prev 100 FIE 
FIA 

Temos exposição a empresas que sofreram muito pelas circunstâncias da pandemia, mas que não acreditamos terem sofrido 
uma mudança relevante de valor e dinâmica futura. A carteira também é composta por ativos que pouco tem a ver a discussão 
estrutural do pós pandemia, mas que se encontram em níveis muito descontados de valuation, como setor de saúde e elétrico 
por exemplo. Tal estratégia diminui a dependência do fundo do que será o mundo pós-Covid, evento que não gostamos de 
“apostar”.  

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a5a19209-bc81-4ec7-b0f7-b5b847d1eb7b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c2d8343d-1826-4a2f-a225-d056c0d91199/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/24d25e2e-01c0-4c23-9a7a-59fa5effd45e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29045319000115
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35956270000155
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35956270000155
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c2d8343d-1826-4a2f-a225-d056c0d91199/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/24d25e2e-01c0-4c23-9a7a-59fa5effd45e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29045319000115
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35956270000155
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35956270000155
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AZ Quest 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA 6,67% -9,87% -0,39% 12,35% 20,89% 44,55% -49,07% 1.094,3  

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA 11,61% -9,43% 0,37% 19,13% 21,65% 46,29% -49,66% 1.275,9  

AZ Quest Ações FIC FIA 9,14% -10,72% -3,99% 7,14% 15,45% 45,56% -48,93% 763,9  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Ações FIC FIA 

A bolsas globais tiveram um mês de forte valorização, muito apoiadas no resultado eleitoral americano e, principalmente, na 
divulgação de dados positivos da eficácia de algumas vacinas contra a Covid 19. No Brasil, a perspectiva de vacinação em 
massa gerou forte reprecificação nos setores duramente impactados durante a pandemia, tais como o setor aéreo, shoppings 
e educação. Também foi destaque a volta dos estrangeiros para a bolsa comprando as ações com maior liquidez, como por 
exemplo commodites e bancos. O AZ Quest Ações fechou o mês de novembro em forte alta (+9,14%), porém abaixo do seu 
benchmark, por ter posições menores que as do índice nos setores destacados acima. Os setores de Mineração (+3,81%), 
Bancos (+2,10%), Proteínas (+0,88%) e Varejo (+0,72%) foram as principais fontes de ganho, enquanto os setores de Telecom&IT 
(-0,21%), Siderurgia (-0,09%) e Papel & Celulose (-0,06%) contribuíram negativamente para o resultado. 

Posicionamento 

AZ Quest Ações FIC FIA 

Diante da expectativa de vacina e do que vem sendo observado nos indicadores de mobilidade durante a segunda onda da 
pandemia no exterior, entendemos que a atividade econômica não deverá sofrer um choque negativo tão relevante como no 
segundo trimestre.  

Por isso, mantemos nossa projeção de PIB recuando 4,3% em 2020 e crescendo 3,6% em 2021. O AZ Quest Ações segue com 
as maiores posições nos setores de Varejo, Bancos e Mineração. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA 

A bolsas globais tiveram um mês de forte valorização, muito apoiadas no resultado eleitoral americano e, principalmente, na 
divulgação de dados positivos da eficácia de algumas vacinas contra a Covid 19. No Brasil, a perspectiva de vacinação em 
massa gerou forte reprecificação nos setores duramente impactados durante a pandemia, tais como o setor aéreo, shoppings 
e educação. Também foi destaque a volta dos estrangeiros para a bolsa comprando as ações com maior liquidez, como por 
exemplo commodites e bancos.  

O AZ Quest Small Mid Caps fechou o mês de novembro em forte alta (+11,61%), porém abaixo do seu benchmark, por ter 
posições menores que as do índice nos setores destacados acima. Os setores de Mineração (+2,99%), Varejo (+1,54%), Bancos 
(+1,16%) e Transporte (+1,01%) foram as principais fontes de ganho. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/36839d9c-7833-4544-96d2-a543004783df/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/36839d9c-7833-4544-96d2-a543004783df/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2b91466c-9bd8-47fe-8649-3254e71d6839/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA 

Diante da expectativa de vacina e do que vem sendo observado nos indicadores de mobilidade durante a segunda onda da 
pandemia no exterior, entendemos que a atividade econômica não deverá sofrer um choque negativo tão relevante como no 
segundo trimestre. Por isso, mantemos nossa projeção de PIB recuando 4,3% em 2020 e crescendo 3,6% em 2021.  O AZ Quest 
Small Mid Caps segue com as maiores posições nos setores de Varejo, Mineração e Assistência Médica. 

Atribuição de Performance 

AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA 

A bolsas globais tiveram um mês de forte valorização, muito apoiadas no resultado eleitoral americano e, principalmente, na 
divulgação de dados positivos da eficácia de algumas vacinas contra a Covid 19. No Brasil, a perspectiva de vacinação em 
massa gerou forte reprecificação nos setores duramente impactados durante a pandemia, tais como o setor aéreo, shoppings 
e educação. Também foi destaque a volta dos estrangeiros para a bolsa comprando as ações com maior liquidez, como por 
exemplo commodites e bancos. O AZ Quest Top Long Biased fechou o mês de novembro em forte alta (+6,67%),  porém abaixo 
do seu benchmark, por ter posições menores que as do índice nos setores destacados acima. Os setores de Mineração 
(+2,72%), Serviços Financeiros (+1,60%), Assistência Médica (+0,78%) e Varejo (+0,56%) foram as principais fontes de ganho, 
enquanto os setores de Educação (-0,12%), Bancos (-0,12%) e Rodovias (-0,05%) contribuíram negativamente para o resultado. 

Posicionamento 

AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA 

Diante da expectativa de vacina e do que vem sendo observado nos indicadores de mobilidade durante a segunda onda da 
pandemia no exterior, entendemos que a atividade econômica não deverá sofrer um choque negativo tão relevante como no 
segundo trimestre. Por isso, mantemos nossa projeção de PIB recuando 4,3% em 2020 e crescendo 3,6% em 2021.  O AZ Quest 
Top Long Biased segue com as maiores posições nos setores de Varejo, Serviços Financeiros, Mineração e Assistência Médica. 

 

Bahia 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM 9,68% - - - - 21,18% -9,97% 4,9  

Bahia AM Long Biased FIC FIM 11,78% -4,76% 1,86% 9,38% 15,02% 41,30% -44,13% 657,3  

Bahia AM Valuation FIC FIA 14,74% -2,85% 5,26% 12,50% 18,77% 44,90% -46,77% 951,3  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2b91466c-9bd8-47fe-8649-3254e71d6839/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e9f9c7c8-d515-4f8c-af29-ecc4fdf34e27/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e9f9c7c8-d515-4f8c-af29-ecc4fdf34e27/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Bahia AM Valuation FIC FIA | Bahia AM Long Biased FIC FIM | Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM 

As contribuições positivas ficaram concentradas nos setores de Mineração, Shoppings e Petróleo. Vale teve uma performance 
positiva puxada pela alta do minério de ferro e pela proximidade do acordo com entidades do âmbito judicial sobre as 
indenizações em Minas Gerais. Shoppings foram beneficiados pelas notícias de comprovação da eficiência das diversas 
vacinas e as perspectivas de uma volta à normalidade já no meio do ano que vem. Já as ações da Petrobras se valorizaram na 
esteira do movimento do petróleo nos mercados internacionais. As principais contribuições negativas ficaram por conta de 
posições nos setores de Locação de Veículos e Energia Elétrica. As locadoras de veículos embora não tenham tido uma 
performance absoluta negativa, ficaram para trás no relativo contra o mercado. Com o movimento global de alta das 
commodities e dos bancos, as ações de segunda linha, que vinham tendo uma performance boa no ano, acabaram sofreram 
mais nesse período. As empresas do setor elétrico também se encaixam nesse quesito. Além disso, não há novidades sobre a 
privatização da Eletrobras e a falta de proatividade do legislativo vem pesando na ação. 

Posicionamento 

Bahia AM Valuation FIC FIA | Bahia AM Long Biased FIC FIM | Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM 

Com a eficiência divulgada das diversas vacinas contra o coronavírus e a proximidade de aprovação dos órgãos reguladores 
para produção em larga escala, os mercados vêm ignorando os efeitos da segunda onda da pandemia. Uma retomada gradual 
do crescimento mundial é esperada para o próximo ano. Neste contexto, o fundo segue com uma carteira bastante líquida e 
diversificada que se beneficia da expansão monetária vista nos mercados mundiais e da boa performance das commodities. 
As maiores posições compradas estão hoje nos setores de Commodities (Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose e Petróleo), 
Consumo Discricionário e Setor Elétrico. 

 

BNP Paribas 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BNP Paribas Action FIC FIA 14,44% -5,48% 0,85% 16,43% 13,08% 41,73% -45,29% 296,3  

BNP Paribas Small Caps FIA 15,39% -10,28% 1,51% 21,23% 15,20% 47,91% -52,17% 640,4  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

BNP Paribas Small Caps FIA 

O fundo Small Caps ficou abaixo do índice, em grande parte pela ausência de posições que foram muito bem durante o mês 
(setor aéreo e correlatos). Além disso, algumas posições em diversos setores ficaram aquém da performance, como o setor 
de construção civil, tecnologia, saúde e utilidade pública. A forte performance do setor aéreo na bolsa está diretamente 
relacionada a uma vacina, que concordamos que as notícias marginais devem ser positivas, mas acreditamos que boa parte 
da performance dos ativos já aconteceu.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/894e3d25-c1aa-40dd-b996-967fd855690e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c8e41b85-bdb3-43fe-a320-f2861ed0aa2d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5958ec27-e9a6-4264-9d17-1239c1841b7d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/894e3d25-c1aa-40dd-b996-967fd855690e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c8e41b85-bdb3-43fe-a320-f2861ed0aa2d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5958ec27-e9a6-4264-9d17-1239c1841b7d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e03f922d-481a-42c2-bbf7-16f201c265d1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Já a nossa posição no setor de construção civil, nos surpreendeu negativamente, pois acreditávamos que o Beta (alavancagem 
a performance de bolsa) seria positiva e maior que 1. De qualquer maneira, continuamos a acreditar que a operação desse 
setor continua forte e deve refletir em resultados ao longo de 2021. 

Posicionamento 

BNP Paribas Small Caps FIA 

Continuamos otimistas com os ativos de risco mas com certa cautela. E isso se reflete a ter posições mais concentradas em 
ativos que gostamos e vemos como empresas de qualidade. Sem a grande “alavancagem” ou Beta, mas que tenham 
crescimento de receita e lucro e que nos tragam tranquilidade caso o risco fiscal seja mais eminente na bolsa.  

Atribuição de Performance 

BNP Paribas Action FIC FIA 

O fundo Action subiu 14.6%, vs a performance do Ibovespa de 15.9%. Embora esse mês o fundo tenha rendido menos do que 
o índice, ficamos razoavelmente satisfeitos porque conseguimos prever a mudança global de tema de investimento. Com a 
proximidade da vacina, os investidores globais passaram a preferir ações de valor (bancos e commodities) em detrimento das 
empresas de crescimento. A maior parte dos fundos de ações locais sofreram bastante em comparação ao índice, porque 
estavam posicionados exatamente ao contrário. Empresas de commodities e bancos subiram em média 25% e as empresas 
de tecnologia/comércio eletrônico no Brasil caíram em média 4%. 

Posicionamento 

BNP Paribas Action FIC FIA 

Continuamos otimistas com os ativos de risco mas com certa cautela. E isso se reflete a ter posições mais concentradas em 
ativos que gostamos e vemos como empresas de qualidade. Sem a grande “alavancagem” ou Beta, mas que tenham 
crescimento de receita e lucro e que nos tragam tranquilidade caso o risco fiscal seja mais eminente na bolsa. 

Bradesco Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Bradesco Asset FIC FIA Crescimento 10,65% -8,85% 0,41% - - 43,96% -46,01% 11,7  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Bradesco Asset FIC FIA Crescimento 

A estratégia Crescimento teve performance positiva, porém abaixo do Ibovespa em novembro. As alocações nos setores de 
Varejo, Serviços Públicos, Consumo, Mineração & Siderurgia, dentre outros colaboram positivamente. Nesta mesma linha 
destacamos as exposições em Bradespar, Cyrela e Natura, como agregadoras de resultado. Não tivemos setores com retorno 
negativo neste mês. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e03f922d-481a-42c2-bbf7-16f201c265d1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/26b1dff9-ab5e-4667-b69d-c49e3bb81be3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/26b1dff9-ab5e-4667-b69d-c49e3bb81be3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ebbddfdd-e35e-48a8-baa5-aa8659c87742/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Bradesco Asset FIC FIA Crescimento 

Aumentamos a exposição em empresas dos setores de Varejo, Bens de Capital e Petróleo & Petroquímicos, reduzindo a 
exposição em Consumo, Alimentos & Agronegócio, Telecom & Tecnologia. Mantemos o foco em empresas que combinem 
características como liderança no setor, menor alavancagem e maior capacidade de se destacar no cenário de recuperação da 
economia. As maiores alocações estão nos setores de Consumo, Serviços Públicos e Varejo. 

 

Brasil Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIC 

FIA 
- - - - - - - - 

Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA 12,95% -7,45% - - - 49,60% -51,11% 1.438,5  

Brasil Capital 100 XP Seg Advisory FIC FIA 11,44% -11,58% - - - 48,96% -50,61% 135,9  

Brasil Capital 70 XP Seg Advisory Prev FIM 7,98% -5,73% -0,08% - - 31,24% -36,55% 108,2  

Brasil Capital 30 FIC FIA 12,94% -7,45% 1,38% 20,08% 19,49% 48,85% -51,14% 864,1  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Brasil Capital 30 FIC FIA | Brasil Capital 70 XP Seg Advisory Prev FIM | Brasil Capital 100 XP Seg Advisory FIC FIA | 
Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA 

As principais contribuições positivas do mês vieram dos setores de varejo e infraestrutura. 

Posicionamento 

Brasil Capital 30 FIC FIA | Brasil Capital 70 XP Seg Advisory Prev FIM | Brasil Capital 100 XP Seg Advisory FIC FIA | 
Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA 

Fizemos algumas alterações pontuais no portfólio, aumentando marginalmente posição nos setores de serviços financeiros e 
educação e reduzindo em siderurgia/mineração. Procuramos ter um portfólio equilibrado, com maior peso para empresas dos 
setores classificados como “serviços essenciais”, formado por empresas geradoras de caixa, líderes de mercado, previsíveis, 
com baixo endividamento, vantagens competitivas estruturais e, em sua maioria, ligadas a setores como infraestrutura, varejo 
eletrônico, saúde, educação e utilidades públicas. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ebbddfdd-e35e-48a8-baa5-aa8659c87742/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b316e62b-7f3f-417d-b345-e3e0fb315622/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32892517000129
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34187279000186
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b791d79a-dd06-46ce-a16e-682816504338/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b316e62b-7f3f-417d-b345-e3e0fb315622/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32892517000129
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34187279000186
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b791d79a-dd06-46ce-a16e-682816504338/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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BTG Pactual 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA 8,68% 2,51% 9,88% 21,18% 21,91% 45,94% -45,47% 2.457,0  

BTG Pactual Dividendos FIC FIA 13,08% -7,30% 0,06% 12,81% 11,53% 41,24% -41,33% 102,7  

BTG Pactual Absoluto FIC FIA 8,83% 14,50% 21,95% 24,81% 23,99% 44,94% -44,89% 1.555,7  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA 

O Absoluto Institucional apresentou uma valorização de 8,7% em novembro, enquanto o Ibovespa subiu 15,9%. Os principais 
destaques positivos no mês foram Lojas Renner (+19,3%), Natura (+9,4%) e Localiza  (+10,8%). Com relação a Lojas Renner, as 
ações foram suportadas pela perspectiva de recuperação do ritmo de vendas no 4T20 diante da reabertura gradual da 
economia e normalização dos horários de funcionamento dos shopping centers. A mensagem da última conferência de 
resultados com o mercado sinalizou que as vendas já estariam rodando em ritmo perto do orçamento pré pandemia com 
margens também retornando a patamares normalizado. . No caso de Natura, a ação se beneficiou de um resultado no 3T20 
acima do esperado pelo mercado, com destaque para a aceleração das vendas da marca Natura e uma forte recuperação da 
Avon no Brasil. Por fim, as ações da Localiza continuaram suportadas pelos bons resultados do 3T20 e perspectiva bastante 
positiva para o fim do ano. 

Posicionamento 

BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA | BTG Pactual Absoluto FIC FIA | BTG Pactual Dividendos FIC FIA 

Conforme dito anteriormente, o Ibovespa valorizou 15,9%, acompanhando o movimento de risk on observado nos principais 
ativos globais de risco. De maneira geral, tal movimento é reflexo da perspectiva positiva com relação às vacinas contra a Covid-
19 uma vez que as mesmas vem apresentando alta eficácia nas fases finais dos testes. Isso motivou um processo de rotação 
nos ativos mundiais, fazendo os ativos que foram mais prejudicados desde o início dos isolamentos sociais performar melhor 
que o restante. Outro fator que impulsionou os mercados foi o resultado da eleição americana, que elegeu Joe Biden como o 
próximo presidente dos EUA e manteve o senado dominado por republicanos, o que agradou os investidores. Além disso, o 
receio de um processo de transição conturbado entre o presidente Donald Trump e seu sucessor parece ter diminuído uma vez 
que o atual presidente já autorizou o início desse processo. Com isso, o S&P 500, índice de referência do mercado de ações 
americano, avançou 10,8% enquanto o petróleo também registrou ganhos relevantes com o Brent e o WTI subindo 27,0% e 
26,7%, respectivamente. 

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Absoluto FIC FIA 

O Absoluto apresentou uma valorização de 8,8% em novembro, enquanto o Ibovespa subiu 15,9%. Os principais destaques 
positivos no mês foram MercadoLibre (+19,7% em BRL), Lojas Renner (+19,3%) e Natura (+9,4%). No caso de MercadoLibre, os 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7e9f9b91-5061-4ebb-a3d1-0d1194020915/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7e9f9b91-5061-4ebb-a3d1-0d1194020915/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aaad6957-e640-4c44-8bb1-f945df2c1512/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f5e0c2dd-95ef-4c2d-84a7-d942506636c4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/aaad6957-e640-4c44-8bb1-f945df2c1512/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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resultados do 3T20 continuaram evidenciando o excelente momento operacional da empresa, com o Marketplace ainda se 
beneficiando do bom momento do Ecommerce na América Latina e a divisão de Fintech apresentando uma retomada de 
crescimento importante. Com relação a Lojas Renner, as ações foram suportadas pela perspectiva de recuperação do ritmo de 
vendas no 4T20 diante da reabertura gradual da economia e normalização dos horários de funcionamento dos shopping 
centers. A mensagem da última conferência de resultados com o mercado sinalizou que as vendas já estariam rodando em 
ritmo perto do orçamento pré pandemia com margens também retornando a patamares normalizados. Por fim, a Natura se 
beneficiou de um resultado no 3T20 acima do esperado pelo mercado, com destaque para a aceleração das vendas da marca 
Natura e uma forte recuperação da Avon no Brasil 

Atribuição de Performance 

BTG Pactual Dividendos FIC FIA 

O Dividendos apresentou uma valorização de 13,1% em novembro, enquanto o Ibovespa subiu 15,9%. O principal destaque 
positivo no mês foi Lojas Renner (+19,3%). As ações da compnahia foram suportadas pela perspectiva de recuperação do ritmo 
de vendas no 4T20 diante da reabertura gradual da economia e normalização dos horários de funcionamento dos shopping 
centers. A mensagem da última conferência de resultados com o mercado sinalizou que as vendas já estariam rodando em 
ritmo perto do orçamento pré pandemia com margens também retornando a patamares normalizados. Tal mensagem, junto 
com desdobramentos positivos ao longo do mês em relação à vacinas para o COVID-19 (assunto mais detalhado adiante) 
trouxeram otimismo de que a empresa poderia se recuperar mais rapidamente do que imaginado anteriormente pelo mercado. 

Claritas 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Claritas Valor Feeder FIA 12,74% -1,69% 7,39% 16,60% 20,84% 43,74% -45,72% 267,2  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Claritas Valor Feeder FIA 

O principal destaque positivo foi nossa posição em Vale, que se beneficiou da alta nos preços do minério de ferro (+11%). Outro 
destaque positivo foi nossa posição em São Martinho, que apresentou bons resultados para o segundo trimestre da safra 
2020/2021, com crescimento de 22,8% y/y no EBITDA, que totalizou R$ 476 milhões, e melhora de 110 bps na margem, 
refletindo a estratégia da companhia em direcionar um mix maior para a produção de açúcar, beneficiando-se dos maiores 
preços deste produto em relação ao etanol. Por outro lado, os destaques negativos foram nossas posições relacionadas ao 
varejo online, em B2W e Magazine Luiza, que ficaram pressionadas devido à incerteza com relação ao impacto da redução do 
auxílio emergencial sobre as vendas. 

Posicionamento 

Claritas Valor Feeder FIA 

Estamos com 2.58% de caixa. Nossas 5 principais posições são VALE3 (10.69%) CPFE3 (5.47%) VVAR3 (6.12%) SMTO3 
(5.94%) BPAC11 (5.80%) Nossos 5 principais setores são Finanças - Bancos (14.92%) Varejo (12.51%) Mineração (10.69%) 
Healthcare (10.17%) Transporte & Logística (9.63%) 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f5e0c2dd-95ef-4c2d-84a7-d942506636c4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/802d0f06-1c23-4ad8-93a3-b3591b44c72d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/802d0f06-1c23-4ad8-93a3-b3591b44c72d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Constellation 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Constellation Institucional Advisory FIC FIA 8,14% 10,73% 18,63% 29,08% 26,94% 43,91% -44,27% 1.344,5  

Constellation Icatu 70 Prev FIM 4,50% 8,81% 13,11% 17,41% - 28,56% -31,13% 254,8  

Constellation Institucional FIC FIA 8,02% 10,40% 18,24% 28,87% 26,80% 44,29% -44,57% 1.209,6  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Constellation Institucional FIC FIA 

O Constellation Institucional FIC FIA apresentou uma valorização de 8,0% vs 15,9% do Ibovespa em Novembro de 2020.Os 
setores que mais contribuíram para a performance no mês foram Consumo e Instituições Financeiras.  Em contrapartida, 
Industrial e Tecnologia foram os maiores detratores do mês.  

A Constellation tem um portfólio equilibrado e diversificado, sem alavancagem, líquido, sem concentrações excessivas e focado 
em empresas de alta qualidade. Essas empresas possuem um balanço sólido, time de gestão competente, barreiras de entrada 
e vantagens competitivas. 

Posicionamento 

Constellation Institucional FIC FIA | Constellation Institucional Advisory FIC FIA | Constellation Icatu 70 Prev FIM 

A Constellation continua 100% comprada em ações e temos consciência de que apesar da volatividade de curto prazo no 
mercado, a capacidade de cada uma das empresas investidas de gerar valor no longo prazo está preservada, fato que foi 
ressaltado nos resultados divulgados em Novembro.  

Além disso, acreditamos que algumas teses do portfólio estão sendo aceleradas pela crise do COVID-19, como por exemplo o 
aumento de penetração no e-commerce e a tese de financial deepening. 

Atribuição de Performance 

Constellation Institucional Advisory FIC FIA 

O Constellation Institucional Advisory FIC FIA apresentou uma valorização de 8,1% vs 15,9% do Ibovespa em Novembro de 
2020. Os setores que mais contribuíram para a performance no mês foram Consumo e Instituições Financeiras.  Em 
contrapartida, Industrial e Tecnologia foram os maiores detratores do mês.  

A Constellation tem um portfólio equilibrado e diversificado, sem alavancagem, líquido, sem concentrações excessivas e focado 
em empresas de alta qualidade. Essas empresas possuem um balanço sólido, time de gestão competente, barreiras de entrada 
e vantagens competitivas. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b48dce56-eb21-4686-b164-46b6b1c4b928/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b48dce56-eb21-4686-b164-46b6b1c4b928/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b23bc630-0fdf-497c-9e26-499f13941555/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30178912000119
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b23bc630-0fdf-497c-9e26-499f13941555/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Constellation Icatu 70 Prev FIM 

O Constellation Icatu 70 Prev FIM apresentou uma valorização de 4,5%. Os setores que mais contribuíram para a performance 
no mês foram Consumo e Tecnologia. A Constellation tem um portfólio equilibrado e diversificado, sem alavancagem, líquido, 
sem concentrações excessivas e focado em empresas de alta qualidade. Essas empresas possuem um balanço sólido, time 
de gestão competente, barreiras de entrada e vantagens competitivas. 

 

Dahlia 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Dahlia 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - - - - - - - - 

Dahlia Total Return Advisory FIC FIM 4,80% 12,06% 19,85% - - 19,31% -23,13% 1.974,3  

Dahlia Institucional Advisory FIC FIA 8,73% 0,46% 8,84% - - 40,28% -43,36% 83,3  

Dahlia 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 4,50% 9,57% 17,64% - - 18,26% -21,61% 405,9  

Dahlia Total Return FIC FIM 4,71% 12,54% 20,44% 24,34% - 19,60% -23,58% 1.449,1  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Dahlia Total Return FIC FIM | Dahlia 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM | Dahlia Total Return Advisory FIC FIM | Dahlia 
Institucional Advisory FIC FIA | Dahlia 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 

Com a provável vitória do candidato John Biden e as notícias das eficácias das vacinas contra a COVID, os mercados tiveram 
uma boa performance em novembro. O Ibovespa subiu 15,9%, melhor até que outros mercados emergentes e desenvolvidos. 
Ao longo do mês, as posições em bolsas tiveram um desempenho positivo. Entre as ações, as posições em educação, 
mineração e siderurgia tiveram desempenhos melhores até que o Ibovespa. 

Posicionamento 

Dahlia Total Return FIC FIM | Dahlia 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM | Dahlia Total Return Advisory FIC FIM 

O fundo está com um nível de risco acima do neutro, por considerarmos que alguns riscos diminuíram nos últimos meses. 
Acreditamos que as políticas acomodativas dos diferentes governos serão mantidas nos próximos meses, juntamente com o 
início da vacinação em alguns países do mundo, sustentando os preços dos ativos de risco. A combinação de taxas de juros 
baixas e uma moeda depreciada deve também ter um efeito positivo para as empresas listadas.  

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30178912000119
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7b4fcc20-d617-4f43-a296-9a655be0dbb2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31963337000128
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b7e5ab8f-2b09-4419-8632-ecff3df2965f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5768b91b-7617-4e62-8248-e4586040558a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5768b91b-7617-4e62-8248-e4586040558a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/36327214000114
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7b4fcc20-d617-4f43-a296-9a655be0dbb2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31963337000128
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b7e5ab8f-2b09-4419-8632-ecff3df2965f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Dahlia Institucional Advisory FIC FIA | Dahlia 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 

Mantemos nosso portfolio balanceado, focado em quatro temas principais: 1) juros baixos (como o setor de energia elétr ica), 
2) empresas que são líderes de mercado e com bons gestores, 3) empresas de tecnologia, que podem ter um impacto 
minimizado na crise, e 4) empresas com exposição à recuperação da economia global. 

 

Equitas 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Equitas Selection Advisory FIC FIA 16,08% - - - - 26,41% -16,55% 65,5  

Equitas Selection Institucional FIC FIA 14,24% -17,50% -8,83% 16,33% 18,55% 46,75% -49,52% 542,5  

Equitas Selection FIC FIA 16,10% -19,57% -10,51% 13,88% 18,21% 48,33% -50,47% 2.839,0  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Equitas Selection Institucional FIC FIA 

No mês de novembro, o Equitas Selection Institucional apresentou uma performance de 14,24% contra 15,90% do Ibovespa. 
Em um ano de extremos, a performance do fundo no mês de novembro foi o seu segundo melhor desempenho mensal desde 
o início do fundo há mais de dez anos.  

Com isso, a performance acumulada do fundo atingiu 219,77% comparado a 100,43% do Ibovespa. As principais contribuições 
positivas para a performance do mês vieram dos investimentos nas ações da Vale (+3,04%), Azul (+2,83%), CVC (+1,17%), EzTec 
(+1,09%), Iguatemi (+0,97%) e Suzano (+0,97%). 

Posicionamento 

Equitas Selection Institucional FIC FIA | Equitas Selection FIC FIA | Equitas Selection Advisory FIC FIA 

Quanto à atividade, o fluxo de notícias tem sido positivo, consolidando a recuperação em V da economia. Nesse mês, a surpresa 
positiva de maior destaque ficou por conta dos dados do CAGED (criação de 395 mil vagas formais contra expectativa de 
criação de 220 mil vagas).  

As eleições municipais mostraram uma migração do eleitorado mais ao centro e agora abre espaço para voltar a discussão 
das pautas econômicas no congresso.  

Apesar do receio de volatilidade por conta das eleições americanas que ocorreram no início de novembro, a solidez das 
instituições americanas junto com um consenso sobre novos pacotes de estímulo, trouxeram alívio nos mercados.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5768b91b-7617-4e62-8248-e4586040558a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/36327214000114
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e3cdc7fd-d16c-471d-b03d-36255c198ec0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e3cdc7fd-d16c-471d-b03d-36255c198ec0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7c6b09c6-ce63-4e47-9c1f-a504eb4737ad/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/df328482-a121-489d-8571-5fba7925c32b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Equitas Selection FIC FIA 

No mês de novembro, o Equitas Selection apresentou uma performance de 16,10% contra 15,90% do Ibovespa. Em um ano de 
extremos, a performance do Equitas Selection no mês de novembro foi o seu segundo melhor desempenho mensal desde o 
início do fundo há mais de dez anos. Com isso, a performance acumulada do fundo atingiu 520,96% comparado a 75,45% do 
Ibovespa. As principais contribuições positivas para a performance do mês vieram dos investimentos nas ações da Vale 
(+3,7%), Azul (+3,3%), CVC (+1,4%), Ez Tec (+1,2%), Iguatemi (+1,0%) e Suzano (+1,0%). 

Atribuição de Performance 

Equitas Selection Advisory FIC FIA 

No mês de novembro, o Equitas Selection Advisory apresentou uma performance de 16,08% contra 15,90% do Ibovespa. Em 
um ano de extremos, a performance do Equitas Selection no mês de novembro foi o seu segundo melhor desempenho mensal 
desde o início do fundo há mais de dez anos. As principais contribuições positivas para a performance do mês vieram dos 
investimentos nas ações da Vale (+3,7%), Azul (+3,3%), CVC (+1,4%), Ez Tec (+1,2%), Iguatemi (+1,0%) e Suzano (+1,0%). 

 

Fama 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

FAMA FIC FIA 8,52% -1,41% 10,67% 20,39% 17,29% 49,51% -49,40% 239,7  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

FAMA FIC FIA 

O FAMA FIC apresentou alta de 8,52% no mês de novembro. As principais contribuições positivas foram Iguatemi, Lojas Renner 
e Localiza, enquanto as negativas foram Fleury, Duratex e Alpargatas. Em relação ao portfólio, aumentamos a nossa posição 
de Klabin com a venda de Linx. A alta da bolsa brasileira em novembro foi consequência do desfecho das eleições americanas 
e das notícias positivas das possíveis vacinas para o coronavírus, ainda que exista nesse momento uma preocupação com a 
segunda onda da doença. 

Posicionamento 

FAMA FIC FIA 

Seguimos acompanhando as discussões sobre as reformas e como serão endereçados os problemas fiscais no Brasil. Esses 
temas darão a tônica do processo de recuperação econômica. Mantemos nossos investimentos em empresas dominantes, 
com acesso a crédito, geradoras de caixa e que tendem a sair ainda mais fortalecidas da crise. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7c6b09c6-ce63-4e47-9c1f-a504eb4737ad/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/df328482-a121-489d-8571-5fba7925c32b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e6a2315d-73d0-45e4-92f1-e2f3887a52b1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e6a2315d-73d0-45e4-92f1-e2f3887a52b1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Franklin Templeton 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Franklin Valor e Liquidez 70 XP Seg FIM  4,96% 9,85% 18,00% - - 26,63% -28,42% 95,5  

Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA 10,28% -14,33% -8,29% 7,36% 12,00% 42,64% -46,20% 283,0  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA 

O Fundo apresentou retorno de 10,3% no mês de novembro, 2020. As maiores contribuições vieram de setores ligados à 
perspectiva de normalização da atividade com a vacina, como bancos, propriedades comerciais e comércio, e do setor de 
mineração. Na ponta negativa, o setor de tecnologia sofreu no período, em virtude da rotação de carteiras. A operação de hedge 
com opções retirou 50 bps do retorno do Fundo no mês. 

Posicionamento 

Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA 

O anúncio de uma possível vacina para o Covid-19 levou a um forte movimento de rotação de carteiras, com investidores saindo 
de setores de crescimento e indo em direção a ações mais voltadas para valor. A equipe de gestão acredita que o movimento 
é circunstancial, mas o fluxo apresenta potencial para continuar por tempo prolongado. O Fundo manteve o posicionamento 
da carteira, mas aumentou levemente a sua posição em Vale e no setor de bancos.  

Atribuição de Performance 

Franklin Valor e Liquidez 70 XP Seg FIM  

O Fundo apresentou retorno de +4,96% no mês de novembro, 2020. As carteiras de ações domésticas e de NTN-Bs contribuíram 
positivamente para o resultado do Fundo. Em contrapartida, a estrutura de proteção com PUTs, a carteira short de ações e os 
BDRs apresentaram desempenho negativo no período. 

Posicionamento 

Franklin Valor e Liquidez 70 XP Seg FIM  

Em virtude da forte alta do mercado acionário no mês de novembro, o Fundo reduziu a sua exposição comprada em bolsa para 
cerca de 60%. Na carteira de Renda Fixa, o Fundo continuou a adicionar NTN-Bs 35 em sua carteira.  

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f1e7bd09-5502-4cbc-8d44-19ca37eea8a2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f1e7bd09-5502-4cbc-8d44-19ca37eea8a2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319047000109
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32319047000109
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Garde 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Garde Athos Long Biased FIC FIM 8,70% -4,93% 4,28% - - 41,54% -41,87% 37,5  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Garde Athos Long Biased FIC FIM 

O mês de novembro foi marcado pelo bom desempenho da bolsa local que na nossa visão estava atrasada quando comparada 
ao cenário internacional, sendo favorecido pelo desenvolvimento da vacina e na melhora da perspectiva para o cenário fiscal. 
No cenário doméstico, os principais setores que influenciaram no desempenho das posições de renda variável foram o de malls, 
infraestrutura e bancos que materializaram nossa visão positiva após terceiro trimestre com resultados acima da expectativa. 
Iniciamos o mês cautelosos em relação ao cenário fiscal local, com discussões sobre a manutenção do auxílio emergencial e 
consequente estouro do teto de gastos. No entanto, com a recuperação dos setores que estávamos posicionados atrelado ao 
fluxo positivo de estrangeiros na bolsa brasileira refletiu-se em bom desempenho de renda variável e do índice local. No cenário 
internacional, com a vitória do democrata Joe Biden e com potencial senado americano com maioria republicana, tivemos 
redução de tensões políticas e comerciais que impulsionaram as bolsas americanas e geraram fluxo positivo de capital para 
os mercados emergentes. 

 

Posicionamento 

Garde Athos Long Biased FIC FIM 

Menos incerteza, recuperação econômica, ampla liquidez e fiscal estimulativo nos levam a manter posições compradas nas 
Bolsas local e internacional. No mercado externo, estamos posicionados em tecnologia e em setores específicos como veículos 
elétricos e energia renovável. 

 

Guepardo 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Guepardo Institucional FIC FIA 14,38% 6,19% 20,52% 47,63% 24,03% 43,86% -49,06% 379,8  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c4a92e69-c3f8-435e-a2d8-04fdb049eabc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c4a92e69-c3f8-435e-a2d8-04fdb049eabc/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Guepardo Institucional FIC FIA 

O Fundo encerrou o mês de novembro com retorno positivo de dois dígitos. Os papéis que mais contribuíram positivamente 
para a performance do Fundo foram BRF (BRFS3), Itau Unibanco (ITUB4) e Petrobras (PETR3 e PETR4). Não houve 
contribuições negativas no mês. Zeramos nossa posição em Itaúsa (ITSA4) e alocamos em Itau. Além disso, aumentamos um 
pouco nossa posição em Vulcabras (VULC3). A Vulcabras tem boas perspectivas para os próximos trimestres, sendo que é 
uma empresa favorecida pela alta do dólar ao mesmo tempo que se consolida como a maior vendedora de tênis em volume 
no Brasil. No mês de outubro, a Vulcabras anunciou a compra da operação da marca Mizuno no Brasil, movimento semelhante 
ao que a Companhia havia feito com a Under Armour em 2018. Além disso, a empresa licenciou a marca Azaleia para a 
Grendene, movimento este que mostra o foco da Vulcabras na produção de calçados esportivos. 

Posicionamento 

Guepardo Institucional FIC FIA 

Os efeitos da pandemia não terão reflexos tão grandes na economia quanto aqueles sentidos no início do ano. A volatilidade 
do mercado tende a se normalizar ao longo dos próximos meses. Embora o Coronavírus tenha afetado vários segmentos da 
economia no curto prazo, prejudicando os resultados de quase todas as Companhias no primeiro semestre de 2020, notamos 
uma recuperação lenta e gradual no 2º trimestre. Esse cenário tende a se estender ao longo do ano de 2021 a depender do 
setor. Estamos seguros das nossas alocações e acreditamos que essas empresas trarão retornos consistentes no longo prazo 
para o Fundo. Atualmente, nossas maiores posições são em empresas que atuam nos setores de consumo, financeiro e varejo. 

 

HIX 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

HIX Capital Advisory FIC FIA 13,67% -0,97% 13,31% - - 39,22% -43,88% 135,7  

HIX Icatu Prev Qualificado FIC FIM 100 12,38% -3,60% 8,88% - - 38,68% -43,19% 137,7  

HIX Capital FIA 13,64% -0,82% 13,52% 29,11% 16,23% 39,45% -44,04% 469,0  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

HIX Capital FIA | HIX Icatu Prev Qualificado FIC FIM 100 | HIX Capital Advisory FIC FIA 

Nosso Fundo encerrou o mês de novembro com uma performance positiva, um pouco abaixo do índice da bolsa brasileira. O 
índice em novembro foi bastante puxado por empresas de companhias áreas, que não possuímos em nossa carteira. Deste 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3a40b5da-d3ee-4e2f-b692-0ab85e4f51e2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3a40b5da-d3ee-4e2f-b692-0ab85e4f51e2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/db9426f7-e41a-4bbf-bd25-a6ab614356c4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29800227000101
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3a8f4506-1377-4481-8ac0-3325c7139d7d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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modo, em novembro, o Fundo apresentou uma performance de +13,64%, contra Ibovespa de +15,90%. Além disso, ao longo do 
ano de 2020, o fundo apresenta uma performance negativa de -0,82%, contra a queda de -5,84% do Ibovespa. Os principais 
papeis que contribuíram para essa performance foram Vale (+1,32%), seguida de Light (+1,26%), e Eneva (+1,21%). No ano, 
Eneva é a posição que mais contribuiu com o nosso bom desempenho (+3,51%), seguido de Camil (+1,72%) e Light (+1,71%), 
sendo que dessas companhias apenas Eneva e Light continuam fazendo parte do nosso portfólio. 

Posicionamento 

HIX Capital FIA | HIX Icatu Prev Qualificado FIC FIM 100 | HIX Capital Advisory FIC FIA 

Atualmente, Eneva (9,1%) é a maior posição do fundo, seguida por Sulamérica (7,2%), Jereissati Participações (6,3%), Light 
(6,1%), Rumo (5,7%) e Centauro (5,6%). Hoje, o fundo está 96,1% comprado, com 3,5% em caixa. Assim, a HIX continua 
comprada em ações e temos consciência de que algumas empresas em que investimos serão mais impactadas no curto prazo 
pelo deteriorado cenário macroeconômico. Entretanto, confiamos na capacidade de cada uma dessas empresas 
cuidadosamente selecionadas em gerar valor no longo prazo, o que acarreta no desejo de sermos sócios de cada uma delas. 

Ibiuna 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM 2,68% -2,27% 1,80% 8,44% - 20,57% -24,36% 54,9  

Ibiuna Equities 30 FIC FIA 9,63% -9,56% 0,16% 11,99% 15,27% 46,26% -49,45% 123,4  

Ibiuna Long Biased FIC FIM 8,20% -9,77% -2,80% 10,41% 13,05% 42,04% -44,59% 237,8  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Ibiuna Equities 30 FIC FIA 

O principal destaque ficou no setor de consumo básico, com a posição em JBSS3. O setor financeiro também apresentou 
retorno positivo, com destaque para as posições compradas em BBDC4 e ITUB4. O setor de utilidade pública também 
apresentou retorno relevante, com as posições em CMIG4 e ENGI11. O cenário para o mercado acionário brasileiro parece ser 
positivo para os próximos meses. Apesar dos desafios de curto prazo apresentados pelo aumento da inflação e a redução dos 
auxílios emergenciais, as empresas domésticas brasileiras devem ser beneficiadas em 2021 pela manutenção do equilíbrio 
fiscal federal e pela vacinação da população no transcorrer do ano. Somando-se a este ambiente interno, a situação externa 
também é construtiva. Após a eleição presidencial norte-americana ter-se mostrado menos disruptiva do que o esperado (ou 
temido), as informações referentes às aprovações rápidas das diferentes vacinas tanto na Europa quanto nos EUA aliadas à 
situação de ampla liquidez nas economias desenvolvidas indicam um ambiente bastante propício para a performance positiva 
dos ativos de risco no mundo. 

Posicionamento 

Ibiuna Equities 30 FIC FIA | Ibiuna Long Biased FIC FIM | SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM 

Voltamos a investir em ações da Petrobras (além da empresa estar fundamentalmente barata, o processo de desinvestimento 
de suas refinarias continua progredindo) e Tim (companhia continua apresentando resultados operacionais sólidos, e processo 
de venda e divisão da Oi Móvel deve ser positivo para todo o setor). Aumentamos posições em Suzano (a empresa está pronta 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/db9426f7-e41a-4bbf-bd25-a6ab614356c4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29800227000101
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3a8f4506-1377-4481-8ac0-3325c7139d7d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/30966a24-b3cc-4714-bfba-25be0b5c2673/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/30966a24-b3cc-4714-bfba-25be0b5c2673/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/fc2ad25c-fced-4512-9bfd-0f4144265a1f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29091970000121
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para maximizar sua rentabilidade durante o ciclo de alta dos preços de celulose que acabou de começar), Totvs (com a 
recuperação da atividade doméstica, a empresa deve apresentar bom crescimento orgânico nos setores que atua) e Usiminas 
(a recuperação dos preços de aço no mercado interno deve impactar positivamente os resultados da companhia. Mantivemos 
inalteradas nossas posições em JBS, Petz, B3, Cesp e Hypera. 

Atribuição de Performance 

Ibiuna Long Biased FIC FIM | SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM 

O principal destaque ficou no setor de consumo básico, com a posição em JBSS3. O setor financeiro também apresentou 
retorno positivo, com destaque para as posições compradas em BBDC4 e ITUB4. O setor de materiais básicos também 
apresentou retorno relevante, com as posições em USIM5 e VALE3. O cenário para o mercado acionário brasileiro parece ser 
positivo para os próximos meses. Apesar dos desafios de curto prazo apresentados pelo aumento da inflação e a redução dos 
auxílios emergenciais, as empresas domésticas brasileiras devem ser beneficiadas em 2021 pela manutenção do equilíbrio 
fiscal federal e pela vacinação da população no transcorrer do ano. Somando-se a este ambiente interno, a situação externa 
também é construtiva. Após a eleição presidencial norte-americana ter-se mostrado menos disruptiva do que o esperado (ou 
temido), as informações referentes às aprovações rápidas das diferentes vacinas tanto na Europa quanto nos EUA aliadas à 
situação de ampla liquidez nas economias desenvolvidas indicam um ambiente bastante propício para a performance positiva 
dos ativos de risco no mundo 

 

Icatu Vanguarda 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA 13,52% -16,09% -9,80% - - 40,02% -44,81% 249,9  

Icatu Vanguarda Dividendos FIA 13,58% -16,13% -9,83% 10,61% 14,81% 40,05% -44,83% 1.507,1  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Icatu Vanguarda Dividendos FIA | Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA 

Em meio ao aumento de casos de covid-19 no mundo, as mortes continuam avançando na margem apesar da aparente, e 
ainda frágil, mudança de trajetória. Por conta disso, já há retomada de lockdowns parciais afetando o sentimento da população 
sobre a economia. Contudo, a expectativa da aprovação e início da vacinação em uma janela curta de tempo impulsionou os 
ativos de risco, e o Brasil se beneficiou desse movimento em novembro. Outros temas permanecem em atenção, como a 
trajetória da dívida e a necessidade de reformas, além da aprovação da LDO para 2021. Avaliamos uma perspectiva 
extremamente incerta para o curto prazo, já que há grandes riscos de que a recuperação econômica desacelere nos próximos 
meses, em meio ao aumento dos casos de coronavírus. Ademais, também há preocupação sobre a necessidade e o tamanho 
do apoio fiscal para sustentar a economia. Projeção de Inflação: 2020 Atual: 4,4 1 mês atrás: 3,5 2021 Atual: 3,1 1 mês atrás: 
3,2 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/fc2ad25c-fced-4512-9bfd-0f4144265a1f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29091970000121
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c7afa921-db4b-4e72-b929-130ee963090b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c0c088b4-355c-4358-8c40-773d3f0aa613/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Icatu Vanguarda Dividendos FIA 

O fundo Icatu Vanguarda Dividendos tem como principais participações ITSA4 – Itaúsa (9,57%), e BRML3 – BRMalls (8,86%) e 
VALE3 – Vale (7,91%). 

Posicionamento 

Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA 

O fundo Icatu Vanguarda Dividendos 30 tem como principais participações ITSA4 – Itaúsa (9,54%), e BRML3 – BRMalls (8,85%) 
e VALE3 – Vale (7,91%). 

 

Indie 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Indie Icatu Prev FIM 7,02% 1,12% 9,69% - - 32,36% -37,11% 53,3  

Indie FIC FIA 11,12% 0,48% 14,01% 26,75% 24,09% 48,97% -50,63% 1.211,1  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Indie FIC FIA | Indie Icatu Prev FIM 

No mês o Indie FIC FIA teve retorno de 11,1% contra 15,5% do IBX. Os destaques do fundo foram as posições de materiais e 
energia, enquanto entre os detratores tivemos algumas empresas de varejo. Nossa carteira continua mais diversificada e com 
alocação predominante a empresas com exposições doméstica dos setores de energia, saúde e logística. 

Posicionamento 

Indie FIC FIA | Indie Icatu Prev FIM 

Observa-se comportamento rotacional dos alocadores, aumentando a exposição a investimentos que aparentam estarem 
baratos pela ótica de múltiplos, mesmo que não haja muitas convicções sobre novas oportunidades de geração de valor. São 
os investimentos que chamamos de “deep value” ou apenas baratos. Nossa estratégia não possui esta temática. Portanto, 
mantivemos nossa carteira concentrada nos investimentos que temos convicção na combinação de modelo de negócio e 
gestores excelentes para entregar o retorno esperado.  

Em mais um mês de alta volatilidade, continuamos a nos preocupar com o valuation relativo dos nossos investimentos e 
aproveitamos para fazer movimentações pontuais como aumento da posição de Natura e Intermédica e redução do Banco 
BTG Pactual e Vale. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c7afa921-db4b-4e72-b929-130ee963090b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c0c088b4-355c-4358-8c40-773d3f0aa613/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5547a4c7-264f-49b4-a770-7792106ce465/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29732967000140
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5547a4c7-264f-49b4-a770-7792106ce465/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/29732967000140
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IP Capital Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

IP Atlas USD FIC FIA IE 3,02% - - - - 25,98% -12,95% 24,6  

IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I  9,65% 23,23% 27,82% 26,41% 19,25% 29,76% -29,85% 316,8  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

IP Atlas USD FIC FIA IE | IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I  

O fundo teve mais um mês de retorno positivo com destaque para Mercado Livre, Berkshire Hathaway, Google e Mastercard. 
Todas essas empresas são negócios excepcionais e algumas delas beneficiárias da crise do COVID 19. O ano de 2020 tem 
sido didático pois demonstra, mais uma vez, um ponto crucial que faz parte da nossa cultura: um portfólio composto 
exclusivamente de empresas excepcionais é fundamental para atravessar diferentes crises. O bom desempenho do fundo ao 
longo ano é o resultado de uma carteira equilibrada entre BR e USA, mas principalmente de uma cultura de longo prazo focada 
na qualidade dos negócios. No final das contas, os preços acompanham a evolução dos negócios e, quanto a isto, estamos 
muito satisfeitos e animados com as perspectivas. 

Posicionamento 

IP Atlas USD FIC FIA IE 

O fundo fechou o mês com uma exposição líquida de 98%. Apesar da valorização que algumas empresas tiveram no ano, seus 
negócios seguem crescendo,  gerando caixa e portanto, continuamos  a encontrar boas taxas internas de retorno. As principais 
posições são Facebook, Google, Charter, Berkshire Hathaway e Mercado LIvre que juntas representam 63% do portfólio. 

Posicionamento 

IP - Participações IPG FIC FIA BDR Nível I  

O fundo fechou o mês com uma exposição líquida de 98% sendo 65% nos USA e 33% no BR. Apesar da valorização que algumas 
empresas tiveram no ano, seus negócios seguem crescendo,  gerando caixa e portanto, continuamos a encontrar boas taxas 
internas de retorno. As principais posições americanas do fundo são: Facebook, Google, Charter, Berkshire, e Netflix. No Brasil, 
os destaques são Mercado Livre, B3, Ômega Geração e Equatorial. A exposição cambial fechou o mês em 16%. 

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6f9c40d6-9daf-4d25-8519-680c5955eafd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3db5c7d0-6d09-4e31-96c2-d1577cd9d119/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6f9c40d6-9daf-4d25-8519-680c5955eafd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3db5c7d0-6d09-4e31-96c2-d1577cd9d119/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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JGP 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

JGP ESG Institucional Advisory FIC FIA - - - - - - - - 

JGP Long Only FIC FIA 13,00% 14,06% 22,81% 22,72% 21,18% 42,16% -43,64% 134,7  

JGP Equity FIC FIM 11,34% 12,34% 19,74% 20,31% 19,88% 40,19% -42,36% 580,8  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

JGP Equity FIC FIM | JGP Long Only FIC FIA 

Novembro foi um mês bastante atípico. Além de uma das mais fortes performances do índice para o mês nas últimas décadas, 
vimos também uma das mais relevantes rotações setoriais de muito tempo. Primeiro, vale destacar que esse foi um movimento 
global e o Brasil apenas acompanhou, com pequenas diferenças.  

A combinação da volta do risk-on pós eleição americana e, principalmente, os anúncios sucessivos de vacinas com alto grau 
de eficácia por farmacêuticas de peso, desencadeou uma forte animação dos mercados. Tal movimento esteve voltado 
especialmente para os ativos que tinham ficado para trás em termos de performance (“value” vs. “growth”), como airlines (+58% 
no mês), commodities (+25%) e bancos (+20%). A título de comparação, o Ibovespa subiu 10% e, como os setores anteriormente 
mencionados são os de maior peso, podemos concluir que os demais setores pouco subiram. Vale destacar também que, 
depois de alguns anos, esse foi o primeiro mês que vimos o investidor estrangeiro voltar de forma relevante para bolsa brasileira, 
trazendo mais de R$ 30 bilhões. 

Posicionamento 

JGP Equity FIC FIM | JGP Long Only FIC FIA 

Diante disso, apesar de nossa visão construtiva e alocação alta, comentados no mês anterior, a carteira como um todo ficou 
com retorno abaixo do índice, uma vez que nosso foco tem sido, há muito tempo, nas empresas e setores que nessa rotação 
não subiram tanto, apesar dos fortíssimos resultados apresentados.   

Olhando para frente, acreditamos que o humor positivo se manterá mais um pouco, até pela sazonalidade positiva de final de 
ano, o que deve continuar suportando a boa performance da bolsa. Ao mesmo tempo, vemos que a gordura que existia nos 
setores de “value” se foi quase que por completa e o fator de rotação deveria se tornar mais brando ou até mesmo, apresentar 
alguma reversão da dinâmica de novembro. 

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/20d77081-67ed-49a8-98f5-cc698b04549f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/60d4ef22-836a-4b7f-87ff-01cf5b69da06/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/20d77081-67ed-49a8-98f5-cc698b04549f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/60d4ef22-836a-4b7f-87ff-01cf5b69da06/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Kapitalo 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kapitalo Tarkus FIC FIA 15,22% -12,20% -5,62% 9,81% 23,62% 49,09% -52,03% 925,2  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Kapitalo Tarkus FIC FIA 

Enquanto o número de casos e mortes relacionados ao Covid crescem nos EUA, há sinais de estabilização na Europa. 
Acreditamos que o impacto econômico das medidas restritivas adotadas nesse momento será menor do que o da primeira 
onda e que os prognósticos mais favoráveis para a imunização da população global no futuro próximo devem continuar dando 
suporte ao ambiente de tomada de risco.  

Nos EUA, o número de novos casos, hospitalizações e mortes subiram fortemente ao longo do mês, mas os indicadores de alta 
frequência ainda não registraram recuos relevantes. Na Europa, as restrições adotadas resultaram na moderação do número 
de novos casos de Covid e devem ser gradualmente relaxadas adiante. Na China, a economia segue apresentando crescimento 
bastante acelerado e disseminado. A epidemia continua sob controle. No Brasil, a indefinição persistente sobre pautas 
importantes, como o orçamento de 2021, os projetos que regulamentam os gatilhos do teto de gastos e o Renda Brasil, segue 
afetando negativamente o mercado local.  Contribuíram positivamente para o desempenho relativo do fundo as posições abaixo 
do peso em consumo e negativamente as posições acima do peso em mineração e siderurgia. 

Posicionamento 

Kapitalo Tarkus FIC FIA 

Mantivemos o foco nos casos em que possuímos maior convicção e empresas que apresentam resiliência de resultados. 
Estamos acima do peso do Ibovespa em mineração e siderurgia, utilities, petróleo e gás, papel e celulose, serviços financeiros, 
saúde, transporte e logística e telecomunicações; estamos abaixo do peso em bancos, consumo, bens de capital e construção. 
Exposição líquida: 106% do PL, comprado em 128% e vendido em 22%. 

 

Kinea 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kinea Ações Advisory XP Seg Prev FIC FIM 13,70% 1,77% 8,94% - - 41,79% -45,51% 4,7  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d332825f-fcf9-474c-9f21-1bfcb3223ebd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d332825f-fcf9-474c-9f21-1bfcb3223ebd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Kinea Ações Advisory XP Seg Prev FIC FIM 

Novembro chegou ao fim marcando um dos melhores meses do Ibovespa nos últimos 20 anos, e também de diversos índices 
de bolsa ao redor do mundo. Os resultados de 3º trimestre das empresas globais surpreenderam positivamente, e no mercado 
local não foi diferente. A retomada da economia segue e o que prevíamos está acontecendo: as empresas de capital aberto, 
conseguiram prevalecer sua dominância e ganhar ainda mais fatia de mercado durante a crise, com diversas inclusive já 
publicando faturamento e margem acima do ano passado. Durante o mês houve uma fortíssima rotação de papéis de empresas 
de crescimento para papéis de empresas de valor.  

Ou seja, o mundo todo desembarcou de nomes de tecnologia, software e dados, e-commerce e adentrou em  bancos, 
mineradoras e demais empresas de commodities. Esperavamos esta rotação frente às eleições nos EUA e aos anúncios 
positivos  acerca das vacinas, porém ela veio de forma mais forte do que o esperado. Em novembro, os fundos de ações da 
Kinea apresentaram uma performance absoluta excepcional, mas em termos relativos não foi possível alcançar nosso 
becnhmark que encerrou o mês em 16%. 

Posicionamento 

Kinea Ações Advisory XP Seg Prev FIC FIM 

Em novembro mantivemos uma exposição subalocada em bancos, mas reduzimos essa diferença contra o Ibovespa nas 
últimas semanas de outubro. Mantivemos de nomes de qualidade que carregam a característica de crescimento, como é o 
caso de Weg, Totvs e Magalu. E sobrealocação em empresas de commodities. Para o próximo mês, reforçamos o portfólio 
com papéis de valor como bancos e empresas de commodities, e também empresas de segunda linha em que os preços de 
tela não conversam com os fundamentos.  

Os papéis de crescimento que representavam algo como 40% dos nossos portfólios, agora estão em torno de 30%. Ainda há 
papéis de crescimento interessantes em nossos portfólios, cujas empresas, acreditamos, seguirão entregando um belo 
resultado operacional ao longo dos próximos meses.  

 

Kiron 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kiron FIC FIA 11,98% -2,84% 9,10% 27,06% 23,80% 49,19% -49,52% 557,9  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32973280000100
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/32973280000100
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Atribuição de Performance 

Kiron FIC FIA 

No mês de novembro, as maiores contribuições foram; CZZ +26%, HAPV3 +12%, PETR3 +35%, LREN3 +19% e YDUQ3 +44%.  O 
maior destaque do mês foi a CZZ – Cosan Limited. O Grupo Cosan é composto por um portfólio de negócios com vantagens 
competitivas claras e dominantes, com altas barreiras de entrada e forte geração de caixa1) Raízen Combustíveis 2) Raízen 
Energia 3) Compass Gás e energia 4) Rumo Logística 5) Moove.  Alem disso, o grupo está analisando/participando de vários 
processos de privatizações (refinarias da Petrobras, gasodutos, distribuidoras de gás, portos e concessões ferroviárias).  
Projetos com grande potencial de sinergias e de alto retorno sobre capital empregado.  O projeto de simplificação societária 
segue seu curso, com a empresa podendo anunciar mais detalhes ainda em 2020.  Acreditamos em um re-rating relevante com 
a simplificação da estrutura de capital do Grupo Cosan, podendo destravar 3 relevantes alavancas de geração de valor: 1) 
Eliminação dos descontos de holding, 2) Maior eficiência na precificação das empresas do grupo dado a estrutura mais simples, 
3) Aumento do potencial de geração de valor nos negócios investidos através dos IPOs das subsidiárias, que darão flexibilidade 
para novos investimentos e M&A. 

Posicionamento 

Kiron FIC FIA 

O Mês de novembro acabou concentrando uma série de eventos positivos para os mercados.  O balanço de resultados do 3T20 
foi muito animador, com 80% das empresas investidas reportando resultados acimas das nossas expectativas, e com 
crescimento YoY.  O anuncio do alto nível de eficiência das vacinas em desenvolvimento (+90%) acabou tendo forte impacto 
positivo nos mercados, disparando um movimento de rotação entre os setores da Bolsa, além de amenizar maiores impactos 
provenientes da 2 onda COVID, que continua a gerar preocupação em vários países.  Os setores mais beneficiados com anúncio 
da vacina foram: bancos comodities e varejo físico. Este grupo de empresas está entre os mais afetados (Receita + Lucro) pela 
limitação de fluxo de pessoas, consequentemente, seus valuations estavam baixos.  A expectativa pelo fim da pandemia e a 
volta da mobilidade urbana, melhoraram as perspectivas dessas empresas, provocando um forte movimento de alta destes 
nomes.  A tentativa frustrada da onda azul americana adicionou ânimo aos mercados acelerando o movimento de alta.  A 
expectativa de novos pacotes de incentivos junto com uma narrativa mais moderada sobre novos impostos ganha força, 
podendo prolongar o momento otimista dos mercados.  No cenário doméstico, com o fim das eleições municipais, as atenções 
se voltam para a retomada da agenda reformista do governo.  Nossa preocupação continua com os riscos fiscais, que impõem 
uma assimetria altista no balanço de riscos.   

 

Leblon 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Leblon 100 XP Seg Prev FIM 12,58% -12,55% - - - 45,11% -50,55% 51,4  

Leblon 70 XP Seg Prev FICFIM 9,09% -4,25% 3,01% - - 27,64% -35,23% 129,0  

Leblon Icatu Previdência FIM 6,45% -1,85% 3,53% 11,10% 13,93% 22,23% -28,88% 941,9  

Leblon Ações FIC FIA 13,13% -9,92% -1,22% 13,68% 19,02% 43,63% -50,15% 506,0  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e66773ff-f56e-447f-8d41-bd8421ab5681/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e66773ff-f56e-447f-8d41-bd8421ab5681/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Leblon Ações FIC FIA 

As principais contribuições positivas foram Petrobras (+1,8 p.p.), BRF (+1,8 p.p.) e Light (+1,2 p.p.). O único detrator foi nossa 
proteção, que contribuiu com -0,9 p.p. O Fundo gerou retornos de 437% desde o início em 30/09/2008 vs. 120% do Ibovespa no 
mesmo período. No mês de novembro, aumentamos a exposição a Hypera e Santos Brasil; reduzimos a posição em Light; 
adicionamos 3R Petroleum; e zeramos RLOG. 

Posicionamento 

Leblon Ações FIC FIA | Leblon 100 XP Seg Prev FIM 

Novembro foi marcado por otimismo global com a proximidade do sucesso para as vacinas de COVID-19. Temos buscado 
estar cada vez mais alocados em empresas com  fundamentos sólidos e uma boa governança, ajustando os casos específicos 
à nova expectativa de relação risco/retorno. O que temos adotado na gestão do fundo é racionalidade, disciplina e paciência. 
Nós seguimos monitorando a questão política interna – que sempre será um risco e que neste mês afetou mais o mercado do 
que a pandemia  – e continuamos atentos a eventuais oportunidades de proteção para a carteira. O fundo fechou o mês com 
uma exposição a bolsa brasileira de 97%, as maiores posições sendo: Natura, B3 e Petrobras.  

Atribuição de Performance 

Leblon 100 XP Seg Prev FIM 

As principais contribuições positivas foram Petrobras (+1,8 p.p.), BRF (+1,8 p.p.) e Light (+1,2 p.p.). O único detrator foi nossa 
proteção, que contribuiu com -0,9 p.p. O Fundo gerou retornos de -13% desde o início em 26/12/2019 vs. -7% do Ibovespa no 
mesmo período. No mês de novembro, aumentamos a exposição a Hypera e Santos Brasil; reduzimos a posição em Light; 
adicionamos 3R Petroleum; e zeramos RLOG. 

Atribuição de Performance 

Leblon 70 XP Seg Prev FICFIM 

As principais contribuições positivas foram Petrobras (+1,3 p.p.), BRF (+1,2 p.p.) e Light (+0,9 p.p.). O único detrator foi  nossa 
proteção, que contribuiu com -0,6 p.p. O Fundo gerou retornos de 12% desde o início em 03/07/2019 vs. 7% do Ibovespa no 
mesmo período. No mês de novembro, aumentamos a exposição a Hypera e Santos Brasil; reduzimos a posição em Light; 
adicionamos 3R Petroleum; e zeramos RLOG. 

Posicionamento 

Leblon 70 XP Seg Prev FICFIM 

Novembro foi marcado por otimismo global com a proximidade do sucesso para as vacinas de COVID-19. Temos buscado 
estar cada vez mais alocados em empresas com fundamentos sólidos e uma boa governança, ajustando os casos específicos 
à nova expectativa de relação risco/retorno. O que temos adotado na gestão do fundo é racionalidade, disciplina e paciência. 
Nós seguimos monitorando a questão política interna – que sempre será um risco e que neste mês afetou mais o mercado do 
que a pandemia – e continuamos atentos a eventuais oportunidades de proteção para a carteira. O fundo fechou o mês com 
uma exposição a bolsa brasileira de 69% (a outra parcela alocada em títulos públicos e/ou operações compromissadas, 
principalmente LFTs), as maiores posições sendo: Natura, B3 e Petrobras.  

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/41441613-0d42-4a50-9af9-8d92c1fc4375/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/41441613-0d42-4a50-9af9-8d92c1fc4375/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34462068000104
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34462068000104
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27793095000102
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/27793095000102
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Atribuição de Performance 

Leblon Icatu Previdência FIM 

As principais contribuições positivas foram Petrobras (+0,9 p.p.), BRF (+0,8 p.p.) e Light (+0,6 p.p.). O único detrator foi nossa 
proteção, que contribuiu com -0,4 p.p. O Fundo gerou retornos de 165% desde o início em 02/12/2009 vs. 59% do Ibovespa no 
mesmo período. No mês de novembro, aumentamos a exposição a Hypera e Santos Brasil; reduzimos a posição em Light; 
adicionamos 3R Petroleum; e zeramos RLOG. 

Posicionamento 

Leblon Icatu Previdência FIM 

Novembro foi marcado por otimismo global com a proximidade do sucesso para as vacinas de COVID-19. Temos buscado 
estar cada vez mais alocados em empresas com fundamentos sólidos e uma boa governança, ajustando os casos específicos 
à nova expectativa de relação risco/retorno. O que temos adotado na gestão do fundo é racionalidade, disciplina e paciência. 
Nós seguimos monitorando a questão política interna – que sempre será um risco e que neste mês afetou mais o mercado do 
que a pandemia – e continuamos atentos a eventuais oportunidades de proteção para a carteira. O fundo fechou o mês com 
uma exposição a bolsa brasileira de 49% (a outra parcela alocada em títulos públicos e/ou operações compromissadas, 
principalmente LFTs), as maiores posições sendo: Natura, B3 e Petrobras.  

Mauá Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Mauá Capital Ações FIC FIA 13,17% -26,18% -16,90% 6,46% 15,23% 59,21% -61,19% 211,1  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Mauá Capital Ações FIC FIA 

Ao olhar o portfólio, podemos destacar algumas posições como: Anima (ANIM3),  Petrobras (PETR4) e Bradesco (BBDC4). Do 
outro lado, alguns papeis que temos underperformaram o índice, neste caso, destacamos os setores de Saúde e Consumo 
Discricionário. Nosso portfólio continua focado em empresas de qualidade e resilientes, com um confortável nível de caixa e 
alto retorno sobre o capital investido. 

Posicionamento 

Mauá Capital Ações FIC FIA 

Podemos destacar nossas posições em: i) empresas de bens de consumo (foco em NTCO3); ii) Energia, em meio a uma 
perspectiva de cenário positivo para o preço do açúcar e da gasolina no mercado internacional e iii) empresas de utilities (foco 
em ENEV3). Finalmente, diminuímos nossa exposição mas seguimos vendidos em alguns papéis que acreditamos ter uma 
dificuldade estrutural para crescimento no pós-crise. Principais Posições: BBDC4, NTCO3, PETR4, CSAN3 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/11098129000109
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/11098129000109
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/17b98865-a5e9-4133-9355-f2259beab905/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/17b98865-a5e9-4133-9355-f2259beab905/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Miles Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Miles Virtus Advisory XP Seg Prev FIC FIA 8,19% -14,06% - - - 33,88% -39,27% 8,6  

Miles Virtus Advisory FIC FIA 9,13% -10,76% -4,01% - - 32,88% -38,96% 63,8  

Miles Acer Long Bias Advisory FIC FIM 7,15% 1,01% 7,73% 14,04% - 24,60% -31,59% 123,9  

Miles Virtus I FIC FIA 9,24% -10,74% -3,95% 12,44% - 33,04% -39,08% 80,6  

Miles Acer Long Bias I FIC FIM 7,08% 1,01% 7,72% 14,06% 20,42% 24,61% -31,57% 29,5  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Miles Acer Long Bias I FIC FIM | Miles Virtus I FIC FIA | Miles Acer Long Bias Advisory FIC FIM | Miles Virtus Advisory 
FIC FIA | Miles Virtus Advisory XP Seg Prev FIC FIA 

O mês de novembro foi marcado por muita volatilidade nos mercados ao redor do mundo e um forte rotation de ativos, causado, 
principalmente pelo agravamento da segunda onda de contaminação de COVID-19 na Europa e em regiões dos EUA, eleições 
americanas com a vitória de Joe Biden, além também do noticiário acerca da etapas finais das vacinas contra Covid-19. 
Adicionalmente, houve muita especulação com as potenciais movimentações da Black Friday. No Brasil, o cenário foi 
principalmente impactado pelas expectativas e decisões das eleições municipais, além do mercado ter se beneficiado de um 
maior fluxo de recursos para mercados emergentes. Nesse contexto, ressalta-se que as maiores contribuições do fundo vieram 
dos setores de Varejo (NTCO3, MELI, etc), Mineração (VALE3, AURA33), Siderurgia e Metalurgia (CSNA3, GGBR4) Bancos 
(BPAC11, BIDI11, etc), Serviços Financeiros (STNE, XP, etc). Contribuiu de forma mais negativa o setor de Alimentos e Bebidas 
(ABEV3, JBSS3). 

Posicionamento 

Miles Acer Long Bias I FIC FIM | Miles Virtus I FIC FIA | Miles Acer Long Bias Advisory FIC FIM | Miles Virtus Advisory 
FIC FIA | Miles Virtus Advisory XP Seg Prev FIC FIA 

Dito isso, destaca-se na carteira exposição aos seguintes setores entre outros: Bancos (BPAC11, BIDI11, ITUB4), 
Consumo/Varejo (MELI, NTCO3, etc), Mineração (VALE3, AURA33), Siderurgia e Metalurgia (GGBR4, CSNA3), Utilities (SBSP3, 
ENEV3 etc) e Tecnologia (TSLA, VEEV etc). 

Moat 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Moat Prev XP Seg FICFIA - - - - - - - - 

Moat Capital Advisory FIC FIA 16,06% - - - - 39,19% -15,34% 1.184,1  

Moat Capital Long Bias Advisory FIC FIM 12,66% 8,41% 16,40% - - 43,63% -44,00% 62,3  

Moat Capital FIC FIA 16,14% 1,01% 9,92% 19,31% 27,42% 52,13% -52,41% 2.542,6  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bc572ee0-8fb2-4865-b21a-47e5207a8256/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/45b162ad-877c-4256-893e-9bae31decd33/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/83925f1d-03b6-4d36-aa00-f71b8a5b9559/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c8562f25-67de-44b8-8aba-60832a41cce6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c8562f25-67de-44b8-8aba-60832a41cce6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34475121000101
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bc572ee0-8fb2-4865-b21a-47e5207a8256/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/45b162ad-877c-4256-893e-9bae31decd33/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/83925f1d-03b6-4d36-aa00-f71b8a5b9559/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c8562f25-67de-44b8-8aba-60832a41cce6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c8562f25-67de-44b8-8aba-60832a41cce6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34475121000101
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Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Moat Capital FIC FIA | Moat Capital Advisory FIC FIA | Moat Prev XP Seg FICFIA 

Notícias positivas sobre vacinas do COVID-19 e resultado das eleições norte-americanas que agradou o mercado e recuperação 
das commodities. O S&P subiu +10,8% no mês, e o Nasdaq +11,8%,. Expectativa de recuperação econômica para 2021, 
estímulos e manutenção dos juros baixos corroboram com o otimismo. Ibovespa encerrou o mês com forte alta (+15,9%), e 
importante rotação entre setores e performance daqueles que, até então, haviam ficado para trás (aéreas, bancos e 
commodities). Apreciação do Real (+7,3% no mês), e entrada de R$ 30bi de estrangeiros. Preocupação com a inflação aumenta. 
Passadas as eleições municipais, o holofote volta ao fiscal. Os destaques positivos de performance foram Oi, Petrobras e BRF. 
Já a Via Varejo, Lojas Americanas e Eletrobras detraíram performance. As maiores posições no fechamento do mês eram: 
Petrobras, Itaú e Oi. 

Posicionamento 

Moat Capital FIC FIA | Moat Capital Advisory FIC FIA | Moat Prev XP Seg FICFIA 

Em Novembro, seguimos com a convicção e posicionamento de que as maiores assimetrias da Bolsa hoje estão na temática 
de Value, e tendo em vista que este foi um mês de rotação, conseguimos gerar alpha mesmo em um mês de forte alta do índice.  

Atribuição de Performance 

Moat Capital Long Bias Advisory FIC FIM 

Notícias positivas sobre vacinas do COVID-19 e resultado das eleições norte-americanas que agradou o mercado e recuperação 
das commodities. O S&P subiu +10,8% no mês, e o Nasdaq +11,8%,. Expectativa de recuperação econômica para 2021, 
estímulos e manutenção dos juros baixos corroboram com o otimismo. Ibovespa encerrou o mês com forte alta (+15,9%), e 
importante rotação entre setores e performance daqueles que, até então, haviam ficado para trás (aéreas, bancos e 
commodities). Apreciação do Real (+7,3% no mês), e entrada de R$ 30bi de estrangeiros. Preocupação com a inflação aumenta. 
Passadas as eleições municipais, o holofote volta ao fiscal. Os maiores contribuidores de performance foram a exposição 
Direcional Local (carteira de ações similar ao FIA e comprado em índice futuro), pares Intrasetoriais (carteira similar ao Equity 
Hedge) bem como a exposição Offshore (Direcional – carteira comprada, pares Macro – Brasil x México, Brasil x Emergentes 
e Intrasetoriais). 

Posicionamento 

Moat Capital Long Bias Advisory FIC FIM 

A exposição líquida comprada oscilou ente 70% e 80% através de ações (carteira similar a estratégia FIA e posições offshore) 
e índice futuro. Encerramos o mês com a exposição líquida de 70%.  

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e3565eee-eb04-4e6d-a839-74b2e9fa6965/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cfec577a-de50-4d4f-a9f4-bb14f92d31b0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e3565eee-eb04-4e6d-a839-74b2e9fa6965/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cfec577a-de50-4d4f-a9f4-bb14f92d31b0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b5e7c743-c596-419e-a8d5-b95090b91699/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b5e7c743-c596-419e-a8d5-b95090b91699/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Módulo 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Modulo I FIC FIA 11,70% -1,38% 8,54% 19,40% 17,41% 39,48% -43,35% 112,8  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Modulo I FIC FIA 

Em novembro, destacamos a volta do capital externo para a bolsa brasileira e a forte valorização das bolsas mundiais, com o 
S&P e Dow Jones atingindo pontuações recordes e o índice MSCI global valorizando 12,7% no mês, maior alta desde o início 
da série. O fundo obteve resultado positivo de 11,7% no mês comparado a uma alta de 15,9% do Ibovespa. Por trás das altas 
está o otimismo com a divulgação dos resultados da fase 3 de diversas vacinas para o Covid-19. Também contribuiu para o 
otimismo o resultado da eleição americana com a vitória do candidato democrata Joe Biden. No Brasil vale destacar a piora na 
evolução da Covid19 com o aumento no número de contaminações diárias e internações. Contribuíram positivamente para o 
desempenho dos fundos os nossos investimentos em Vale, Petrobras, Mercado Livre, Bradesco, Santos Brasil e Hidrovias. No 
lado negativo, as maiores contribuições foram Coelce, Lojas Americanas e Itausa. 

Posicionamento 

Modulo I FIC FIA 

No mês reduzimos nossa exposição no setor de Tecnologia e de Consumo & Varejo. Também houve trocas no setor Financeiros 
Diversos aumentando nossa exposição em B3 e Itaúsa. Continuamos no mês aumentando a nossa exposição no setor de 
Alimentos & Bebidas que passou a representar 6 % da carteira. Os setores mais importantes do fundo são Consumo & Varejo 
(19%), Commodities (17%), Financeiros Diversos (16%). Fechamos o mês com uma exposição de 94% em ações. 

 

Navi 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Navi Cruise Advisory FIC FIA 13,39% -5,59% - - - 45,79% -44,80% 8,0  

Navi Institucional FIC FIA 13,25% -7,16% 1,24% 14,50% 22,22% 44,75% -45,08% 1.074,0  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/429b1c84-76a5-4fc5-90f2-8c0b11a6683f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/429b1c84-76a5-4fc5-90f2-8c0b11a6683f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Navi Institucional FIC FIA | Navi Cruise Advisory FIC FIA 

Em novembro, as principais contribuições vieram dos setores de petróleo e materiais básicos. O primeiro foi beneficiado pela 
subida do preço do petróleo, diante dos avanços das vacinas e da melhora do ambiente global. Já o segundo, pela forte 
demanda chinesa, que junto de uma recuperação mais forte da indústria no resto do mundo, fez com que os preços de minério 
de ferro se mantivessem elevados. O mês foi bastante positivo para as bolsas globais. O resultado do pleito americano com a 
eleição do Democrata Biden, com um Senado provavelmente Republicano contribui para uma agenda econômica favorável. 
Além disso, surgiram boas notícias sobre as vacinas contra o coronavírus. No Brasil, as eleições municipais também foram 
positivas para os preços dos ativos, com a centro-direita ganhando espaço nas prefeituras e câmara de vereadores, o que gera 
uma perspectiva mais duradoura da agenda mais reformista. 

Posicionamento 

Navi Institucional FIC FIA | Navi Cruise Advisory FIC FIA 

Mantemos um portfolio balanceado em termos setoriais na parte comprada e bastante líquido. Em relação ao direcional, 
ajustaremos o risco do fundo de acordo com o cenário. As maiores posições se concentram nos setores de: utilities e materiais 
básicos 

 

NCH Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

NCH Maracanã FIA 1,89% -2,76% 0,97% 9,64% 8,84% 15,53% -16,17% 105,2  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

  

Atribuição de Performance 

NCH Maracanã FIA 

Novembro foi um mês ruim em relação ao índice IBX. Uma parte da perda veio em virtude de uma exposição ainda mais baixa 
e das proteções que carregamos, mas a maior diferença, sem dúvida, foi a falta de correlação do nosso portfólio com o índice. 
É óbvio que quando isso ocorre não ficamos felizes, existe o sentimento de uma oportunidade perdida, mas o nosso produto é 
estruturado para entregar um retorno de renda variável com volatilidade baixa e sem correlação com os índices. No início do 
ano essa postura nos ajudou muito, mas agora andou para o outro lado. Não foi a primeira e, provavelmente, não será a última 
vez que isso vai ocorrer. Estamos ajustando a nossa carteira para um viés um pouco mais agressivo, mas ainda enxergamos 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6478ef32-3c08-4c07-87ae-e0f5cfc22976/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a5ea3114-6d17-4131-8a04-d977faf0d8f5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6478ef32-3c08-4c07-87ae-e0f5cfc22976/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a5ea3114-6d17-4131-8a04-d977faf0d8f5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d63182f1-c726-48c1-a6f0-779a58249d72/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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possíveis ameaças. A estratégia que funcionou no início do ano ainda não se provou nos últimos meses, mas acreditamos no 
nosso modelo de investimento e nas empresas que temos na carteira. 

Posicionamento 

NCH Maracanã FIA 

O terceiro trimestre foi fundamentalmente melhor do que esperávamos. Os sinais que precisávamos ver em grande parte 
apareceram. O Brasil ainda não está acelerando como gostaríamos, mas a indicação é que o quarto trimestre será o momento 
da virada, apontando para um 2021 muito forte. Durante o mês de novembro começamos a investir mais no fundo. Acreditamos 
que o ano que vem será muito bom para as mid e small caps. Ciclos ruins geram a possibilidade de ciclos bons. Nesse primeiro 
momento precisamos apenas tomar cuidado com o valuation de alguns ativos e do mercado como um todo e continuar 
acompanhando o andamento da pandemia, que com as vacinas parece ter uma solução, mas ainda não está sob controle. 

 

Neo 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Neo Future II FIC FIA 5,54% 7,85% 19,00% - - 44,82% -45,58% 65,7  

Neo Navitas B FIC FIA 7,24% -2,28% 4,99% 18,41% 11,70% 46,75% -50,53% 208,5  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Neo Future II FIC FIA 

Nos últimos meses, conseguimos enxergar a evolução do resultado das nossas decisões de alocação que alteraram a 
composição do portfólio a partir do fim do primeiro trimestre. Nossa gestão é orientada pelos riscos e oportunidades inerentes 
aos negócios e a execução das companhias das quais somos sócios e, como esses aspectos são bastante subjetivos, 
escolhemos o yield que enxergamos para essas companhias como nossa principal métrica objetiva. Nos orientamos para 
perseguir um retorno absoluto, consistente ao longo dos anos e, para isso, nosso ponto de partida é nos preocuparmos com 
preservação de capital, seguido de uma compreensão da capacidade das empresas de crescer consistentemente o seu fluxo 
de caixa. Nesse sentido, utilizamos como yield uma razão entre o fluxo de caixa para o acionista normalizado de uma 
companhia e sua capitalização de mercado e olhamos crescimento desse fluxo de caixa como a principal fonte de retorno do 
nosso capital. 

Posicionamento 

Neo Future II FIC FIA 

A prática de nosso modelo de gestão, que inclui (i) a visão de longo prazo centrada no cliente, (ii) o alinhamento com as 
empresas do que é necessário focar para atingir uma maior presença de mercado com uma rentabilidade adequada e (iii) uma 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d63182f1-c726-48c1-a6f0-779a58249d72/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5e4bb524-8250-4ff9-9091-5608137451fa/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5e4bb524-8250-4ff9-9091-5608137451fa/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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disciplinada alocação de portfólio com base no yield de longo prazo das empresas, é o que nos auxilia a compreender os riscos 
e oportunidades dos negócios, criando condições para que alcancemos métricas de risco e retorno superiores. E esse é o nosso 
foco. 

Atribuição de Performance 

Neo Navitas B FIC FIA 

Como destaques positivos para o mês de novembro destacamos Eztec (+99 bps), Arezzo (+97 bps) e Vivara (+77 bps), enquanto 
negativamente tivemos apenas Magazine Luiza (-38 bps) e Duratex (-10 bps). De acontecimentos relevantes no mês em relação 
ao portfólio, destacamos o a divulgação de um forte guidance de lançamentos para o biênio 2020/2021 por parte da Eztec, 
superando inclusive as estimativas do mercado pré-pandemia, a Vivara, novamente, apresentando o melhor resultado entre as 
varejistas, além de ter aberto 2 lojas Vivara e 2 Lifes e anunciado a retomada do plano de expansão em 2021, prevendo abrir 
entre 40 e 50 lojas. Também destacamos a aprovação por parte dos acionistas minoritários da Klabin a incorporação da marca 
Klabin e, com isso, a empresa deixará de pagar royalties anuais pelo uso da marca e deverá destinar esses recursos para 
crescimento e desalavancagem. 

Posicionamento 

Neo Navitas B FIC FIA 

Em novembro, reduzimos as posições de Magazine Luiza e Duratex, além de zerarmos as posições de Linx e Fleury. Em 
contrapartida, aumentamos as demais posições da carteira. Continuamos fiel à nosso modelo de gestão, com teses de 
investimentos de longo prazo em empresas com claras vantagens competitivas, executivos competentes, boa governança, 
dinâmica própria e tendência de geração de valor no longo prazo. Sendo assim, acreditamos ter um portfólio composto por 
companhias capazes de gerar valor independente de cenário de mercado e com uma perspectiva de ganho de market share. 

 

Novus 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Novus Long Only XP Seg Prev FICFIA - - - - - - - - 

Novus Retorno Absoluto FIC FIM 17,53% -0,75% 8,82% - - 34,43% -38,45% 84,6  

Novus Ações Institucional FIC FIA 19,81% -10,67% 3,18% 11,95% 9,95% 62,89% -58,20% 57,4  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Novus Retorno Absoluto FIC FIM 

O Novus Retorno Absoluto rendeu 17,53%, com ganhos em renda variável, renda fixa, moedas e perdas em commodities. 
Observamos ao longo do mês uma forte recuperação dos ativos de risco, influenciados pela definição da eleição USA e pelos 
desenvolvimentos positivos nas fases de testagens das vacinas contra o Covid-19, com a perspectiva do início do processo de 
imunização em 2020. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f9894aad-d208-4ed8-93eb-ea8ad43bd87d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f9894aad-d208-4ed8-93eb-ea8ad43bd87d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/468ef385-5dc5-4c09-986a-e812339735e6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012


 
 
 

189 

   Dezembro 2020 

 Esses eventos trouxeram um alívio para os mercados, diminuído o componente de incerteza, trazendo mais racionalidade e 
confirmando o nosso cenário prospectivo. Nos EUA, o desfecho da eleição, com o Vitória do Joe Biden diminuiu a volatilidade 
inerente do ‘estilo Trump’ de governar, enquanto a permanência dos republicanos no controle do Senado reduz o receio de uma 
agenda mais populista. No Brasil, por conta das eleições municipais e do ambiente global favorável, o mercado deu o benefício 
da dúvida com relação ao debate sobre o risco fiscal que se avizinha. As informações sobre atividade econômica seguem 
confirmando nosso cenário mais otimista, com o principal risco atual residindo no aumento no número de infectados pelo vírus, 
trazendo dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde suportar uma segunda onda. 

Posicionamento 

Novus Retorno Absoluto FIC FIM 

Como comentamos no mês passado, a possibilidade de iniciarmos o processo de vacinação em alguns países desenvolvidos 
já no final de 2020, sugere que o processo de normalização da economia global se aproxima. Diante dessa perspectiva, que 
torna o cenário construtivo a frente, continuamos acreditando numa retomada da atividade econômica mais forte em 2021. No 
Brasil, seguimos carregando uma posição comprada em bolsa, migrando parte da carteira para empresas cíclicas. Na renda 
fixa, continuamos carregando uma posição comprada em inflação e iniciamos uma posição aplicada na parte intermediária da 
curva de juros. Em moedas, seguimos com a tese de enfraquecimento do dólar, buscando esse movimento contra uma cesta 
de moedas. Em commodities permanecemos comprados em ouro.  

Atribuição de Performance 

Novus Ações Institucional FIC FIA 

O Novus Ações Institucional rendeu 19,81% em novembro. Observamos ao longo do mês uma forte recuperação dos ativos de 
risco, influenciados pela definição da eleição USA e pelos desenvolvimentos surpreendentes e positivos nas fases de testagens 
das vacinas contra o Covid-19, com a perspectiva de se iniciar o processo de imunização em 2020. Esses eventos trouxeram 
um alívio para os mercados, diminuído o componente de incerteza, trazendo mais racionalidade e confirmando o nosso cenário 
prospectivo.  

Nos EUA, o desfecho da eleição, com o Vitória do Joe Biden diminuiu a volatilidade inerente do estilo Trump de governar, 
enquanto a permanência dos republicanos no controle do Senado reduz o receio de uma agenda mais populista. No Brasil, por 
conta das eleições municipais e do ambiente global favorável, o mercado deu o benefício da dúvida com relação ao debate 
sobre o risco fiscal que se avizinha. As informações sobre atividade econômica seguem confirmando nosso cenário mais 
otimista, com o principal risco atual residindo no aumento no número de infectados pelo vírus, trazendo dúvidas sobre a 
capacidade do sistema de saúde suportar uma segunda onda. 

Posicionamento 

Novus Ações Institucional FIC FIA 

Como comentamos no mês passado, a possibilidade de iniciarmos o processo de vacinação em alguns países desenvolvidos 
já no final de 2020, sugere que o processo de normalização da economia global se aproxima. Diante dessa perspectiva, que 
torna o cenário construtivo a frente, continuamos acreditando numa retomada da atividade econômica mais forte em 2021, 
concentrando o risco do fundo em empresas cíclicas, nos setores de consumo, infraestrutura, financeiro e construção civil.  

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/468ef385-5dc5-4c09-986a-e812339735e6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a68c867f-f8fd-43f2-ae9b-3b8a2c4241de/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a68c867f-f8fd-43f2-ae9b-3b8a2c4241de/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Occam Brasil 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Occam Long Biased Advisory FIC FIM 2,69% - - - - 15,68% -10,13% 21,7  

Occam Long Biased FIC FIA 2,67% 7,21% 11,29% 15,87% 16,92% 15,59% -13,74% 83,3  

Occam FIC FIA 11,89% -2,04% 5,21% 15,25% 19,87% 41,83% -44,74% 945,7  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Occam FIC FIA | Occam Long Biased FIC FIA | Occam Long Biased Advisory FIC FIM 

O Ibovespa subiu 15,9% no mês na maior alta de 2020 e reduziu a queda no ano para 5,8%. Novembro foi marcado pelo desfecho 
das eleições americanas e uma maior clareza sobre o timing das vacinas de Covid-19.  

Essas notícias levaram a um movimento de aumento de risco global com ótimo desempenho das ações de valor, refletido pelo 
índice de ações americano Dow Jones que subiu 11,8%, melhor desempenho desde 1987. Esses impactos foram sentidos na 
bolsa brasileira, com forte desempenho das ações de mineração, energia e bancos em detrimento das ações de maior 
crescimento. Fizemos ao longo do mês uma gestão mais ativa em nossos fundos de forma a minimizar os impactos desta 
rotação, ao mesmo tempo que aumentamos a nossa exposição líquida. 

Posicionamento 

Occam FIC FIA | Occam Long Biased FIC FIA | Occam Long Biased Advisory FIC FIM 

Acreditamos que o cenário global permanecerá favorável ao mercado acionário, mas estamos atentos aos desdobramentos 
políticos/fiscais internos.  

Seguimos perseguindo empresas que apresentam vantagem competitiva tecnológica (como nos setores de e-commerce – 
empresas focando não só no Brasil, mas também na América Latina - e em commodities metálicas) e global (incluindo setores 
de mineração, siderurgia, elétrico e consumo), além dos setores de saúde (empresas integradas) e concessões.  

Oceana 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 8,64% -3,11% 3,48% - - 31,31% -33,98% 194,3  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f6703e5b-5baa-4def-aaf9-69dc7e13d994/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b8deff86-2b0f-4aa5-92b0-ea98524f0214/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/065947b7-df5a-4213-b94e-7fe433433ec1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f6703e5b-5baa-4def-aaf9-69dc7e13d994/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b8deff86-2b0f-4aa5-92b0-ea98524f0214/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/065947b7-df5a-4213-b94e-7fe433433ec1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 

No mês de novembro/2020, o fundo Oceana Long Biased FIC FIA obteve performance de 8,97%. A estratégia Long teve 
contribuição positiva de 9,04%, com destaque para os setores de Consumo (1,47%) e Mineração e Siderurgia (1,32%). A 
estratégia Short teve contribuição positiva de 0,03%, com destaque para o setor de Consumo (0,01%) e Industrial (0,01%).  Por 
fim, a estratégia de Valor Relativo teve contribuição positiva de 0,05% no mês, com destaque para o setor Elétrico (0,01%). 

Posicionamento 

Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 

Principais Posições Setorias | Long: Consumo (16,84%), Elétrico (12,58%), Infraestrutura e Transporte (5,98%) Mineração e 
Siderurgia (5,61%), e Malls /Properties (4,96%). 

 

Opportunity 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Opportunity Long Biased XP Seg Prev FICFIM - - - - - - - - 

Opportunity Long Biased FIC FIM 10,75% 4,22% 11,12% 21,26% 19,56% 29,73% -33,38% 287,7  

Opportunity Selection FIC FIA 13,84% -4,07% 3,90% 20,32% 20,99% 44,15% -45,40% 359,8  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Opportunity Selection FIC FIA 

Os principais destaques positivos do fundo no mês foram Mineração, Consumo e Telecom com uma contribuição de, 
respectivamente, +2,28%, +2,01% e +1,98%. Do lado negativo, o único setor detrator em novembro foi Software com -0,12%. 

Posicionamento 

Opportunity Selection FIC FIA 

O Fundo mantém suas principais alocações nos setores de Energia Elétrica, Consumo & Varejo e Bancos e Seguros. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/68031d8f-cb18-43d2-80ed-fcb4842aac63/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/68031d8f-cb18-43d2-80ed-fcb4842aac63/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b8242894-e780-4b74-9c05-5d093d7ddc3b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b8242894-e780-4b74-9c05-5d093d7ddc3b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Opportunity Long Biased FIC FIM 

A carteira long fechou o mês com uma atribuição de performance de 12,13% ao passo que a cesta short teve detratação de 
3,00%. Os principais destaques positivos do fundo no mês foram Mineração, Telecom e Energia Elétrica com uma contribuição 
de, respectivamente, +2,05%, +1,83% e +1,81%. Do lado negativo, o único setor detrator em novembro foi Software com -0,14%. 

Posicionamento 

Opportunity Long Biased FIC FIM 

O Fundo inicia dezembro com aproximadamente 69% de exposição líquida a ações e mantém suas principais alocações nos 
setores de Energia Elétrica, Consumo & Varejo e Bancos e Seguros. 

 

Pacifico 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Pacifico LB FIC FIM 9,08% 1,84% 9,42% 18,03% 17,71% 42,66% -46,70% 400,5  

Pacifico Ações FIC FIA 9,87% -0,12% 8,95% 20,54% 21,12% 42,80% -43,99% 362,4  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Pacifico Ações FIC FIA 

o FUNDO encerrou o mês com retornos positivos.  

Foi um mês de performance relativa ruim para a nossa carteira, com o Pacifico Ações subindo 9,9% e o Ibovespa com alta de 
15,9%. Fizemos alguns ajustes no portfolio, aumentando exposição ao setor de petróleo e consumo e reduzindo exposição a 
tecnologia e comércio eletrônico. Ainda assim, continuamos muito otimistas com nossas maiores posições, afinal a vacina 
também é um desdobramento positivo para os negócios delas, enquanto suas perspectivas de longo prazo permanecem muito 
promissoras. As maiores contribuições positivas no mês foram da Vale, Ânima e Petrorio, e a maior contribuição negativa foi 
da Magalu. 

Posicionamento 

Pacifico Ações FIC FIA 

Novembro foi marcado pela vitória de Joe Biden nas eleições dos EUA e principalmente pelas notícias de avanços consideráveis 
nas vacinas para o Covid 19, com índices de eficácia altos e surpreendentes. Tais eventos acarretaram um mês de fortes altas 
para as bolsas globais, com os mercados emergentes e o Brasil como destaque.  

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/349f2773-b384-4de5-81d6-2c49c6de505d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/349f2773-b384-4de5-81d6-2c49c6de505d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c0a782a8-d0d1-4786-be17-983ea1821990/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c0a782a8-d0d1-4786-be17-983ea1821990/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Houve uma grande dispersão de performance entre os setores da bolsa, com uma alta muito significativa de empresas e 
setores que sofreram mais durante a pandemia. Nossas maiores posições estão na Vale, Localiza, Equatorial, B3, Natura e 
Intermédica. 

Atribuição de Performance 

Pacifico LB FIC FIM 

o FUNDO encerrou o mês com retornos positivos. As maiores contribuições positivas no mês foram da Vale, Stone e Petrorio, 
com a maior contribuição negativa da Magalu. Nossa carteira teve uma performance relativa ruim, o Pacifico LB subiu 9,1% 
com o Ibovespa subindo 15,9%. Ainda assim, continuamos muito otimistas com nossas maiores posições, afinal a vacina 
também é um desdobramento positivo para os negócios delas, enquanto suas perspectivas de longo prazo permanecem muito 
promissoras. 

Posicionamento 

Pacifico LB FIC FIM 

No mês aproveitamos a alta dos mercados e a queda nos custos das opções para comprar proteção, via opções de venda de 
índice. Também reduzimos nossa exposição a comércio eletrônico, aumentando a participação do setores de consumo e 
petróleo. E encerramos nossas posições vendidas no IRB e na Iochpe. Encerramos o mês com 87% de exposição líquida e 115% 
de alocação bruta. As maiores posições estão na Vale, Localiza, B3, BTG e Equatorial. 

 

Patria Investimentos 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Patria PIPE II Advisory FIC FIA - - - - - - - - 

Patria Pipe Feeder Institucional Fc FIA 10,05% 6,00% 27,48% 29,17% 44,38% 50,34% -50,61% 656,9  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Patria PIPE II Advisory FIC FIA 

Os resultados do 3T20 do Grupo Ultra, terceiro maior investimento do Fundo, indicam forte retomada e mostram que o pior 
ficou para trás. A Ultrapar entregou R$ 20.76 bilhões de receita líquida no 3T20 (+31% vs 2T20) e R$ 1.04 bilhão de EBITDA 
ajustado (+70% vs 2T20). O release do 3T20 da CVC também apresentou diversas evoluções positivas, tal como a forte geração 
de caixa e sólida posição financeira, o aumento nas vendas mês a mês e a melhora no take rate e na perspectiva de retomada. 
A conclusão da renegociação de debêntures e posterior atribuição brB pela S&P, anunciadas em novembro, também foram 
importantes milestones alcançados pela CVC.  

Em relação a Qualicorp, o desempenho financeiro do 3T20 mostrou crescimento anual tanto de top line quanto de EBITDA 
ajustado. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/40103a92-59ea-4d76-9e40-3ad3428758d8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/40103a92-59ea-4d76-9e40-3ad3428758d8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9c4c6de8-5247-4e83-9d38-22992fcfa900/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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 Além disso, o fluxo de caixa livre de R$ 195.7 milhões reduziu a alavancagem da Qualicorp, que segue focada em sua estratégia 
de crescimento. Por fim, o 3T20 da Alper foi marcado pela retomada da trajetória de crescimento de receita e expansão de 
margens, além da aquisição da Vertex, reforçando a presença da Companhia em Benefícios Corporate e trazendo consigo o 
novo Diretor da Filial de MG, Frederico de Oliveira. 

 

Perfin 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Perfin Foresight 100 Advisory XP Seg Prev FIC 

FIA 
3,44% -7,20% - - - 45,26% -46,20% 16,3  

Perfin Foresight Institucional FIC FIA 3,80% -11,83% -4,21% 12,29% 13,61% 41,99% -44,94% 347,1  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Perfin Foresight Institucional FIC FIA 

No mês o fundo rendeu 3,80% contra 15,90% do Ibovespa. Um dos principais destaques positivo foi Iguatemi, impulsionada 
pelo resultado 3Q20 que mostrou consistência na recuperação do segmento.  

Desde abril o resultado de vendas vem recuperando e, para o mês de setembro/2020, já observamos 77% em relação a 
setembro/2019, considerando uma capacidade de utilização de 69%.  

Ainda, a previsão para as vendas nos próximos meses é superar o mesmo período no ano anterior. Nos últimos dias, com a 
expectativa do anúncio da vacina para o COVID-19 e eleição americana, observamos uma migração de recursos de ações mais 
defensivas para ações de empresas mais cíclicas e ligados à economia global, nesta linha o setor de utilities acabou sofrendo 
com esta dinâmica e impactou algums posições da nossa carteira. 

Posicionamento 

Perfin Foresight Institucional FIC FIA | Perfin Foresight 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIA 

Nos últimos meses, reduzimos a parcela de empresas ultraconservadoras do portfólio para aumentar a exposição em 
empresas com o potencial de crescimento. Atualmente, a carteira é composta por aproximadamente 40% de empresas com 
alta previsibilidade e estabilidade de geração de caixa, especialmente no setor de Energia e Saneamento e Consumo.  

A outra parcela é formada por empresas que tendem a se beneficiar dada a normalização da atividade econômica a partir da 
disponibilização da vacina para o COVID-19 .  

Esse grupo de empresas apresenta maior ciclicidade e estão, principalmente, no setor de consumo, construção civil e 
petroquímicos. O portfólio apresenta 10% de caixa já ajustado por algumas estruturas de proteção em algumas empresas. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8af1fc49-27f1-4831-a383-0ad2e09fc21a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8af1fc49-27f1-4831-a383-0ad2e09fc21a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33796214000175
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Atribuição de Performance 

Perfin Foresight 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIA 

No mês o fundo rendeu 3,80% contra 15,90% do Ibovespa. O principal destaque positivo foi Iguatemi, impulsionada pelo 
resultado 3Q20 que mostrou consistência na recuperação do segmento. Desde abril o resultado de vendas vem recuperando 
e, para o mês de setembro/2020, já observamos 77% em relação a setembro/2019, considerando uma capacidade de utilização 
de 69%. Ainda, a previsão para as vendas nos próximos meses é superar o mesmo período no ano anterior. Nos últimos dias, 
com a expectativa do anúncio da vacina para o COVID-19 e eleição americana, observamos uma migração de recursos de 
ações mais defensivas para ações de empresas mais cíclicas e ligados à economia global, nesta linha o setor de utilities acabou 
sofrendo com esta dinâmica e impactou algums posições da nossa carteira. 

Polo 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Polo Long Bias FIM 14,23% -0,03% 8,38% 4,48% 20,59% 32,42% -40,00% 131,8  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Polo Long Bias FIM 

O fundo teve um desempenho positivo no mês de novembro de +14.23%. Os setores de Alimentos, Bebida e Consumo, Varejo 
e  Educação foram os detaques positivos do período. Em Alimentos, Bebidas e Consumo, a posição de valor absoluto comprada 
em Alsea, foi a maior contribuição no período, além da posição comprada em Arcos Dorados e vendida em BurgerKing. Em 
Varejo, os destaques foram nas posições compradas em Mercado Libre e em Falabela, empresa varejista chilena. No setor de 
Educação o destaque ficou para a posição comprada em Yduqs. Quanto aos detratores, podemos apontar o setor de 
Transporte, com destaque para as posições de valor absoluto vendida em Gol e vendida em Azul, a vacina veio mais cedo do 
que esperávamos porém na nossa visão esse valor de equity já implica um crescimento nos números de 2021 em relação a 
2019 que não conseguimos justificar. 

Posicionamento 

Polo Long Bias FIM 

O fundo encerrou o mês com uma exposição bruta de 195% e exposição líquida ajustada para beta de 70%. A maior posição do 
fundo é a posição de valor relativo comprada em Minerva e Marfrig e vendida em BRF e Pilgrims Pride, em um trade de proteína 
bovina versus proteína do frango, seguida pela posição comprada em Arcos Dorados e vendida em BurgerKing, sendo esta a 
maior exposição direcional do fundo.  

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33796214000175
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/abfaa0f8-c1ba-4431-9c37-010f82075877/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/abfaa0f8-c1ba-4431-9c37-010f82075877/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Porto Seguro 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Porto Seguro Selecta FIC FIA 11,45% -1,39% 5,70% 18,90% 15,91% 40,21% -40,91% 117,4  

Porto Seguro FIC Ações 17,77% -11,36% -4,47% 11,62% 14,12% 46,68% -49,20% 177,6  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Porto Seguro Selecta FIC FIA 

O Porto Seguro Selecta FIC FIA valorizou-se 11,5% em novembro, puxado por empresas nos setores educação (+180bps), 
bancos (+138bps) e shoppings (+108bps). Perdemos 58bps com empresas do setor de tecnologia. O mês de novembro foi 
marcado não só pela força do movimento de alta como também pela rotação das carteiras globais. Investidores preferiram 
apostar suas fichas em empresas mais cíclicas e de menor qualidade, como empresas de commodities e indústrias. Também 
apostaram fichas no setor bancário devido à possibilidade de melhor atividade e aumento de juros. E agora, como ficam as 
empresas que investimos depois desta forte alta? Pra frente temos o desafio de entender o impacto do fim da ajuda 
emergencial no Brasil sobre nossas investidas, esse será um tema importante daqui para frente. 

Posicionamento 

Porto Seguro Selecta FIC FIA 

Em novembro iniciamos uma nova posição no setor de consumo e aumentamos bancos, vendendo para isso setor de 
construções, consumo, energia e saúde. Mantemos uma alta exposição em função da boa perspectiva de retorno a partir do 
crescimento de lucro estimado pelo nosso time para os próximos dois anos. de liquidez global para não só comprar como 
promover uma rotação de carteira, vendendo tecnologia e comprando cíclicos, como commodities e bancos. 

Atribuição de Performance 

Porto Seguro FIC Ações 

Em novembro o Porto Seguro FIC FIA valorizou-se 17,8%, enquanto o Ibovespa subiu 15,9%. Nos beneficiamos com posições 
nos setores de bancos (+375bps), petróleo (+178bps) e telecomunicações (+174bps). Na outra ponta, perdemos com nossas 
posições no setor de consumo (-53bps).  

A bolsa brasileira foi o destaque no mundo, sendo que em dólar, o índice brasileiro subiu impressionantes 24% contra 12% do 
índice global mais famoso. Aliás, o mês de novembro foi um dos mais fortes da história devido ao arrefecimento de fortes 
riscos que estavam na mesa: eleição americana e vacina.  

Com esses dois pontos fora, o mercado aproveitou toda a injeção de liquidez global para não só comprar como promover uma 
rotação de carteira, vendendo tecnologia e comprando cíclicos, como commodities e bancos. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a1b429e5-38d9-491b-bc18-44312d18042b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a1b429e5-38d9-491b-bc18-44312d18042b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a88b0b1d-7d7a-42ad-815e-1516f407d052/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Porto Seguro FIC Ações 

Continuamos com uma carteira posicionada para continuidade desse movimento de rotação. Estamos com uma exposição 
bem alta em ações para o mês de dezembro, próxima a 100%. Diminuímos ligeiramente algumas posições vencedoras, mas 
no geral a carteira permanece com o mesmo perfil que foi bem sucedido em novembro. 

Reach Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Reach Total Return FIC FIA 12,21% 8,69% 18,69% 23,64% 26,33% 42,00% -44,18% 60,8  

Reach FIA 13,81% -6,96% 4,26% 18,98% 18,59% 48,00% -50,27% 141,0  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

Atribuição de Performance 

Reach FIA 

O mês de novembro foi marcado por fatores positivos que impulsionaram os mercados, em especial ativos de maior liquidez. 
(i) a eleição americana teve desfecho sem ruptura, (ii) as vacinas contra a COVID-19 apresentaram eficácia elevadíssima ao 
final da fase 3, (iii) a atividade econômica vem surpreendendo positivamente no mundo apesar do repique do COVID e no Brasil 
em especial e (iv)  fluxo positivo de recursos para Emergentes.  

Assim encerramos o mês com 13,8% de retorno, Acertamos ao longo do mês em diminuir a exposição em tecnologia como 
Magazine Luiza e aumentarmos a exposição em Itaù e Vale, que foram os grandes destaques positivos do mês. 

Posicionamento 

Reach FIA 

Uma série de riscos preocupantes vêm se dissipando no final do ano abrindo espaço para um maior otimismo para o futuro. 
Em dezembro, começamos o mês com exposição líquida no fundo acima de 90% , sendo nossas maiores apostas nos setores 
de Siderugia, Imobiliario e Bancos. 

Atribuição de Performance 

Reach Total Return FIC FIA 

O mês de novembro foi marcado por fatores positivos que impulsionaram os mercados, em especial ativos de maior liquidez. 
(i) a eleição americana teve desfecho sem ruptura, (ii) as vacinas contra a COVID-19 apresentaram eficácia elevadíssima ao 
final da fase 3, (iii) a atividade econômica vem surpreendendo positivamente no mundo apesar do repique do COVID e no Brasil 
em especial e (iv)  fluxo positivo de recursos para Emergentes. Assim encerramos o mês com 12,2% de retorno,  

Acertamos ao longo do mês em diminuir a exposição em tecnologia como Magazine Luiza e Mercado Livre e aumentamos a 
exposição em Itaù e Vale, que foram os grandes destaques positivos do mês. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a88b0b1d-7d7a-42ad-815e-1516f407d052/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3dc66b1c-0a6f-47af-954c-2fceac30fff3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3dc66b1c-0a6f-47af-954c-2fceac30fff3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7ca67ab1-1223-45df-9318-0790a6f806b4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Reach Total Return FIC FIA 

Uma série de riscos preocupantes vêm se dissipando no final do ano abrindo espaço para um maior otimismo para o futuro. 
Em dezembro, começamos o mês com exposição líquida no fundo acima de 90% , sendo nossas maiores apostas nos setores 
de Energia, Siderugia e Bancos, e mantemos uma  proteção no cupom cambial. 

Real Investor 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Real Investor FIA 14,14% -1,03% 12,61% 27,22% 26,40% 44,56% -47,62% 1.928,2  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Real Investor FIA 

Novembro foi um mês de forte recuperação para o mercado de ações, o que nos deixou bem próximos de zerar as perdas 
desse ano (-1,03%).  

A vitória consolidada do democrata Joe Biden e o avanço no desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus reduziram 
drasticamente o nível de incerteza dos mercados externos, o que se refletiu também em países emergentes como o Brasil, que 
foi favorecido em Novembro por um saldo positivo na B3 de R$ 30 bilhões de investimentos estrangeiros e uma desvalorização 
do dólar frente ao real de 7%.  

Nesse ambiente, o Real Investor FIA BDR Nível I teve uma performance de 14,14%, bem próximo ao Ibovespa com 15,90%. Esse 
resultado reflete uma rotação do capital para setores que haviam sido mais penalizados pela crise da Covid-19, como é o caso 
de instituições financeiras, real estate e commodities, que são segmentos nos quais o Real Investor FIA BDR Nível I também 
tem uma boa exposição, tendo como destaque a alta de preços das ações da Vale, Petrorio e Banco do Brasil. 

Posicionamento 

Real Investor FIA 

Não tivemos grandes alterações de posições nesse mês e seguimos com o mesmo posicionamento, mantendo uma maior 
diversificação e o caixa reduzido. Apesar da recente valorização das ações em setores nos quais temos uma grande exposição, 
continuamos bastante confiantes nos fundamentos das empresas que compõe a nossa carteira e ainda vemos taxas internas 
de retorno muito atrativas nos preços atuais desses ativos. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7ca67ab1-1223-45df-9318-0790a6f806b4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f275a7d7-cbc1-455c-89d0-8d15ee350f21/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f275a7d7-cbc1-455c-89d0-8d15ee350f21/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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RPS 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

RPS Prev Ações XP Seg FICFI - - - - - - - - 

RPS Long Bias Advisory D60 FIC FIA 8,65% -2,80% 3,80% - - 24,67% -33,87% 8,7  

RPS Selection FIC FIA 16,32% -8,47% -2,07% 9,12% 16,28% 45,66% -49,80% 367,8  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

RPS Selection FIC FIA | RPS Long Bias Advisory D60 FIC FIA | RPS Prev Ações XP Seg FICFI 

Em relação a atribuição de performance, nossa carteira intersetorial apresentou uma alpha negativo de 2,4% devido a estes 
movimentos inesperados logo após a eleição, porém mais do que compensado pelo direcional comprado que gerou um 
resultado positivo de 3,5%. Destaque positivo foram nossas posições compradas nos setores de Telecom (Oi), tecnologia 
(Stone e Mercado Livre), além de commodities (Petrobrás e Vale). Todavia, contribuíram negativamente para a atribuição de 
performance: o setor de bancos e nossa posição comprada em tecnologia nos EUA, que performaram abaixo do esperado, no 
momento do anúncio da vacina. 

Posicionamento 

RPS Selection FIC FIA | RPS Long Bias Advisory D60 FIC FIA | RPS Prev Ações XP Seg FICFI 

Apesar das notícias alarmantes de aumento de novos casos da COVID-19 e novos lockdowns ao redor do globo, acreditamos 
que a existência de uma vacina eficaz reduz muito o risco de uma crise econômica mais prolongada. Diante disso, continuamos 
comprados em cases cíclicos e de valor que se beneficiam de uma retomada econômica global, principalmente via 
commodities. Em relação ao Brasil, seguimos bastante cautelosos diante das pressões inflacionárias no atacado e do desafio 
fiscal que o país precisará enfrentar nos próximos anos, resultado do tamanho dos estímulos que foram injetados na economia. 
Por isso estamos pouco alocados aos setores sensíveis a juros, priorizando além das commodities, empresas com crescimento 
menos dependentes do cenário macro local. 

Safari 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Safari 60 FIC FIM II 11,67% - - - - 43,57% -39,50% 9,1  

Safari Prev 100 FICFIM FIE 10,46% -14,15% -5,73% - - 39,69% -46,53% 62,8  

Safari 45 FIC FIM II 11,54% -17,60% -9,13% - - 40,22% -48,90% 979,5  

Safari SulAmérica Prev FIC FIM 7,90% -11,44% -5,56% - - 32,84% -39,97% 110,1  

Safari FIC FIM II 11,70% -17,42% -8,82% 8,17% 15,41% 40,34% -48,85% 279,3  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/856dd003-4d84-445a-9938-44765b09a68c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/81a1acb3-e9ec-49cd-9b60-b40ad89416cf/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/37567399000105
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/856dd003-4d84-445a-9938-44765b09a68c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/81a1acb3-e9ec-49cd-9b60-b40ad89416cf/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/37567399000105
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*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Safari SulAmérica Prev FIC FIM 

Melhor mês para o mercado de ações nos últimos anos, o mês de novembro teve dois eventos extremamente positivos: a 
eleição de Biden à presidência dos EUA e a conclusão, com sucesso, de testes de algumas vacinas contra o Covid. Permanece 
ainda o cenário de juros extremamente baixos mundo afora, além da possibilidade de novos estímulos na econcomia dos EUA. 
Tudo isso leva à maior alocação em ativos de risco. O fluxo para o mercado de ações brasileiro foi elevadíssimo, da ordem de 
R$ 32 bilhões no mês, ainda que acumulemos R$ 52 bilhões negativos no ano. O desempenho do mercado foi bastante desigual 
entre setores, sendo os mais favorecidos aqueles ligados a commodities. O Safari SulAmérica Prev FIC FIM subiu 7,90% em 
novembro, tendo como destaques positivos o varejo, consumo, telecom  e incorporadoras de imóveis. Estamos otimistas com 
o mercado, já que o governo vem dando sinais na direção da manutenção do teto de gastos. A isto soma-se o grande fluxo para 
os mercados emergentes, sendo o Brasil um dos destaques de alocação. 

Posicionamento 

Safari SulAmérica Prev FIC FIM | Safari Prev 100 FICFIM FIE 

Mudamos parte da nossa carteira em novembro, com crescimento da alocação em bancos, seguido do varejo – que ainda 
carrega algumas posições on-line – e de commodities, em especial Petrobras. Mantivemos alocação em empresas ligadas à 
saúde, incorporação de imóveis e concessão de rodovias. Temos ainda uma posição comprada em derivativos (índice e um 
banco), e não carregamos proteção no portfólio por ora. 

Atribuição de Performance 

Safari Prev 100 FICFIM FIE 

Melhor mês para o mercado de ações nos últimos anos, o mês de novembro teve dois eventos extremamente positivos: a 
eleição de Biden à presidência dos EUA e a conclusão, com sucesso, de testes de algumas vacinas contra o Covid. Permanece 
ainda o cenário de juros extremamente baixos mundo afora, além da possibilidade de novos estímulos na econcomia dos EUA. 
Tudo isso leva à maior alocação em ativos de risco. O fluxo para o mercado de ações brasileiro foi elevadíssimo, da ordem de 
R$ 32 bilhões no mês, ainda que acumulemos R$ 52 bilhões negativos no ano. O desempenho do mercado foi bastante desigual 
entre setores, sendo os mais favorecidos aqueles ligados a commodities. O Safari Prev 100 FICFIM FIE subiu 10,60% em 
novembro, tendo como destaques positivos o varejo, consumo, telecom e incorporadoras de imóveis. Estamos otimistas com 
o mercado, já que o governo vem dando sinais na direção da manutenção do teto de gastos. A isto soma-se o grande fluxo para 
os mercados emergentes, sendo o Brasil um dos destaques de alocação. 

Atribuição de Performance 

Safari FIC FIM II 

Melhor mês para o mercado de ações nos últimos anos, o mês de novembro teve dois eventos extremamente positivos: a 
eleição de Biden à presidência dos EUA e a conclusão, com sucesso, de testes de algumas vacinas contra o Covid. Permanece 
ainda o cenário de juros extremamente baixos mundo afora, além da possibilidade de novos estímulos na econcomia dos EUA. 
Tudo isso leva à maior alocação em ativos de risco. O fluxo para o mercado de ações brasileiro foi elevadíssimo, da ordem de 
R$ 32 bilhões no mês, ainda que acumulemos R$ 52 bilhões negativos no ano. O desempenho do mercado foi bastante desigual 
entre setores, sendo os mais favorecidos aqueles ligados a commodities.   

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28516168000173
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/28516168000173
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33378232000137
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/33378232000137
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/caabc8c2-db1d-427c-bd52-ea9e2a482f67/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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O Safari FIC FIM II subiu 11,7% em novembro, tendo como destaques positivos o varejo (+4,6 pontos percentuais na cota), 
consumo (+2,5 p p), telecom (+1,2 p p) e incorporadoras de imóveis (+1,1 p p). Estamos otimistas com o mercado, já que o 
governo vem dando sinais na direção da manutenção do teto de gastos. A isto soma-se o grande fluxo para os mercados 
emergentes, sendo o Brasil um dos destaques de alocação. 

Posicionamento 

Safari FIC FIM II | Safari 45 FIC FIM II 

Mudamos parte da nossa carteira em novembro, com crescimento da alocação em bancos (30% do PL), seguido do varejo 
(27%) – que ainda carrega algumas posições on-line – e de commodities, em especial Petrobras (15%). Mantivemos alocação 
em empresas ligadas à saúde (10%), incorporação de imóveis (9%) e concessão de rodovias (4%).  

Temos ainda uma posição comprada em derivativos (índice e um banco), e não carregamos proteção no portfólio por ora. 

Atribuição de Performance 

Safari 45 FIC FIM II 

Melhor mês para o mercado de ações nos últimos anos, o mês de novembro teve dois eventos extremamente positivos: a 
eleição de Biden à presidência dos EUA e a conclusão, com sucesso, de testes de algumas vacinas contra o Covid. Permanece 
ainda o cenário de juros extremamente baixos mundo afora, além da possibilidade de novos estímulos na econcomia dos EUA. 
Tudo isso leva à maior alocação em ativos de risco. O fluxo para o mercado de ações brasileiro foi elevadíssimo, da ordem de 
R$ 32 bilhões no mês, ainda que acumulemos R$ 52 bilhões negativos no ano.  

O desempenho do mercado foi bastante desigual entre setores, sendo os mais favorecidos aqueles ligados a commodities.  

O Safari 45 FIC FIM II subiu 11,5% em novembro, tendo como destaques positivos o varejo (+4,6 pontos percentuais na cota), 
consumo (+2,5 p p), telecom (+1,2 p p)  e incorporadoras de imóveis (+1,1 p p). Estamos otimistas com o mercado, já que o 
governo vem dando sinais na direção da manutenção do teto de gastos. A isto soma-se o grande fluxo para os mercados 
emergentes, sendo o Brasil um dos destaques de alocação.  

 

Sharp 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Sharp Long Biased Advisory FIC FIA 8,26% 35,85% 43,05% - - 31,03% -25,05% 277,4  

Sharp Equity Value Institucional FIA 10,94% -0,10% 8,08% 22,85% 21,33% 47,14% -43,92% 456,3  

Sharp Equity Value Feeder FIC FIA 9,91% 10,71% 18,03% 27,48% 24,45% 44,81% -40,83% 1.190,9  

Sharp Ibovespa Feeder FIC FIA 15,60% -2,70% 3,77% 13,42% 19,01% 45,14% -45,35% 195,2  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/caabc8c2-db1d-427c-bd52-ea9e2a482f67/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dff56719-4574-4b35-8142-cb2481ce80d1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dff56719-4574-4b35-8142-cb2481ce80d1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA 

O mês de novembro foi de forte alta nos mercados globais, com as bolsas encerrando próximas às máximas históricas, em 
função tanto do resultado das eleições americanas quanto das notícias relacionadas ao desenvolvimento das vacinas contra 
o coronavírus. O mercado local acompanhou o exterior, e apresentou um forte desempenho no mês, auxíliado ainda pela 
perspectiva da retomada da agenda reformista. Mantivemos um nível comprado sem grandes alterações. O fundo apresentou 
destaques positivos nos seguintes setores: Mineração, Bancos e Petróleo, e destaques negativos nos seguintes setores: 
Seguradoras. 

Posicionamento 

Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA 

Acreditamos que teremos como principais fatores de atenção para o cenário futuro a transição no governo americano e as 
próximas medidas a serem adotadas pela nova administração, em especial uma nova rodada de estímulos. No cenário local, 
ainda no palco principal estão o andamento da agenda de reformas e da política fiscal. Destacamos também os efeitos da 
diminuição dos programas de estímulo e auxílio como um importante fator a ser monitorado de perto, em especial a última 
parcela do Auxílio Emergencial em dezembro. Atualmente, os principais setores na carteira do fundo são os de Bancos, 
Mineração e Consumo. 

Atribuição de Performance 

Sharp Equity Value Feeder FIC FIA 

O mês de novembro foi de forte alta nos mercados globais, com as bolsas encerrando próximas às máximas históricas, em 
função tanto do resultado das eleições americanas quanto das notícias relacionadas ao desenvolvimento das vacinas contra 
o coronavírus. O mercado local acompanhou o exterior, e apresentou um forte desempenho no mês, auxíliado ainda pela 
perspectiva da retomada da agenda reformista. Mantivemos um nível comprado sem grandes alterações. O fundo apresentou 
destaques positivos nos seguintes setores: Varejo, Mineração e Imobiliário, e destaques negativos nos seguintes setores: 
Seguradoras. 

Posicionamento 

Sharp Equity Value Feeder FIC FIA 

Acreditamos que teremos como principais fatores de atenção para o cenário futuro a transição no governo americano e as 
próximas medidas a serem adotadas pela nova administração, em especial uma nova rodada de estímulos. No cenário local, 
ainda no palco principal estão o andamento da agenda de reformas e da política fiscal. Destacamos também os efeitos da 
diminuição dos programas de estímulo e auxílio como um importante fator a ser monitorado de perto, em especial a última 
parcela do Auxílio Emergencial em dezembro. Atualmente, os principais setores na carteira do fundo são os de Consumo, Varejo 
e Energia Elétrica. 

Atribuição de Performance 

Sharp Equity Value Institucional FIA 

O mês de novembro foi de forte alta nos mercados globais, com as bolsas encerrando próximas às máximas históricas, em 
função tanto do resultado das eleições americanas quanto das notícias relacionadas ao desenvolvimento das vacinas contra 
o coronavírus. O mercado local acompanhou o exterior, e apresentou um forte desempenho no mês, auxíliado ainda pela 
perspectiva da retomada da agenda reformista. Mantivemos um nível comprado sem grandes alterações. O fundo apresentou 
destaques positivos nos seguintes setores: Mineração, Imobiliário e Varejo, e destaques negativos nos seguintes setores: 
Seguradoras. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/91ff4b23-4cda-49df-ad8a-99573d615081/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/91ff4b23-4cda-49df-ad8a-99573d615081/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/fd632d87-acfa-47d1-8ddd-7baa43670e10/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/fd632d87-acfa-47d1-8ddd-7baa43670e10/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b4a7a6d6-6d57-4316-ad25-6e64b23123f0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Sharp Equity Value Institucional FIA 

Acreditamos que teremos como principais fatores de atenção para o cenário futuro a transição no governo americano e as 
próximas medidas a serem adotadas pela nova administração, em especial uma nova rodada de estímulos. No cenário local, 
ainda no palco principal estão o andamento da agenda de reformas e da política fiscal. Destacamos também os efeitos da 
diminuição dos programas de estímulo e auxílio como um importante fator a ser monitorado de perto, em especial a última 
parcela do Auxílio Emergencial em dezembro. Atualmente, os principais setores na carteira do fundo são os de Consumo, 
Energia Elétrica e Varejo. 

Atribuição de Performance 

Sharp Long Biased Advisory FIC FIA 

O mês de novembro foi de forte alta nos mercados globais, com as bolsas encerrando próximas às máximas históricas, em 
função tanto do resultado das eleições americanas quanto das notícias relacionadas ao desenvolvimento das vacinas contra 
o coronavírus. O mercado local acompanhou o exterior, e apresentou um forte desempenho no mês, auxíliado ainda pela 
perspectiva da retomada da agenda reformista. Mantivemos a exposição bruta sem grandes alterações, próxima às médias 
históricas. Os principais destaques positivos e negativos do fundo, por Estratégia, foram: (1) Carteira Long + Proteções - P: 
Mineração (long), Varejo (long) e Bancos Médios (long) / N: Índices (short), Hedge Cambial e Bancos Médios (long), (2) Carteira 
Valor Relativo - P: Mineração (long), Varejo (Pares) e Índice x Varejo / N: Índices, Alimentos (Pares) e Seguradoras (short). 

Posicionamento 

Sharp Long Biased Advisory FIC FIA 

Acreditamos que teremos como principais fatores de atenção para o cenário futuro a transição no governo americano e as 
próximas medidas a serem adotadas pela nova administração, em especial uma nova rodada de estímulos. No cenário local, 
ainda no palco principal estão o andamento da agenda de reformas e da política fiscal. Destacamos também os efeitos da 
diminuição dos programas de estímulo e auxílio como um importante fator a ser monitorado de perto, em especial a última 
parcela do Auxílio Emergencial em dezembro. Atualmente, a exposição do fundo é - Bruta: 180,6% / Líquida: 80,6% / Comprada: 
130,6% / Vendida: 50,0%.  

 

Solana 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Solana Absolutto FIC FIM 15,83% -15,54% -5,16% 9,20% 9,05% 40,22% -48,68% 63,3  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b4a7a6d6-6d57-4316-ad25-6e64b23123f0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cf106c68-1a2f-4f40-be5c-bdeaa9beec8a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cf106c68-1a2f-4f40-be5c-bdeaa9beec8a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Solana Absolutto FIC FIM 

Os destaques positivos em novembro foram: i) Yduqs (+339bps), ii) Vale (+206bps), e iii) Petrobras (+203bps). Do lado negativo 
tivemos i) Proteção (-182bps), ii) B3 (-37bps), e iii) Itaú (-21bps). 

Posicionamento 

Solana Absolutto FIC FIM 

O fundo encerrou o mês de novembro com exposição líquida a renda variável de 100% e 12 empresas investidas. Destaque 
para as posições compradas em Consumo, Petróleo, Bancos e Educação.  

 

SPX 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Armata Advisory FIC FIA 8,46% -6,74% -1,33% 5,51% 8,64% 27,85% -32,47% 176,2  

SPX Falcon FIC FIA 8,46% -6,73% -1,32% 5,47% 8,67% 27,86% -32,48% 596,7  

SPX Apache FIC FIA 12,89% -11,71% -4,03% 6,76% 11,93% 41,62% -44,73% 174,5  

SPX Patriot FIC FIA 12,95% -9,66% -1,53% 8,63% 13,40% 39,97% -43,63% 71,2  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

SPX Falcon FIC FIA | Armata Advisory FIC FIA 

No mês de novembro, as alocações que contribuíram positivamente para a performance do fundo ficaram concentradas nas 
posições compradas nos setores de commodities, bancos, consumo, tecnologia e as alocações no mercado internacional. 

Ao longo do mês, aumentamos a exposição direcional comprada do fundo. 

 Na ponta comprada, aumentamos as posições nos setores de commodities, consumo discricionário, imobiliário e serviços 
financeiros e reduzmos as posições compradas nos setores de bancos, educação, saúde e utilities. Já na ponta vendida, 
aumentamos as posições no setor de consumo básico, serviços financeiros e shoppings e reduzimos as posições nos setores 
de commodities e utilities. 

Posicionamento 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f5ffbccd-8a3f-4431-b768-812b05cd0c6c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f5ffbccd-8a3f-4431-b768-812b05cd0c6c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e15d97b3-9111-4664-930d-4e5ca1d5bd3b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/62408ad5-8603-49f4-b5a4-09c2fd121586/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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SPX Falcon FIC FIA | Armata Advisory FIC FIA | SPX Patriot FIC FIA | SPX Apache FIC FIAv 

Observamos em novembro, dois dois eventos relevantes para o cenário global. As eleições americanas eram uma fonte grande 
de ansiedade, devido ao receio de que Trump não aceitasse uma possível derrota e que questionamentos judiciais mantivessem 
o resultado em suspenso por um longo período. Apesar de algum ruído, em poucos dias, ficou claro que Biden tinha ganhado 
com margem suficiente para afastar dúvidas sobre o resultado. Tivemos  ainda os resultados da fase final de testes de três 
vacinas contra a Covid-19, com duas vacinas apresentando resultados extremamente positivos. 

No Brasil, os dados de atividade seguem em recuperação forte. A noticia ruim é que a inflação acelerou nos últimos meses e 
deve seguir forte. Apesar disso, o BCB deve manter a taxa Selic estável nas próximas reuniões. 

Atribuição de Performance 

SPX Patriot FIC FIA | SPX Apache FIC FIA 

No mês de novembro, as alocações que contribuíram positivamente para a performance do fundo ficaram concentradas nas 
posições compradas nos setores de commodities, bancos, consumo, óleo e gás, tecnologia e utilities. 

Ao longo do mês, aumentamos a exposição direcional comprada do fundo. Aumentamos as posições nos setores de consumo 
discricionário, imobiliário, serviços financeiros, além da carteira internacional e reduzmos as posições nos setores de bancos, 
saúde, utilities e tecnologia. 

 

STK 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

STK Long Only Institucional FIA 8,35% 7,70% 17,33% 23,41% 22,88% 43,31% -44,08% 92,5  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

STK Long Only Institucional FIA 

No mês de Novembro de 2020, o fundo STK Long Only FIA subiu 8.35% enquanto o índice Bovespa subiu 15.90%. As maiores 
contribuições do fundo vieram do setor de energia, com 2.96% de contribuição, e serviços financeiros, com contribuição de 
2.32% no período. Os destaques da carteira em termos de ações foi: Light, B3 e Itaú, que contribuiram respectivamente com 
1.25%, 0.91% e 0.90%. 

Posicionamento 

STK Long Only Institucional FIA 

Estamos bem construtivos com o cenário de bolsa no Longo Prazo, fizemos algumas alterações na carteira para aproveitar 
melhor o movimento de reabertura da economia, por exemplo zeramos a Magazine Luiza (MGLU3) e aumentamos a posição 
em Grupo Somma (SOMA3)  e Lojas Renner (LREN3), além do aumento da posição de Iguatemi (IGTA3). 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e15d97b3-9111-4664-930d-4e5ca1d5bd3b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/62408ad5-8603-49f4-b5a4-09c2fd121586/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f1bde067-3c38-4b1a-8b06-10ee8d59ec12/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a2694292-4ddb-4c7c-b878-1a544d68105e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f1bde067-3c38-4b1a-8b06-10ee8d59ec12/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a2694292-4ddb-4c7c-b878-1a544d68105e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/00e2df2f-a0d2-45c5-bab9-9d8a17d9f992/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/00e2df2f-a0d2-45c5-bab9-9d8a17d9f992/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Studio 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Studio Icatu Prev Qualificado FIM CP 12,45% - - - - 48,94% -46,86% 24,7  

Studio 30 FIC FIA 12,25% 0,72% 8,12% 20,43% 20,61% 45,12% -47,45% 178,4  

Studio FIC FIA 11,58% -7,93% 0,43% 14,34% 15,58% 45,08% -47,94% 132,3  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Studio FIC FIA 

Contribuições Principais: PETR4 1.11, LREN3 0.97, VALE3 0.89. Detrator: MGLU3 -0.28. Em novembro zeramos nossa posição 
vendida em Via Varejo, na esteira do risco futuro de declínio na venda de eletrodomésticos no Brasil, que é parte relevante na 
positiva performance de vendas da empresa. Adicionalmente, começamos a ficar mais negativos com a desaceleração, já 
observada no resultado do 3o trimestre, da venda via marketplace da companhia.  

Também optamos por sair da posição comprada em Alpargatas: no preço atual, após mais um ano positivo, o principal upside 
para frente deveria vir de um crescimento no mercado internacional acima do esperado, dada nossa visão de que boa parte 
das oportunidades locais e externas estão precificadas. Por isso, preferimos ficar fora. 

Posicionamento 

Studio FIC FIA 

Encerramos o mês com exposição líquida de 93.7%. Os principais setores são: Consumo (36%), Energia Elétrica (14%) e Saúde 
(10%). Natura, Equatorial, Suzano e Localiza são as principais posições do fundo.  

A carteira continua com um perfil menos concentrado. Além disso, parte da exposição líquida é referente a uma estrutura de 
opções em bancos. 

Atribuição de Performance 

Studio 30 FIC FIA | Studio Icatu Prev Qualificado FIM CP 

Contribuições Principais: MELI 1.33, PETR4 1.08. Detratores: COGN3 -0.09, XP -0.12. Em novembro zeramos nossa posição 
vendida em Cogna, que o fundo carregava desde julho. Nesse período, a ação apresentou queda próxima a 50%.  

Apesar de continuarmos achando o estrutural da empresa negativo e o longo prazo frágil, no mês de dezembro será divulgado 
plano de downsizing da operação da Kroton, com chance do mercado se animar com planos futuros que possam ser 
divulgados. Também optamos por sair da posição comprada em Alpargatas: no preço atual, após mais um ano positivo, o 
principal upside para frente deveria vir de um crescimento no mercado internacional acima do esperado, dada nossa visão de 
que boa parte das oportunidades locais e externas estão precificadas. Por isso, preferimos ficar fora. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b2e3b086-7010-4c71-ad2d-b77f4b7d0880/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b2e3b086-7010-4c71-ad2d-b77f4b7d0880/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7d9f3ccd-d1c7-47f5-8264-8915e89478db/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34793027000109
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Posicionamento 

Studio 30 FIC FIA | Studio Icatu Prev Qualificado FIM CP 

Encerramos o mês com exposição líquida de 94.9%. Os principais setores são: Consumo (38%), Energia Elétrica (14%) e Saúde 
(10%). Natura, Meli, Equatorial e Suzano são as principais posições do fundo. A carteira continua com um perfil menos 
concentrado. Além disso, parte da exposição líquida é referente a uma estrutura de opções em bancos. 

 

SulAmérica 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

SulAmérica Equities FIA 12,93% -18,82% -11,05% 9,19% 16,02% 48,19% -52,50% 997,3  

SulAmérica Mix 49 I FIM 7,47% -1,02% 2,37% 7,94% 10,48% 20,79% -24,50% 175,2  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Mix 49 I FIM 

O fundo apresentou rentabilidade de +7,47% no mês. Além do desempenho positivo de 15,90% do Ibovespa, as posições que 
mais contribuíram para a variação mensal foram: 1) na parte positiva: bancos, consumo básico e telecom; e 2) na ponta 
negativa: as alocações nos setores de transportes, óleo & gás e varejo. 

Posicionamento 

SulAmérica Mix 49 I FIM 

As maiores posições setoriais relativas são: transportes, saúde e mineração. Ao compararmos com a carteira de outubro/2020, 
aumentamos a exposição em mineração (Vale) e óleo & gás (Petrobras); e diminuímos a exposição em varejo e bens de capital. 
Apesar das incertezas que podem afetar o crescimento de curto prazo, continuamos positivos com o desempenho do Ibovespa 
com base na recuperação da atividade econômica e o atual nível de juros. Temos convicção da nossa alocação em empresas 
sólidas que apresentam condições de atravessar essa crise e gerar valor no longo prazo. 

Atribuição de Performance 

SulAmérica Equities FIA 

O fundo apresentou rentabilidade de +12,93% no mês, -297bps versus o benchmark. As posições que mais agregaram para o 
desempenho foram: Anima, Cosan e Bradesco. Na ponta contrária, as alocações nos setores de óleo & gás, elétricas e 
transportes. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7d9f3ccd-d1c7-47f5-8264-8915e89478db/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34793027000109
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/4616035000100
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/4616035000100
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/eb3409a5-e13e-4cbb-ba5e-6b313ee42fc8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

SulAmérica Equities FIA 

As maiores posições setoriais relativas ao benchmark são: transportes, construção civil e agricultura. Ao comparamos com a 
carteira de outubro/2020, aumentamos a exposição em mineração (Vale), bancos (Bradesco e Itaú) óleo & gás (Petrobras); e 
diminuímos a exposição em Varejo (Via Varejo e Lojas Americanas), transportes (Rumo e CCR) e elétricas (Light). Apesar das 
incertezas que podem afetar o crescimento de curto prazo, continuamos positivos com o desempenho do Ibovespa com base 
na recuperação da atividade econômica e o atual nível de juros.  Temos convicção da nossa alocação em empresas sólidas 
que apresentam condições de atravessar essa crise e gerar valor no longo prazo. 

 

Tarpon 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Tarpon GT FIC FIA 9,02% 7,11% 24,87% 30,11% 28,28% 35,49% -41,69% 244,2  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Tarpon GT FIC FIA 

O fundo apresentou performance positiva no mês de 9.0% e acumula alta no ano de 7.1% vs -5.8% do Ibovespa. O destaque no 
mês de novembro foi a Unipar, que reportou seu melhor resultado da história e foi a principal contribuinte para performance do 
período. Outra contribuição importante foi a Fras-le. A companhia está inserida em um sub segmento do setor automobilístico, 
de venda de autopeças para reposição, que tem se mostrado resiliente e que, nos últimos meses, tem tido um aumento de 
demanda. Além disso, a companhia tem ganhado Market share e consolidado aquisições importantes. De forma agragada, 
todas as companhias do fundo apresentaram resultados sólidos no terceiro trimestre. 

Posicionamento 

Tarpon GT FIC FIA 

Durante o mês de novembro, não houveram grandes alterações na carteira. O fundo é composto hoje por 11 empresas, 
principalmente small/mid caps, que possuem características que valorizamos como vantagens competitivas claras, baixo 
endividamento, geradoras de caixa e bem posicionadas em seus respectivos segmentos. Buscamos uma diversificação entre 
as empresas do portfolio e setores, sendo que hoje o fundo tem um peso maior no agronegócio e infraestrutura/utilities, além 
de posições no setor de químicos, real estate, segmentos do setor automobilístico e restaurantes. 

 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/eb3409a5-e13e-4cbb-ba5e-6b313ee42fc8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b9a1fb1d-6afe-418c-99ac-caa1890698b4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b9a1fb1d-6afe-418c-99ac-caa1890698b4/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Távola 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Távola Absoluto Advisory FIC FIM 14,40% 1,78% 7,33% - - 40,88% -45,40% 154,9  

Távola Absoluto FIM 15,89% 2,11% 8,03% 18,60% 22,12% 41,50% -46,43% 492,1  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Távola Absoluto FIM | Távola Absoluto Advisory FIC FIM 

Em novembro o mercado de ações apresentou expressiva valorização, refletindo a divulgação dos resultados favoráveis das 
vacinas da Pfizer e da Moderna, com eficácia superior a 90%. Também contribuiu positivamente o resultado da eleição 
americana, com vitória de Biden, mas sem maioria folgada no Senado. Outro fator relevante foi o mercado ter corrigido bastante 
as vésperas da eleição, ocorrendo uma descompressão grande de risco após o evento. No Brasil, passadas as eleições 
municipais, é importante acompanhar como o governo conciliará os limites impostos pelo teto de gastos com a pressão de 
uma parcela do Congresso para aumentar o alcance dos programas sociais. Após a forte performance do mês passado, 
reduzimos um pouco a exposição líquida do fundo, mantendo aquelas posições que ainda se encontram descontadas em 
relação ao seu valor justo. 

Posicionamento 

Távola Absoluto FIM | Távola Absoluto Advisory FIC FIM 

Nossa carteira hoje é composta por Utilities, Petróleo, Telecom, Real Estate, Serviços Financeiros, Saúde e Varejo. No mês o 
fundo rendeu +15,9% e o Ibovespa +15,9%. Os destaques positivos foram o setor de Utilities, Telecom, Financeiro, Mineração, 
Petróleo e Real Estate. Os destaques negativos foram os Hedges de portfólio. 

 

Tork 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Tork 60 Advisory FIC FIA 14,30% -7,02% - - - 47,46% -49,25% 86,7  

Tork Long Only Institucional FIC FIA 14,41% -6,93% 2,46% 24,69% - 47,11% -49,78% 926,1  

Tork FIC FIA 14,85% -5,55% 2,79% 21,63% - 46,13% -48,89% 1.507,7  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/56ba689e-8e16-4ed2-bf80-17c9ec0cdabe/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c748d7b7-a28d-4c2c-9620-d15bd3780274/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/56ba689e-8e16-4ed2-bf80-17c9ec0cdabe/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c748d7b7-a28d-4c2c-9620-d15bd3780274/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Tork Long Only Institucional FIC FIA 

O fundo Tork Long Only Inst FIC FIA acumula +63,1% desde o início, no mês o fundo teve uma rentabilidade de +14,4%. As 
principais contribuições positivas no mês vieram de nossos investimentos em Vale (+1,50%), Petrobras (+1,29%) e PagSeguro 
(+1,28%). As principais contribuições negativas vieram XP (-0,22%) e Enjoei (-0,10%). Após dois meses de turbulências, 
novembro apresentou avanço expressivo nos mercados globais. Bolsas subiram, dólar enfraqueceu e houve alívio nas 
condições financeiras de forma difundida. Em primeiro lugar, a resolução da eleição americana com a vitória do candidato 
democrata retirou um fator de risco político que vinha pesando sobre o mercado há algum tempo. O processo de transição já 
ocorre e Biden escolhe seus secretários, com destaque para a indicação de Janet Yellen para o Tesouro. Se a redução do risco 
político já era motivo para alívio nos mercados, novembro trouxe outro evento que impactou de forma ainda mais profunda as 
perspectivas para o futuro próximo: notícias promissoras sobre a vacina para o Covid-19. 

Posicionamento 

Tork Long Only Institucional FIC FIA | Tork 60 Advisory FIC FIA | Tork FIC FIA 

Com a esperança de uma vacina funcional já no primeiro trimestre do próximo ano, o mercado consegue finalmente contemplar 
o outro lado dessa pandemia. Os indicadores econômicos sugerem que 2021 será um ano de forte retomada econômica e, 
ainda assim, os bancos centrais prometem um mundo de juro zero por mais tempo. A combinação desses fatores é positiva 
para ativos reais - equities em particular. No Brasil, é notório que nosso maior desafio é a dinâmica fiscal. Passadas as eleições 
municipais, é preciso entender o que o governo planeja fazer com o orçamento para 2021. 

Atribuição de Performance 

Tork 60 Advisory FIC FIA 

O fundo Tork FIC FIA acumula +54,6% desde o início, no mês o fundo teve uma rentabilidade de +14,9%. As principais 
contribuições positivas no mês vieram de nossos investimentos em Vale (+1,50%), Petrobras (+1,29%) e PagSeguro (+1,28%). 
As principais contribuições negativas vieram XP (-0,22%) e Enjoei (-0,10%). Após dois meses de turbulências, novembro 
apresentou avanço expressivo nos mercados globais. Bolsas subiram, dólar enfraqueceu e houve alívio nas condições 
financeiras de forma difundida. Em primeiro lugar, a resolução da eleição americana com a vitória do candidato democrata 
retirou um fator de risco político que vinha pesando sobre o mercado há algum tempo. O processo de transição já ocorre e 
Biden escolhe seus secretários, com destaque para a indicação de Janet Yellen para o Tesouro. Se a redução do risco político 
já era motivo para alívio nos mercados, novembro trouxe outro evento que impactou de forma ainda mais profunda as 
perspectivas para o futuro próximo: notícias promissoras sobre a vacina para o Covid-19. 

Atribuição de Performance 

Tork FIC FIA 

O fundo Tork ADV 60 FIC FIA acumula -5,8% desde o início, no mês o fundo teve uma rentabilidade de +14,3%. As principais 
contribuições positivas no mês vieram de nossos investimentos em Vale (+1,50%), Petrobras (+1,29%) e PagSeguro (+1,28%). 
As principais contribuições negativas vieram XP (-0,22%) e Enjoei (-0,10%). Após dois meses de turbulências, novembro 
apresentou avanço expressivo nos mercados globais. Bolsas subiram, dólar enfraqueceu e houve alívio nas condições 
financeiras de forma difundida. Em primeiro lugar, a resolução da eleição americana com a vitória do candidato democrata 
retirou um fator de risco político que vinha pesando sobre o mercado há algum tempo. O processo de transição já ocorre e 
Biden escolhe seus secretários, com destaque para a indicação de Janet Yellen para o Tesouro. Se a redução do risco político 
já era motivo para alívio nos mercados, novembro trouxe outro evento que impactou de forma ainda mais profunda as 
perspectivas para o futuro próximo: notícias promissoras sobre a vacina para o Covid-19. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/15461528-1342-4855-9b6a-8b7f2ba2f0c0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/15461528-1342-4855-9b6a-8b7f2ba2f0c0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1a7f823d-cf58-4368-899a-5477e574d79a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d36bd809-c357-44a5-a964-a0898dd51205/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1a7f823d-cf58-4368-899a-5477e574d79a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d36bd809-c357-44a5-a964-a0898dd51205/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Trafalgar 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA 12,59% 11,84% 18,72% 23,37% - 30,81% -31,32% 246,2  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA 

Em Novembro, o Trafalgar Royal Long Bias fechou com +12,6% , uma alta de +11,8% em 2020. Em 12 e 24 meses a variação 
do fundo foi de +18,7% e +52,2%, respectivamente. Desde o seu início o fundo apresentou uma rentabilidade de +60,7%. Book 
estrutural correspondeu por 60% do retorno, resultado positivo vindo das posições em logística, construção civil e educação no 
Brasil, e varejista no México. Algumas posições no setor de e-commerce no Brasil tiveram contribuição negativa. Book macro 
teve contribuição positiva no mês. Destaque para a posição comprada em commodities e na cesta de moedas contra o USD. 
Posição tática comprada em ouro teve contribuição negativa no mês. Nosso book de hedge trouxe um resultado negativo para 
o fundo no mês após forte rally dos ativos de risco. 

Posicionamento 

Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA 

Exp. net comprada em bolsa ao redor de 80% com pouca exp. em Brasil, mas princ. exposto em México e países Andinos. 
Carteira macro: exp. comprada em uma cesta de moedas. Vemos uma dinâmica de dólar americano mais fraco nos próximos 
anos, após a vitória de Joe Biden e aumento dos gastos públicos nos EUA. Seguimos com uma posição construtiva com ativos 
relacionados ao crescimento econômico na Ásia. 

 

Truxt 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Truxt Valor XP Seguros Prev FICFIA - - - - - - - - 

Truxt Long Bias Advisory FIC FIM 9,57% 36,06% 43,12% - - 23,47% -20,07% 766,4  

Truxt I Valor Institucional FIC FIA 8,68% 6,55% 17,14% 25,38% 25,10% 46,19% -45,47% 445,7  

Truxt I Valor FIC FIA 8,23% 25,28% 34,13% 33,77% 29,95% 43,86% -40,47% 718,4  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/afd37966-6a5a-40ce-862e-59f909820ad5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/afd37966-6a5a-40ce-862e-59f909820ad5/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Truxt Long Bias Advisory FIC FIM 

No mês de novembro a boa performance da bolsa brasileira contribuiu positivamente para a performance do fundo. A geração 
de alfa com a carteira de ações foi prejudicada diante do forte movimento de rotação de portfólio observado nos mercados 
internacionais e local. Nesse contexto, destacaram-se positivamente em termos de alfa posições relacionadas aos setores de 
mineração e petróleo, e negativamente posições ligadas aos segmentos de varejo e serviços financeiros. A contribuição da 
carteira de hedges foi marginalmente negativa no mês. 

Posicionamento 

Truxt Long Bias Advisory FIC FIM 

Atualmente o fundo tem suas principais posições nos setores de serviços financeiros e varejo.  

Atribuição de Performance 

Truxt I Valor Institucional FIC FIA 

Em novembro o fundo obteve ganhos importantes com investimentos nos setores de petróleo e mineração, enquanto 
apresentou perdas com posições nos setores de consumo e serviços financeiros. A despeito da forte alta do Ibovespa 
observada no mês, caracterizada por um expressivo movimento de rotação de portfólio, acreditamos que o comportamento de 
ativos de risco seguirá volátil nos próximos meses diante da persistência de incertezas importantes. Nesse contexto, o fundo 
permanece posicionado em empresas sólidas e com modelos de negócio comprovados, nas quais acreditamos existir 
assimetrias de preço x valor relevantes e alto potencial de valorização a médio prazo. 

Posicionamento 

Truxt I Valor Institucional FIC FIA 

Atualmente as principais posições do fundo estão relacionadas aos setores de serviços financeiros, consumo e varejo.   

Verde 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Verde AM Mundi Ações Globais BRL FIC FIA - 

IE 
- - - - - - - - 

Verde AM LB 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 8,25% 4,55% 10,36% - - 36,82% -37,66% 445,5  

Verde AM Unique Long Bias FIC FIA 10,91% 0,51% 8,12% 17,14% 17,12% 48,63% -47,12% 312,2  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a4ba8227-d8d9-489b-9459-af3d32d99f4d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a4ba8227-d8d9-489b-9459-af3d32d99f4d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/797eda65-7933-44b1-b4f1-e88326b26bfa/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/797eda65-7933-44b1-b4f1-e88326b26bfa/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012


 
 
 

213 

   Dezembro 2020 

Atribuição de Performance 

Verde AM Mundi Ações Globais BRL FIC FIA - IE 

Há indícios que estamos próximos de uma vacina para o COVID-19 e isso terá um grande efeito adicional na atual recuperação 
mundial. A retomada do crescimento do PIB, queda no desemprego e por consequência o crescimento de lucro das empresas 
é uma questão de tempo. A manutenção de políticas fiscais e de um ambiente de juros baixos ainda são muito positivas para 
o mercado de ações globais. Os destaques positivos do fundo foram JP Morgan e Union Pacific, que se beneficiaram da rotação 
do mercado para setores mais cíclicos em novembro. Do lado negativo, o maior detrator foi Alibaba, que sofreu com o 
cancelamento do IPO de Ant (subsidiária de Fintech), zeramos a posição durante o mês. 

Posicionamento 

Verde AM Mundi Ações Globais BRL FIC FIA - IE 

Os maiores investimentos do fundo estão nos setores ligados a essa recuperação da economia global, como empresas ligadas 
ao setor industrial e de Housing nos Estados Unidos, além de empresas de tecnologia na Europa e Asia que se beneficiam 
dessa retomada cíclica. Além disso existem boas oportunidades de investimento no setor de Telecom, Healthcare e Consumo 
nos EUA e de Real Estate na Europa que devem se beneficiar do cenário macro em 2021 em diante. 

Atribuição de Performance 

Verde AM Long Bias FIC FIA | Verde AM LB 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 

A confirmação de que as primeiras vacinas contra o Covid têm alta eficácia e um resultado tranquilo das eleições americanas 
levaram a um mês de forte valorização das ações. 

A principal contribuição positiva para o fundo foi das ações da Petrobras, que subiram 31,5% no mês. O setor de óleo e gás se 
apresentou como uma das principais vítimas da pandemia, por conta dos efeitos da restrição da mobilidade global e 
consequente descompasso de oferta e demanda (que derrubou os preços do petróleo). Ao longo do ano, montamos uma 
importante posição em Petrobras, embasada na tese de resiliência da demanda por derivados de petróleo (à medida que a 
mobilidade retornasse), no sólido balanço da Companhia, no ajuste de oferta decorrente das movimentações da OPEC e da 
redução drástica dos investimentos em manutenção de produção em diversos lugares. Com a forte valorização das ações da 
Petrobras, reduzimos parte deste investimento. No restante, o resultado do fundo foi bem distribuído em diversas ações, com 
as principais sendo Vivara, Itaú, Mercado Livre e Suzano. Não houve contribuição negativa relevante de nenhum investimento, 
mas pequenas perdas com estruturas de hedge para proteger a carteira. 

Posicionamento 

Verde AM Long Bias FIC FIA | Verde AM LB 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM 

Estamos otimistas em relação à recuperação da economia nos próximos meses. A redução do auxílio emergencial está sendo 
acompanhada pela volta das atividades econômicas, que deverá se acelerar à medida que a vacina for disseminada em 2021. 
O ambiente de juros reais negativos também estimulará a recuperação do PIB.   

O crescimento da economia e os baixos níveis de juros devem contribuir para o mercado de ações. Os maiores investimentos 
do fundo são nos setores de planos de saúde, energia elétrica, petróleo, distribuição de combustível, consumo e papel e 
celulose. Nesses setores, há ótimas oportunidades de investimento em ações de empresas que conseguirão atravessar bem a 
crise. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f116a0db-1d2c-45bf-b0c1-b21420ccd6eb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f116a0db-1d2c-45bf-b0c1-b21420ccd6eb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c788ab50-f0fb-483a-4beb-08d53be40d6c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30830240000184
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c788ab50-f0fb-483a-4beb-08d53be40d6c/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/30830240000184
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Vinci Partners 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vinci Mosaico FIA 13,01% -5,24% 6,45% 21,68% 20,26% 42,61% -45,32% 1.564,9  

Vinci Gas Seleção Dividendos FIA 15,05% -5,51% 3,33% 18,60% 17,58% 41,36% -44,99% 161,3  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Vinci Gas Seleção Dividendos FIA 

Em novembro, o Fundo teve um retorno de 15,05% contra 15,90% do Ibovespa. O bom desempenho das ações da nossa 
investida do setor de Mineração pode ser explicado: i) pelo aumento do preço do minério, ii) pela expectativa de um possível 
acordo entre a investida, o Estado de MG e as instituições federais e estaduais que poderá refletir no fim das incertezas 
envolvendo litígios advindos da tragédia de Brumadinho, iii) pela percepção de melhora nas questões ESG e iv) pelo valuation 
extremamente atrativo vs os peers internacionais. Em contrapartida, a nossa investida no setor de Tecnologia sofreu com a 
aprovação de uma proposta de aquisição de um competidor, sua proposta não teve a oportunidade de ser votada e, portanto, 
a aquisição não foi efetivada. No entanto, acreditamos que a companhia segue forte nos fundamentos, com entrega de 
resultado mesmo em um cenário adverso de crise 

Posicionamento 

Vinci Gas Seleção Dividendos FIA 

Continuamos vendo o mundo com muita liquidez, juros baixos por mais tempo e uma recuperação econômica que ainda pode 
se acelerar com notícias sobre uma eventual vacina. Esse efeito do baixo juros tem se refletido no fluxo de pessoas físicas para 
a bolsa brasileira. Apesar da inclinação recente da curva de juros, continuamos vendo um prêmio atrativo no mercado de ações 
que, aliado à expectativa da recuperação econômica, deve levar a uma reprecificação dos ativos. Os setores Elétrico & 
Saneamento continuam sendo a maior exposição do Fundo. Vale ressaltar que o spread entre o Dividend Yield do Fundo e o 
CDI é o maior da história desde a abertura da estratégia da gestora há 15 anos, continuando em um nível muito elevado. 

Atribuição de Performance 

Vinci Mosaico FIA 

Em novembro, o Fundo teve um retorno de 13,01% contra 15,90% do Ibovespa. O bom desempenho das ações da nossa 
investida do setor de Mineração pode ser explicado: i) pelo aumento do preço do minério, ii) pela expectativa de um possível 
acordo entre a investida, o Estado de MG e as instituições federais e estaduais que poderá refletir no fim das incertezas 
envolvendo litígios advindos da tragédia de Brumadinho, iii) pela percepção de melhora nas questões ESG e iv) pelo valuation 
extremamente atrativo vs os peers internacionais. Em contrapartida, a nossa investida no setor de Tecnologia sofreu com a 
aprovação de uma proposta de aquisição de um competidor, sua proposta não teve a oportunidade de ser votada e, portanto, 
a aquisição não foi efetivada. No entanto, acreditamos que a companhia segue forte nos fundamentos, com entrega de 
resultado mesmo em um cenário adverso de crise. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/61d8b30e-a6fe-40c1-8a63-0fff185bccf9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/61d8b30e-a6fe-40c1-8a63-0fff185bccf9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4edf17c0-fa69-42cf-b9f8-b83887eca8ec/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Vinci Mosaico FIA 

A carteira reflete a nossa visão positiva para a bolsa no médio e longo prazo, em função do ambiente de juros baixos no mundo 
e da retomada da atividade econômica. Investimos em uma seleção de empresas bem administradas e rentáveis que negociam 
com desconto em relação ao seu preço justo. Além disso, nosso portfólio é bem diversificado entre setores e empresas. 
Atualmente, nossas maiores exposições estão nos setores Elétrico, Commodities e Bancos. 

 

Vinland 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vinland LB Advisory XP Seg Prev FIC FIM 7,01% -3,60% 2,22% - - 23,88% -30,61% 8,3  

Vinland Long Only FIC FIA 13,28% -9,91% -1,91% - - 44,26% -46,54% 7,0  

Vinland Long Bias Advisory FIC FIM 7,86% 4,59% 14,92% 12,06% - 23,65% -23,22% 24,1  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Vinland Long Bias Advisory FIC FIM | Vinland LB Advisory XP Seg Prev FIC FIM 

O fundo encerrou o mês com outperformance em relação a seu benchmark As maiores contribuições para a performance 
vieram dos setores de commodities (minério, açúcar e celulose), varejo de vestuário e logística. As poucas perdas que tivemos 
foram no setor de ecommerce. De forma ampla seguimos acreditando que a expansão monetária e fiscal seguirá sustentando 
a recuperação das economias e dos ativos de risco, estamos particularmente construtivos com os setores de commodities 
(minério de ferro, celulose), logísitica (caminhoes e aluguel de automoveis) e desintermediação financeira (bolsas e fintechs). 

Posicionamento 

Vinland Long Bias Advisory FIC FIM 

Mantivemos nossas posições ao longo do mês, com preferência pelos setores de commodities, infra-estrutura/logística e 
fintech como maiores posições do fundo. Ao longo do mês, reduzimos marginalmente nossas posições em BTG e Via Varejo 
abrindo espaço para incrementos importantes em Hypermarcas e Natura. Nossa exposição liquida consolidada fechou o mês 
em 80% distribuída em aprx 60% local e 20% offshore.  

No book offshore nossa principais posições são em tecnologia, Educação e setor de cimento. Continuamos temos como 
principais temas de investimento do fundo (i) commodities (ciclo positivo de retomada na economia global), (ii) logística 
(retomada da economia doméstica e transformação das cadeias logísticas à luz do ecommerce) e (iii) desintermediação 
financeira. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4edf17c0-fa69-42cf-b9f8-b83887eca8ec/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/79dde96c-8ba2-4ef1-a76c-dda62fd05d9f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31846641000195
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/79dde96c-8ba2-4ef1-a76c-dda62fd05d9f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Vinland LB Advisory XP Seg Prev FIC FIM 

Mantivemos nossas posições ao longo do mês, com preferência pelos setores de commodities, infra-estrutura/logística e 
fintech como maiores posições do fundo. Ao longo do mês, reduzimos marginalmente nossas posições em BTG e Via Varejo 
abrindo espaço para incrementos importantes em Hypermarcas e Natura. Nossa exposição liquida consolidada fechou o mês 
em 80% distribuída em aprx 60% local e 20% offshore.  

Atribuição de Performance 

Vinland Long Only FIC FIA 

A estratégia encerrou o mês de novembro abaixo de seu benchmark. As maiores contribuições para a performance vieram dos 
setores de commodities (minério, açúcar e celulose), varejo de vestuário e logística. As poucas perdas que tivemos foram no 
setor de e-commerce.  

De forma ampla seguimos acreditando que a expansão monetária e fiscal seguirá sustentando a recuperação das economias 
e dos ativos de risco, estamos particularmente construtivos com os setores de commodities (minério de ferro, celulose), 
logísitica (caminhões e aluguel de automóveis) e desintermediação financeira (bolsas e fintechs). 

Posicionamento 

Vinland Long Only FIC FIA 

 Mantivemos nossas posições ao longo do mês, com preferência por Vale, Suzano , B3, Simpar e Locamerica como as maiores 
posições do fundo. Ao longo do mês, reduzimos marginalmente nossas posições em BTG e Via Varejo abrindo espaço para 
incrementos importantes em Hypermarcas e Natura.  

Estamos com uma posição de caixa de cerca de 5% do patrimônio do fundo – em linha com a média recente devido à 
valorização de nossa carteira. Continuamos tendo como principais investimentos do fundo (i) commodities (ciclo positivo de 
retomada na economia global), (ii) logística (retomada da economia doméstica e transformação das cadeias logísticas à  luz 
do ecommerce) e (iii) desintermediação financeira.  

 

Vista 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Vista Long Biased Advisory FIC FIM 14,69% - - - - 14,22% -7,65% 34,9  

Vista FIA 16,14% 2,90% 10,56% 22,91% 24,95% 46,67% -45,07% 395,4  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/31846641000195
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e2d127cf-9e8d-444e-9f37-2eea4307bf64/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e2d127cf-9e8d-444e-9f37-2eea4307bf64/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Vista Long Biased Advisory FIC FIM 

Após as notícias sobre a vacina, houve expressiva valorização do Ibovespa, impulsionada pelo setor bancário e commodities, 
ambos setores que acumulavam performance negativa no ano. O Vista LB foi beneficiado pelo movimento de reprecificação 
com 2 das 3 principais posições geradora de alpha associadas a commodities (Vale e Petrobras). Lojas Renner, a maior posição 
do fundo no início do mês, também teve performance expressiva. 

Posicionamento 

Vista Long Biased Advisory FIC FIM 

Nosso portfólio não foi significativamente alterado e seguimos bastante otimistas com a trajetória das companhias. Os 
principais nomes estão nos setores de consumo e varejo discricionário, commodities e saúde. Reagindo a reprecificação 
expressiva de Petrobras e Lojas Renner, reduzimos parcialmente nossas exposições nessas companhias, bem como a 
exposição líquida total para 75%. 

Atribuição de Performance 

Vista FIA 

Após as notícias sobre a vacina, houve expressiva valorização do Ibovespa, impulsionada pelo setor bancário e commodities, 
ambos setores que acumulavam performance negativa no ano. O Vista FIA foi beneficiado pelo movimento de reprecificação 
com 2 das 3 principais posições geradora de alpha associadas a commodities (Vale e Petrobras). Lojas Renner, a maior posição 
do fundo no início do mês, também teve performance expressiva. 

Posicionamento 

Vista FIA 

Nosso portfólio não foi significativamente alterado e seguimos bastante otimistas com a trajetória das companhias. Os 
principais nomes estão nos setores de consumo e varejo discricionário, commodities e saúde. Reagindo a reprecificação 
expressiva de Petrobras e Lojas Renner, reduzimos parcialmente nossas exposições nessas companhias. 

 

Western 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Western Asset Valuation FIA 11,55% -6,10% 1,51% 11,77% 12,86% 48,43% -49,29% 164,9  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/46d46f59-814f-4020-b347-585fda423232/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/46d46f59-814f-4020-b347-585fda423232/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5191a1dd-2868-430a-82cf-ce9e7b4ef5f1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5191a1dd-2868-430a-82cf-ce9e7b4ef5f1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Valuation 

Novembro foi um mês de festa para as bolsas no mundo inteiro, e não foi diferente no Brasil. A perspectiva de aprovação, no 
curto prazo, de vacinas eficazes, fez com que o otimismo desse o tom. A bolsa brasileira fechou com alta de 15,5%, valorização 
mensal que não víamos desde março de 2016. O grande destaque foram as commodities, cujos produtos se valorizaram na 
esteira do movimento de enfraquecimento do dólar. 

Posicionamento 

Valuation 

O fundo apresentou retorno abaixo dos principais indices de referência locais no mês, prejudicado pela escolha dos papéis. 
Atualmente as maiores exposições setoriais estão em empresas cujos desempenhos estão bastante relacionadas ao ciclo 
econômico, uma vez que mantemos um cenário base de alguma recuperação da atividade econômica no ano que vem. Como 
os índices acabaram se beneficiando do apetite dos investidores globais que procuraram investir em papéis mais líquidos da 
bolsa, a estratégia acabou ficando para trás desses referenciais. 

 

XP Asset 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

XP Long Biased III FIC FIM 9,91% - - - - 25,03% -10,84% 44,6  

XP Long Biased Advisory XP Seg FIC FIM 8,78% - - - - 21,97% -10,30% 15,5  

XP Long Term Equity XP Seguros FICFIM 10,48% -2,22% - - - 40,58% -42,92% 53,1  

XP Long Term Equity FIC FIM 11,70% 7,60% 17,48% - - 42,23% -44,45% 920,2  

XP Investor 30 Dominus FIC FIA 9,97% -9,39% 0,03% - - 48,26% -52,31% 86,3  

XP Long Biased Advisory FIC FIM 11,87% -18,84% -12,46% 3,36% - 52,39% -57,35% 133,4  

XP Long Biased Dominus FIC FIM 12,04% -17,37% -10,10% 6,36% - 52,65% -57,59% 189,6  

XP Long Biased II FIC FIM 11,77% -18,73% -12,34% - - 52,67% -57,61% 85,1  

XP Ações FIC FIA 15,54% -8,83% -1,55% 13,56% 18,38% 47,47% -49,58% 95,2  

XP Dividendos 30 FIC FIA 10,85% -21,92% -16,20% 10,86% 13,47% 39,87% -44,67% 232,3  

XP Investor 30 FIC FIA 9,80% -11,27% -2,43% 15,62% 19,44% 48,73% -52,71% 582,9  

XP Long Biased 30 FIC FIM 11,98% -18,19% -11,74% 3,85% 14,00% 52,55% -57,34% 936,9  

XP Long Biased FIC FIM 11,81% -18,24% -11,82% 3,77% 13,72% 52,38% -57,29% 88,2  

XP Dividendos FIA 11,09% -21,83% -16,13% 11,34% 14,02% 40,91% -45,23% 248,5  

XP Investor FIA 10,20% -10,71% -1,75% 16,77% 20,23% 49,63% -53,23% 362,7  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1bfa0c13-0ce8-4030-8c34-c276a6aa0d68/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1bfa0c13-0ce8-4030-8c34-c276a6aa0d68/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

XP Dividendos FIA | XP Dividendos 30 FIC FIA 

O Ibovespa fechou o mês de novembro com uma valorização de 15,98%, aos 108.893 pontos, maior alta mensal em mais de 4 
anos. No mercado local, a agenda de reformas seguiu parada dado a proximidade das eleições municipais e da disputa pelas 
presidências no legislativo. A incerteza para o orçamento de 2021 permanece, e com isso, a preocupação de uma possível 
deterioração fiscal da economia brasileira continua no radar. O destaque do mês ficou para a eleição dos Estados Unidos, e 
para aceleração nos novos casos do COVID-19. Joe Biden foi eleito presidente americano. A definição da superioridade no 
senado americano ainda está em aberta, com a Georgia possuindo dois assentos a serem definidos, no segundo turno em 
janeiro. A principal contribuição positiva no mês foram as ações da Banco do Brasil e BB Seguridades. Do lado negativo, foram 
as ações de Eletrobras. 

Posicionamento 

XP Dividendos FIA | XP Dividendos 30 FIC FIA 

Ao longo do mês o mais relevante foi que reduzimos parte da posição em Qualicorp e aumentamos a exposição a Hidrovias 
Trocamos parte da exposição em Bradesco para Itau. Além disso, diminuímos exposição a Copel. 

Atribuição de Performance 

XP Long Biased FIC FIM | XP Long Biased 30 FIC FIM | XP Long Biased II FIC FIM | XP Long Biased Dominus FIC 
FIM | XP Long Biased Advisory FIC FIM | XP Long Biased Advisory XP Seg FIC FIM | XP Long Biased III FIC FIM 

O destaque do mês ficou para a eleição dos Estados Unidos, e para aceleração nos novos casos do COVID-19. Joe Biden foi 
eleito presidente americano. A definição da superioridade no senado americano ainda está em aberta, com a Georgia possuindo 
dois assentos a serem definidos, no segundo turno em janeiro. O fato de não ter tido uma onda azul, onde o executivo e o 
legislativo fossem predominados por democratas, além do fato da política externa a ser praticada pelo novo presidente 
americano, ser menos agressiva, tiveram um resultado positivo nos mercados de ações globais. Além disso, contribuiu para o 
bom desempenho das bolsas, o avanço de uma nova vacina eficaz contra o COVID-19. O net long do fundo está em torno de 
95% e temos uma proteção pequena no IBOV de cerca de 30% do fundo.  A principal contribuição positiva no mês foram as 
ações da Vale, CCR e Banco do Brasil. Do lado negativo, foram as ações de B2W. 

Posicionamento 

XP Long Biased FIC FIM | XP Long Biased 30 FIC FIM | XP Long Biased II FIC FIM | XP Long Biased Dominus FIC 
FIM | XP Long Biased Advisory FIC FIM | XP Long Biased Advisory XP Seg FIC FIM | XP Long Biased III FIC FIM 

Ao longo do mês aumentamos exposição a Centauro e JBS. Reduzimos exposição a Copel e zeramos a posição de Boa Vista. 
Além disso, zeramos o long short de Vale contra Rio Tinto.  

Atribuição de Performance 

XP Investor FIA | XP Investor 30 FIC FIA | XP Investor 30 Dominus FIC FIA 

O destaque do mês ficou para a eleição dos Estados Unidos, e para aceleração nos novos casos do COVID-19. Joe Biden foi 
eleito presidente americano. A definição da superioridade no senado americano ainda está em aberta, com a Georgia possuindo 
dois assentos a serem definidos, no segundo turno em janeiro. O fato de não ter tido uma onda azul, onde o executivo e o 
legislativo fossem predominados por democratas, além do fato da política externa a ser praticada pelo novo presidente 
americano, ser menos agressiva, tiveram um resultado positivo nos mercados de ações globais. Além disso, contribuiu para o 
bom desempenho das bolsas, o avanço de uma nova vacina eficaz contra o COVID-19. A principal contribuição positiva no mês 
foram as ações da Vale, CCR e Banco do Brasil. Do lado negativo, foram as ações de B2W. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6f7e965f-5550-4462-b7de-e8a9c1fc612b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/00b26fe8-3f32-4ada-a61b-63f85fbdbf2a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/6f7e965f-5550-4462-b7de-e8a9c1fc612b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/00b26fe8-3f32-4ada-a61b-63f85fbdbf2a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3c27015f-25d8-4614-b210-7cd568800bd0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e0d1af76-48bb-4aad-b1c6-2b0f344af9c2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2f4e6240-025b-44d7-bd45-76deb3180acd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dd0d0739-4a71-45b3-8373-1e2e35851253/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dd0d0739-4a71-45b3-8373-1e2e35851253/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bae84ee4-cb5f-41c6-a635-3235eb2afc69/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35744196000103
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/50d516c5-b8da-4572-9a67-1595b6713760/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/3c27015f-25d8-4614-b210-7cd568800bd0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e0d1af76-48bb-4aad-b1c6-2b0f344af9c2/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2f4e6240-025b-44d7-bd45-76deb3180acd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dd0d0739-4a71-45b3-8373-1e2e35851253/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dd0d0739-4a71-45b3-8373-1e2e35851253/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bae84ee4-cb5f-41c6-a635-3235eb2afc69/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/35744196000103
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/50d516c5-b8da-4572-9a67-1595b6713760/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f63a4529-340c-48ea-87d5-4f8abe7492c7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c2753470-2d40-47dc-9697-e66c74e61f53/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b407f85d-d192-4135-a335-4c1a58bbdb01/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

XP Investor FIA | XP Investor 30 FIC FIA | XP Investor 30 Dominus FIC FIA 

Ao longo do mês aumentamos exposição a Centauro e JBS. Reduzimos exposição a Copel e zeramos a posição de Boa Vista.  

Atribuição de Performance 

XP Long Term Equity FIC FIM 

No mês a cota do fundo cresceu +11,70% ante uma alta de +15,90% do Ibovespa e +0,15% do CDI.  

As posições em Vale e Stone foram os destaques positivos, com valorizações de 28% e 30% (em reais), respectivamente. As 
perdas vieram do par comprado em Itausa e vendido em Bradesco. A posição em BR Malls ganhou peso relativo e Meliuz 
passou a compor o portfólio. A contrapartida dos aumentos se deu com a zeragem das posições de Copel, Qualicorp e Cesp.  
A equipe vem monitorando de perto o desenrolar do aumento de casos do Covid-19 e os impactos estruturais nas empresas 
investidas. 

Posicionamento 

XP Long Term Equity FIC FIM | XP Long Term Equity XP Seguros FICFIM 

Em meados deste mês, protegemos parcialmente a carteira com uma estrutura de derivativos, em virtude de preocupações 
futuras com o cenário fiscal/político doméstico e toda discussão sobre o teto de gastos da União, somadas à uma possível 
segunda onda de Covid-19. O fundo segue com alocação direcional superior a 90%. 

Atribuição de Performance 

XP Long Term Equity XP Seguros FICFIM 

No mês a cota do fundo cresceu +10,48% ante uma alta de +15,90% do Ibovespa e +0,15% do CDI.  

As posições em Vale e Stone foram os destaques positivos, com valorizações de 28% e 30% no mês (em reais), 
respectivamente. Do outro lado, as perdas vieram majoritariamente do par comprado em Itausa e vendido em Bradesco. A 
posição em BR Malls ganhou peso relativo e Meliuz passou a compor o portfólio após a sua estreia na Bolsa. A contrapartida 
dos aumentos se deu com a zeragem das posições de Copel, Qualicorp e Cesp. A equipe vem monitorando de perto o desenrolar 
do aumento de casos do Covid-19 e os impactos estruturais nas empresas investidas. 

 

XP Investimentos - Selection 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Selection Ações FIC FIA 13,07% 0,01% 8,32% - - 44,28% -46,78% 58,5  

Selection Long Biased FIC FIM 10,07% 0,02% 7,00% 15,89% 16,76% 34,37% -39,71% 141,0  

Ibovespa 15,90% -5,84% 0,61% 10,30% 14,80% 45,24% -46,82% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f63a4529-340c-48ea-87d5-4f8abe7492c7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c2753470-2d40-47dc-9697-e66c74e61f53/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b407f85d-d192-4135-a335-4c1a58bbdb01/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a59ccf66-dc17-4d67-be55-137a58d75353/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a59ccf66-dc17-4d67-be55-137a58d75353/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34430623000116
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/34430623000116
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Atribuição de Performance 

Selection Ações FIC FIA 

O fundo teve alta de 13,70% em novembro. Já o Ibovespa subiu 15,90% no mês. Nos últimos 12 meses, o fundo sobe 8,32% 
contra uma alta de 0,61% do índice no mesmo período. Após dois meses negativos para as bolsas globais, o avanço das vacinas 
contra o Covid-19 animou os mercados e novembro apresentou fortes altas ao redor do mundo. Esse otimismo se refletiu nos 
mercados emergentes e o Ibovespa teve uma forte alta de 15,90% em novembro. Os destaques foram as empresas que mais 
sofreram nos últimos meses, como as do setor aéreo e turismo. Por esse motivo e pela correção das ações que mais vinham 
subindo no ano, a maioria dos fundos não conseguiu acompanhar o Ibovespa no mês. Com um cenário mais claro, tanto em 
relação à pandemia quanto à eleição americana, alguns gestores aumentaram suas exposições líquidas e começaram a 
expandir suas alocações para empresas que ficaram muito descontadas durante a crise. Os destaques do mês foram Moat 
(+16,06%) e Tork, (+14,41%). 

Posicionamento 

Selection Ações FIC FIA 

A carteira possui alocação em 8 estratégias: DCG Advisory (Dynamo Cougar), Tork Long Only Institucional, Moat Capital, 
Constellation Institucional, AT Advisory (Atmos), Brasil Capital 30, Occam FIC FIA e Wellington Ventura. 

Atribuição de Performance 

Selection Long Biased FIC FIM 

O fundo teve alta 10,07% no mês, contra +15,90% do Ibovespa e +0,95% do IPCA+Yield IMA-B. Nos últimos 12 meses, o fundo 
sobe 7,00%, contra +0,61% do Ibovespa e +6,51% do IPCA+Yield IMA-B. Após dois meses negativos para as bolsas globais, o 
avanço das vacinas contra o Covid-19 animou os mercados e novembro apresentou fortes altas ao redor do mundo. Esse 
otimismo se refletiu nos mercados emergentes e o Ibovespa teve uma forte alta de 15,90% em novembro. Os destaques foram 
as empresas que mais sofreram nos últimos meses, como as do setor aéreo e turismo. Por esse motivo e pela correção das 
ações que mais vinham subindo no ano, a maioria dos fundos não conseguiu acompanhar o Ibovespa no mês. Com um cenário 
mais claro, tanto em relação à pandemia quanto à eleição americana, alguns gestores aumentaram suas exposições líquidas 
e começaram a expandir suas alocações para empresas que ficaram muito descontadas durante a crise. Os destaques foram 
Távola  (+14,40%) e Dynamo (+13,48%). 

Posicionamento 

Selection Long Biased FIC FIM 

A carteira possui alocação em 10 estratégias, sendo as principais Sharp Long Biased, DCG Advisory (Dynamo Cougar), Pacifico 
LB, Safari, XP Long Biased, Távola Absoluto, Oceana Long Biased e Dahlia Total Return. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cfc34b83-6bc3-439f-a0f2-a0b4507e11ea/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cfc34b83-6bc3-439f-a0f2-a0b4507e11ea/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/04ab2234-cad2-4326-97a9-7fd4e06cfaad/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/04ab2234-cad2-4326-97a9-7fd4e06cfaad/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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IV) Internacional 

O otimismo que predominou nos mercados globais ao longo de 

novembro levou as principais bolsas do mundo a fecharam o mês com 

fortes altas. As commodities, como petróleo e minério de ferro, também 

subiram e ativos considerados como mais seguros em tempos de crise, 

como o ouro e o dólar, fecharam o mês em queda. 

 

 
O mercado de renda fixa internacional também se beneficiou desse otimismo. Os títulos privados de empresas 

americanas com menor risco (as chamadas “investment grade”) tiveram alta de 2,64%. Já as empresas com 

maior risco (as “high yield”) atraíram ainda mais os investidores e subiram 3,82% no período. 

 

 
Os fundos no geral, acompanharam esse movimento de alta e os hedgeados, aqueles que não tem exposição 

cambial, se destacaram. Gestores estão otimistas, já que as incertezas diminuíram em relação a dois grandes 

riscos (eleição nos EUA e covid-19). Reflexo disso é a queda do VIX, índice que mede o nível de incerteza dos 

mercados americanos, para patamares pré-pandemia. 

 

 
Fonte: Economatica. Data base: 30/11/2020. Amostra de fundos monitorados pela XP. * Retornos de 24m e 36m são anualizados. 
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Aberdeen 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE 5,25% 1,33% 2,60% 5,42% - 11,41% -19,96% 86,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE 

O portfólio apresentou fortes retornos positivos em Novembro frente ao rali do mercado de renda variável global, que ocorreu 
devido a percepção de risco político dissipado nos EUA e várias atualizações positivas em torno da vacina contra Covid-19. 
Ações listadas tiveram a melhor contribuição positiva ao longo do mês com as classes de ativos ligadas a propriedades, private 
equity, “oportunidades especiais” , asset backed securities e  crédito corporativo nos EUA também adicionando valor ao 
portfolio.  A nossa alocação estratégica comprada em Iene Japonês foi a única detratora de performance, devido a suas 
qualidades defensivas e de proteção de carteira em momentos de estresse. Perspectiva:  Continuamos com postura cautelosa 
para ativos de risco no curto prazo mas acreditamos que, no caso de muitos dos nossos investimentos, há pouco ou nenhum 
impacto material para os drivers de crescimento e de rendimento. Dessa forma, acreditamos estar bem posicionados para 
proporcionar aos nossos clientes retornos a médio prazo altamente atrativos, entregues de uma forma relativamente suave. 

Posicionamento 

Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE 

Alterações na carteira: Reduzimos a nossa exposição a propriedades e Crédito de grau de investimento nos EUA. Participamos 
do IPO de outra empresa de royalties musicais. Dentro da classe de infraestrutura, participamos de vários levantamentos de 
capital a preços atrativos. O levantamento total de capital associado a empresas de investimento em infraestrutura renovável 
totalizou 370 milhões de libras esterlinas, todas com excesso de demanda em relação à oferta , destacando o interesse dos 
investidores pela exposição a essa classe de ativos. 

AXA 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

AXA WF US High Yield Bonds Advisory FIC 

FIM IE CP 
2,93% 5,72% - - - 9,73% -16,74% 74,5  

AXA WF Framlington Digital Economy 

Advisory FIC FIA IE 
8,60% 35,64% - - - 32,07% -28,40% 381,6  

AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC 

FIA IE 
12,80% 30,07% - - - 33,37% -31,03% 101,0  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2e74c9a6-13b4-49c6-9dae-4e6b3cbfd84d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2e74c9a6-13b4-49c6-9dae-4e6b3cbfd84d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE 

Vimos forte desempenho em semicondutores que atuam no setor automotivo, como Ambarella, Microchip e Infineon. As 
posições em automação japonesa, como Omron (equipamentos de automação), Yaskawa (fabricante de robôs), SMC 
(tecnologias de controle de movimento) e Nidec (motores pequenos de precisão), apresentaram bom desempenho. Vimos bons 
resultados em nossas empresas do setor de saúde, que estão mais expostas a procedimentos eletivos, mercado que deve 
voltar ao normal em pouco tempo. Aumentamos nossa posição na Dexcom, líder em tecnologia de dispositivos para monitorar 
o nível de açúcar no sangue, e aumentamos nossa posição na Axonics, fabricante de dispositivos médicos. Aumentamos nossa 
posição na Silicon Labs, uma empresa de semicondutores americana com foco nos mercados de Internet das coisas. 

Posicionamento 

AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE 

O e-commerce aumentou muito durante os lockdowns e empresas com forte presença online beneficiaram-se. Prevemos 
grandes gastos para centros de logística e atendimento e este aumento do CAPEX será benéfico para muitos fornecedores de 
automação. A adoção mais ampla do 5G permitirá maior conectividade e comunicações que estimularão fábricas cada vez 
mais inteligentes, assim como veículos conectados. 

Atribuição de Performance 

AXA WF US High Yield Bonds Advisory FIC FIM IE CP 

Em novembro, o mercado teve um forte retorno e participamos da recuperação, que reflete a espera por uma melhora 
econômica, vacinas generalizadas e estímulos em 2021. Beneficiamo-nos da melhora do sentimento no mercado e da queda 
nos spreads. O sentimento irá variar e segue a incerteza na entrega das vacinas, mas o futuro parece mais encorajador. Embora 
os resultados das eleições ainda não tenham sido concedidos por Trump, a vitória de Biden e falta de uma Onda Azul no 
Congresso, estabelece um cenário positivo para os mercados, já que políticas como impostos muito altos e excesso de 
intervenção podem ser limitadas por republicanos. No entanto, melhoras na diplomacia, comércio e pessoas centristas em 
áreas do governo, como a Janet Yellen no Tesouro, agradam o mercado. 

Posicionamento 

AXA WF US High Yield Bonds Advisory FIC FIM IE CP 

A confiança na recuperação persiste, mas permanece também o forte impacto dos últimos dez meses. O perigo é uma recaída 
para a atitude de "esperar para ver", que marcou o período entre o final de agosto e as eleições. Um aumento nos yields das 
treasuries e otimismo por um ciclo mais forte pode ser negativo para títulos do governo e o mercado high yield está bem 
posicionado. 

Atribuição de Performance 

AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE 

Em novembro, nossa exposição ao tema Dados & Facilitadores teve a maior contribuição para a performance. Observamos um 
forte desempenho da empresa de software de gerenciamento de relacionamento e suporte ao cliente Zendesk. No tema de 
pagamentos, empresas como Visa, Paypal, Fidelity Information Services e Global Payment tiveram um bom desempenho, pois 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/fc1c00aa-39ae-4c71-8586-3cd1e465afe3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/fc1c00aa-39ae-4c71-8586-3cd1e465afe3/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/33671e36-8aee-4af6-825f-88a3595d09af/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/33671e36-8aee-4af6-825f-88a3595d09af/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8406a81e-28fd-4587-bedb-0f3efac85e40/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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as notícias da vacina estão dando esperança de que o volume de transações internacionais relacionadas a viagens e lazer 
possa se recuperar. Houve relativamente pouca atividade durante o mês, no entanto, aproveitaremos a recente rotação e 
anúncios específicos de algumas ações para realocar nossos investimentos quando apropriado. 

Posicionamento 

AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE 

As perspectivas para empresas associadas ao tema Economia Digital continuam fortes e usaríamos a fragilidade nos preços 
como oportunidade de investimento. A Transformação Digital será um importante foco nos próximos anos e continuamos bem 
posicionados para beneficiar-nos das tendências associadas ao tema, como comércio online, consumo de mídia digital e 
pagamentos eletrônicos. 

 

Blackrock 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE 7,63% 0,03% 1,87% - - 14,68% -29,63% 32,1  

BlackRock Global Event Driven FIC FIM IE 2,40% 6,29% 6,96% - - 10,40% -13,80% 34,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE 

A estratégia teve performance positiva em novembro dado o rally nos mercados globais com as notícias positivas para a vacina 
do COVID-19, além dos dados que suportam crescimento econômico apesar do grande aumento no número de casos. Os 
maiores contribuidores foram (i) Covered Calls – beneficiado pelo rally de mercado (ii) Mercado acionário de países 
desenvolvidos, principalmente Europa e Japão  (iii) Mercado acionário em países emergentes, com os dados de crescimento 
chinês ajudando as classes de ativo.. Dado o posicionamento do fundo todas as classes de ativo foram positivas, apenas com 
a exposição a moeda sendo um detrator moderado. O resultado das eleições americanas devem ser positivas para o mercado, 
dessa forma o fundo tem aumento modestamente a exposição ao risco. 

Posicionamento 

BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE 

O resultado, com um congresso dividido, das eleições americanas deve ser positivo para o mercado, dessa forma o fundo tem 
aumento modestamente a exposição ao risco. Entretanto após um mês de alta, estamos acompanhando o aumento no número 
de casos para monitorar as consequências para cada páis e possíveis impactos no crescimento global. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/8406a81e-28fd-4587-bedb-0f3efac85e40/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/31782116-ac85-46d3-a628-b2f239f0ea05/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/31782116-ac85-46d3-a628-b2f239f0ea05/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

BlackRock Global Event Driven FIC FIM IE 

A estratégia teve mais um mês positivo. Ao longo de novembro as 3 estratégias tiveram performance positiva. Tanto as 
posições focadas em eventos corporativos mais concretos (hard), os que tem como foco os eventos menos concertos e a 
posições em crédito. O maior contribuidor do fundo ficou dentro das posições soft, com a emissão de novas ações. O maior 
detrator, também ficou na mesma categoria com o nosso investimento na Qiagen. O time continua construtivo para as 
oportunidades em todas as 3 categorias. 

Posicionamento 

BlackRock Global Event Driven FIC FIM IE 

No final de novembro, a estratégia se mantém construtiva em todas as classes de eventos corporativos, e fechou o mês com 
uma posição ajustada de 60% em eventos mais concretos (hard), 31% nos eventos menos concretos (soft) e 9% em crédito. 

 

Bridgewater 

 
 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Gama Bridgewater Global Risk Premium USD 
FIC FIM IE 

- - - - - - - - 

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

 
*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE 

O fundo Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE investe seu capital indiretamente na estratégia “All Weather 
@12%” da Bridgewater, que teve início em 1996. A estratégia é globalmente diversificada e reflete as melhores práticas de 
investimento do mercado. Ao longo dos últimos 24 anos, a performance do All Weather tem sido consistente com as 
expectativas de curto e longo prazo.  

No primeiro trimestre do ano, o choque econômico resultante da COVID-19 gerou um aumento repentino nos prêmios de risco 
e uma pressão negativa nos preços dos ativos. Desde então, governos ao redor do mundo iniciaram uma série de estímulos 
fiscais e monetários para comprimir as taxas de desconto e prêmios de risco, o que resultou em uma performance mais forte 
no período recente. 

Posicionamento 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/81f1e768-b232-41cf-b117-0cee2c0b9561/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/81f1e768-b232-41cf-b117-0cee2c0b9561/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0300501f-d9ba-42ab-a853-6563f6aa0e7e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE 

O objetivo da estratégia é capturar os prêmios de risco dos ativos enquanto evita a volatilidade criada por mudanças nas taxas 
de crescimento e inflação. São realizadas alocações em ativos com vieses opostos de crescimento e inflação. A estratégia 
utiliza um mix de ativos diversificados geograficamente, incluindo ações, renda fixa, títulos indexados à inflação, crédito, 
commodities e ouro. 

 

Claritas 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Claritas Global High Yield FIM IE 3,14% 1,76% 3,40% 6,81% 4,77% 10,69% -20,57% 24,4  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Claritas Global High Yield FIM IE 

O Claritas High Yield apresentou desempenho de 3,14% (2.101% CDI) em novembro. Em 2020, o fundo acumula 1,76% (68% 
CDI) de retorno. Em novembro, presenciamos forte movimento de alta nos ativos de risco, sobretudo pela melhor perspectiva 
de vacinação. Neste mês, destaques positivos para as emissões da Hema, CIT Group, Ahern Rentals, EP energy e Navios 
Maritme Holding. Destaques negativos para, Suedzucker International Finance, Laredo Petroleum, e Shell Drilling. Seguimos 
motivados pelos níveis globais baixos de juros, fator que contribui positivamente para a classe High Yield pois há uma maior 
procura por yield por parte dos investidores. Mantemos a preferência por emissões BB e B. 

Posicionamento 

Claritas Global High Yield FIM IE 

Estamos com um rating médio de BB-, current yield de 5.2%, yield-to-worst de 5.0% e duration de 3.9 anos. As 10 maiores 
posições somam 9.9% da carteira. Para dezembro, o cenário de distensão da guerra comercial com a vitória de Biden, em um 
ambiente de juros baixos e avanço da vacina contra a Covid-19, aponta para continuidade do ambiente positivo para risco com 
enfraquecimento do dólar e aumento do fluxo de capitais para emergentes. 

Dahlia 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Dahlia Global 50 Advisory XP Seg Prev FICFIM - - - - - - - - 

Dahlia Global Allocation FIC FIM 2,73% 27,44% - - - 16,64% -14,11% 283,6  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0300501f-d9ba-42ab-a853-6563f6aa0e7e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0cc22fa8-2e11-4cde-aee0-0a87ac4fbd17/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/0cc22fa8-2e11-4cde-aee0-0a87ac4fbd17/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Dahlia Global Allocation FIC FIM | Dahlia Global 50 Advisory XP Seg Prev FICFIM 

Com a provável vitória do candidato John Biden e as notícias das eficácias das vacinas contra a COVID, os mercados tiveram 
uma boa performance em novembro. O Ibovespa subiu 15,9%, melhor até que outros mercados emergentes e desenvolvidos. 
Ao longo do mês, as posições em bolsas tiveram um desempenho positivo. 

Posicionamento 

Dahlia Global Allocation FIC FIM | Dahlia Global 50 Advisory XP Seg Prev FICFIM 

O fundo mantém uma posição comprada em ações de países desenvolvidos e emergentes, commodities (principalmente ouro 
e cobre, incluindo mineradoras) e em uma cesta de moedas, incluindo dólar americano, iene japonês, euro e franco suíço. No 
curto prazo, o início da vacinação em alguns países e mais estímulos de governo deveriam ser positivos para os ativos de risco, 
principalmente ações. 

 

Geo Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE 12,91% -7,77% -6,32% - - 29,81% -34,85% 63,6  

Geo Empresas Globais FIC FIA IE 8,08% 26,19% 22,18% 24,68% 23,33% 27,54% -25,10% 127,4  

S&P 500 10,75% 12,10% 15,30% 14,55% 11,01% 34,66% -33,92% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Geo Empresas Globais FIC FIA IE 

Novembro começou com notícias preocupantes em relação a segunda onda de COVID-19 nos países da Europa e EUA e com 
a confirmação da vitória de Joe Biden nas eleições americanas.O mercado começou o mês subindo e esse movimento se 
acentuou ao longo do mês quando as notícias sobre as vacinas foram divulgadas. Os índices globais de ações tiveram fortes 
altas, com Dow Jones no intra mês batendo os 30.000 (patamar recorde) e o S&P subindo 12%. Importante destacar que, em 
novembro, diferente de outras altas que os mercados experimentaram depois do 1º trimestre, ações de empresas diferentes 
daquelas consideradas “stay at home equities” tiveram as altas mais importantes, levando analistas de mercado e gestores a 
falarem de um rotation setorial, com o fluxo saindo das techs e sendo direcionado para empresas da economia tradicional. O 
fundo rendeu, em novembro, 8% e acumula, no ano 26,1% e 55% nos últimos 24 meses. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/82308d09-5147-4671-8212-9affadb0ba0b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/37645515000159
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/82308d09-5147-4671-8212-9affadb0ba0b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://institucional.xpi.com.br/previdencia-privada/lista-de-fundos/?&_ga=2.54449640.1314659361.1583154272-1003766677.1565119496#/funds/37645515000159
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ac982444-9677-425f-5e29-08d501045135/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Geo Empresas Globais FIC FIA IE 

Temos atualmente no portfólio 29 empresas investidas com destaque para os setores de Serviços Financeiros, Alimentos & 
Bebidas e Mídia.Em termos de concentração as 10 maiores posições do fundo representam 68% do patrimônio líquido. 

Atribuição de Performance 

Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE 

Novembro começou com notícias preocupantes em relação a segunda onda de COVID-19 nos países da Europa e EUA e com 
a confirmação da vitória de Joe Biden nas eleições americanas.O mercado começou o mês subindo e esse movimento se 
acentuou ao longo do mês quando as notícias sobre as vacinas foram divulgadas. Os índices globais de ações tiveram fortes 
altas, com Dow Jones no intra mês batendo os 30.000 (patamar recorde) e o S&P subindo 12%. Importante destacar que, em 
novembro, diferente de outras altas que os mercados experimentaram depois do 1º trimestre, ações de empresas diferentes 
daquelas consideradas “stay at home equities” tiveram as altas mais importantes, levando analistas de mercado e gestores a 
falarem de um rotation setorial, com o fluxo saindo das techs e sendo direcionado para empresas da economia tradicional. O 
fundo rendeu, em novembro, 12,9% e acumula retorno, no ano, de -7,7% e 12,4% nos últimos 24 meses. 

Posicionamento 

Geo Empresas Globais em Reais FIC FIA IE 

Temos atualmente no portfolio 28 empresas investidas com destaque para os setores de Serviços Financeiros, Alimentos & 
Bebidas e Mídia.Em termos de concentração, as 10 maiores posições do fundo representam 61% do patrimônio líquido. 

 

Hashdex 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM 13,96% 72,64% - - - 24,75% -19,55% 82,1  

Hashdex Criptoativos Discovery FIC FIM 6,80% 32,04% 29,17% - - 12,29% -10,29% 63,6  

Hashdex Criptoativos Voyager FIM IE 37,16% 239,51% 191,35% - - 62,07% -47,34% 112,5  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Hashdex Criptoativos Voyager FIM IE 

Hashdex Criptoativos Voyager FIM IE - Da performance positiva de 37,1% em novembro, aproximadamente 32% vieram do 
Bitcoin e de 16% de outros criptoativos, enquanto o Dólar impactou negativamente em mais de 6,5%. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/ac982444-9677-425f-5e29-08d501045135/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c7b029ef-a2da-4565-8e57-f2cc8e3df32d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/c7b029ef-a2da-4565-8e57-f2cc8e3df32d/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Hashdex Criptoativos Voyager FIM IE | Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM | Hashdex Criptoativos Discovery 
FIC FIM 

Este mês, o mercado de criptoativos seguiu a alta iniciada em outubro com o anúncio de que o PayPal ofereceria serviços de 
cripto para seus usuários.  

No dia 25, o Bitcoin acumulava uma alta de mais de 39% no mês, negociado acima dos US$ 19 mil, contra 46% do HDAI. O 
criptoativo fechou com rentabilidade de 40,1%, após atingir o maior valor já registrado. Mais destaques em 
https://bit.ly/33FsA1s. 

Atribuição de Performance 

Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM 

Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM - Da performance positiva de 13,9% em novembro, mais de 12% vieram do Bitcoin e de 
6% de outros criptoativos, enquanto o Dólar impactou negativamente em 270 bps. 

Atribuição de Performance 

Hashdex Criptoativos Discovery FIC FIM 

Hashdex Criptoativos Discovery FIC FIM - Da performance positiva de 6,8% em novembro, aproximadamente 6% vieram do 
Bitcoin e 3% de outros criptoativos, enquanto o Dólar impactou negativamente em 130 bps. 

 

 

J.P. Morgan 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

JP Morgan China Equity Advisory FIA IE - - - - - - - - 

JP Morgan Global Bond Opportunities FIC FIM 

CP - IE Classe A  
2,73% 4,71% 5,53% 7,81% - 6,84% -12,41% 42,4  

JP Morgan Global Income Allocation FIC FIM 

CP IE - Classe A 
6,75% -0,11% 1,26% 6,42% 4,86% 12,27% -24,60% 58,4  

JP Morgan Dólar Global Macro Opportunities 

FIM - IE 
-3,26% 46,00% 39,61% 24,38% 21,73% 19,28% -16,84% 238,0  

JP Morgan Global Macro Opportunities FIC 

FIM IE - Classe A 
3,71% 11,03% 11,55% 7,46% 5,54% 6,04% -7,20% 114,4  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 
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Atribuição de Performance 

JP Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE - Classe A 

O fundo teve um retorno super positivo em Novembro em linha com com o aumento de confiança do investidor. Os principais 
atribuidores de performance foram a parcela de ações, especialmente as maiores pagadoras de dividendos, e os ativos de 
crédito High Yield. Todos as outras classes de ativos também contribuíram positivamente para o retorno do fundo. 

Posicionamento 

JP Morgan Global Income Allocation FIC FIM CP IE - Classe A 

Continuamos posicionados com um risco moderado no portfólio, refletidos na posição de ações e de crédito. Na parcela de 
ações, aproximadamente 35% da carteira, aproveitamos para comprar papéis que são bons pagadores de dividendos e estão 
com preço atrativo por conta da volatilidade do mercado. Além disso, mantemos nossa exposição em crédito e securitização, 
uma vez que essas apresentam uma renda atrativa e funcionam como forma de diversificação do portfólio em momentos de 
stress do mercado. Na parcela de caixa, estamos com cerca de 5% para aproveitar futuras oportunidades. 

Atribuição de Performance 

JP Morgan Global Bond Opportunities FIC FIM CP - IE Classe A  

Em novembro o fundo teve uma performance positiva. Ativos de crédito foram os principais contribuidores de performance, 
tanto crédito high yield quanto crédito com rating grau de investimento. Além disso, a parcela alocada em dívidas de mercados 
emergentes e de securitização também agregaram para o retorno do fundo. Por outro lado, a parcela em títulos públicos detraiu 
marginalmente performance do portfólio. 

Posicionamento 

JP Morgan Global Bond Opportunities FIC FIM CP - IE Classe A  

No mês, aumentamos nossa exposição em mercados emergentes através da aquisição de títulos locais. Também diminuímos 
nossa parcela em ativos de crédito com grau de investimento e adicionamos crédito europeu High Yield. Já no mercado de 
título público, removemos nossa exposição em títulos soberanos da Espanha e adicionamos títulos europeus. Em relação a 
duration, mantivemos estável em 3.9 anos ao longo do mês. 

Atribuição de Performance 

JP Morgan Global Macro Opportunities FIC FIM IE - Classe A | JP Morgan Dólar Global Macro Opportunities FIM - IE 

A estratégia Global Macro Opportunities teve um retorno positivo no mês de novembro. O principal atribuidor de performance 
foi a parcela comprada em ações, com destaque para papéis de mercados emergentes e empresas mais cíclicas que tendem 
a ter uma retomanda mais acelerada com o otimismo em relação a vacina. Além disso, a parcela vendida em dólar também 
agregou para o retorno do fundo. Por outro lado, a exposição em ouro detraiu performance. 

Posicionamento 

JP Morgan Global Macro Opportunities FIC FIM IE - Classe A | JP Morgan Dólar Global Macro Opportunities FIM - IE 

Continuamos com uma exposição moderada em ações, com uma estratégia balanceada entre setores cíclicos e defensivos. 
Na parte mais cíclica, gostamos de empresas de consumo discricionário que tendem a performar bem com a reabertura da 
economia. Já na parcela defensiva, gostamos de empresas de energia renovável e nomes de tecnologia atrelados a software 
e cloud computing. Na parcela de renda fixa, ainda encontramos papéis atrativos, especialmente em mercados emergentes. 
Em moedas, continuamos vendidos em dólar frente a uma cesta de moedas cíclicas de mercados emergentes. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/259c0c28-9205-4adf-b629-08d52db7248b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/259c0c28-9205-4adf-b629-08d52db7248b/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bbece48a-e0d7-4568-9de6-c69c3f34bf89/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bbece48a-e0d7-4568-9de6-c69c3f34bf89/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e9c9a292-fad1-42fc-819c-b3111eb75433/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f4f13211-867a-45e9-8d93-45f3230855b9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e9c9a292-fad1-42fc-819c-b3111eb75433/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f4f13211-867a-45e9-8d93-45f3230855b9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Kapitalo 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Kapitalo Alpha Global Advisory FIQ FIM 3,32% 2,20% 4,56% 2,46% - 5,94% -7,06% 7,4  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Kapitalo Alpha Global Advisory FIQ FIM 

Enquanto o número de casos e mortes relacionados ao Covid crescem nos EUA, há sinais de estabilização na Europa. 
Acreditamos que o impacto econômico das medidas restritivas adotadas nesse momento será menor do que o da primeira 
onda e que os prognósticos mais favoráveis para a imunização da população global no futuro próximo devem continuar dando 
suporte ao ambiente de tomada de risco.  

Nos EUA, o número de novos casos, hospitalizações e mortes subiram fortemente ao longo do mês, mas os indicadores de alta 
frequência ainda não registraram recuos relevantes.  

Na Europa, as restrições adotadas resultaram na moderação do número de novos casos de Covid e devem ser gradualmente 
relaxadas adiante. 

Na China, a economia segue apresentando crescimento bastante acelerado e disseminado. A epidemia continua sob controle. 

No Brasil, a indefinição persistente sobre pautas importantes, como o orçamento de 2021, os  projetos que regulamentam os 
gatilhos do teto de gastos e o Renda Brasil, segue afetando negativamente o mercado local.  

Em relação à performance, contribuíram positivamente as posições compradas e de valor relativo em bolsa, vendidas em dólar 
e de valor relativo em commodities. 

Posicionamento 

Kapitalo Alpha Global Advisory FIQ FIM 

Em juros, aumentamos posições aplicadas em México, reduzimos posições tomada em Polônia e aplicada no Chile. 
Mantivemos posição comprada em inflação nos EUA. 

Em bolsa, mantivemos posições compradas e de valor relativo em ações globais. 

Em moedas, estamos comprados no yuan chinês, dólar australiano, peso mexicano e na coroa norueguesa. Estamos vendidos 
no dólar americano, euro, peso colombiano e na lira turca.  

Em commodities, reduzimos as posições compradas em ouro e cobre, mantivemos a posição comprada em paládio e zeramos 
a venda de alumínio. Adicionamos posição comprada em petróleo e em grãos em Chicago. Zeramos a posição de inclinação 
na curva de açúcar e a posição comprada em café. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b30f5df8-9c0a-4334-98ac-2fe1603facc1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/b30f5df8-9c0a-4334-98ac-2fe1603facc1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Legg Mason 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth 

FIA IE 
9,38% 24,87% 27,54% 22,21% 18,20% 32,30% -29,24% 170,5  

Legg Mason Martin Currie European Absolute 

Alpha FIM IE 
-0,37% -8,51% -7,48% -1,77% -1,82% 19,37% -28,38% 14,8  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 

Novembro foi um mês que iniciou forte, com a corrida presidencial acirrada nos EUA, culminando na eleição do democrata Joe 
Biden. Além da câmara dos deputados, o mercado esperava que o partido Democrata também se tornasse maioria no senado. 
Com a formação de um senado com 50 Republicanos e 46 Democratas os investidores entenderam como menos provável o 
cenário de aprovação de um aumento nos impostos para empresas e pessoas. O portfólio iniciou o mês de novembro com 
uma exposição líquida em ações de 27%, e vinha em uma trajetória positiva, até o dia 9 de Novembro, que ficará conhecido 
como "Pfizer Monday", quando a Pfizer anunciou que sua vacina para Covid-19 tinha uma eficácia superior a 90%. O que fez do 
"Pfizer Monday" um dia atípico foi a diferença da performance das ações de um mesmo setor, no setor de Construção, por 
exemplo, tivemos uma empresa valorizando 6%, enquanto outra retraiu 5%. Apesar da alta das ações do mercado europeu, o 
fundo encerrou o mês em -0.37%, principalmente por conta da maior exposição ao book vendido. 

Posicionamento 

Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha FIM IE 

Ao longo do mês de novembro reduzimos diversas posições da carteira. Já tínhamos pensado e construído um portfólio teórico 
para um cenário pós-pandemia, o qual começamos a implementar a partir da notícia da eficácia da vacina da Pfizer, fazendo 
com que o portfólio passasse de uma posição líquida em ações de 26% para 51%, ao remover diversas posições vendidas que 
tiveram uma performance positiva no portfólio ao longo do ano nos setores de Viagem, Imóveis, e Bancos e Serviços 
Financeiros. Na parcela comprada, aumentamos o book de 60% para 96%, tendo comprado posições em diferentes setores 
que refletem a expectativa de um crescimento econômico melhor em 2021 e 2022. Enquanto isso, encerramos o mês com 
uma exposição no book vendido de 25%. 

Atribuição de Performance 

Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth FIA IE 

Após uma correção mais acentuada durante o mês de outubro de -3.80%, o mês de novembro foi marcado por uma rápida 
recuperação da estratégia Large Cap Growth, tendo encerrado o mês com uma performance de +9.38%, acumulando alta de 
+24.87% no ano. Destacamos o overweight que temos em UBER, cuja exposição aumentamos ao longo dos últimos meses e 
no case de Ulta Beauty, em que investimos no 2º trimestre de 2020, que obtiveram uma performance no mês de +42.66%, e 
+30.66%, respectivamente. Além disso, os setores de Energia, Bancos e Serviços Financeiros, e Indústria, apresentaram a 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/81faea84-0ed4-440a-af40-3cc822c35988/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/81faea84-0ed4-440a-af40-3cc822c35988/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5f7171eb-ca4d-423e-aa27-9f4f8ead308a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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melhor performance no mês. Entendemos que um dos prinpais gatilhos para a diminuição da percepção de risco tenha sido a 
continuação das notícias positivas quanto à eficácia e produção de vacinas para a Covid-19, e o fato de as eleições não terem 
feito os democratas como a maioria no senado, o que deve continuar gerando impactos positivos para os setores que 
acreditamos ter o maior potencial de retorno em uma economia pós-pandemia, como foi o caso esse mês. 

Posicionamento 

Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth FIA IE 

O portfólio conta com um overweight nos setores de Indústria, Consumo Discricionário, e Materiais básicos, e um underweight 
nos setores de Tech, Serviços de Comunicação e Setor Financeiro. Começamos uma exposição recente em ASML Holding NV, 
importante player da cadeia de Semicondutores.  As 10 maiores posições do fundo são: Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, 
Visa, Adobe, UnitedHealth, SalesForce, ThermoFisher e Nvidia. 

 

Morgan Stanley 

Morgan Stanley 
Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Morgan Stanley US Advantage Advisory FIC 

FIA IE 
- - - - - - - - 

Morgan Stanley US Advantage Dolar Advisory 

FIC FIA IE 
- - - - - - - - 

Morgan Stanley Global Brands Advisory FIC 

FIA IE 
- - - - - - - - 

Morgan Stanley Global Brands Dolar Advisory 

FIC FIA IE 
- - - - - - - - 

MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE 3,60% 90,97% 86,64% - - 28,09% -14,78% 1.165,9  

Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory 

FIC FIM IE 
1,53% 3,18% 3,92% - - 7,05% -11,55% 121,9  

Morgan Stanley Global Balanced Risk Control 

Advisory FIC FIM IE 
3,57% 6,00% 6,63% - - 6,99% -13,66% 107,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

S&P 500 10,75% 12,10% 15,30% 14,55% 11,01% 34,66% -33,92% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Morgan Stanley US Advantage Dolar Advisory FIC FIA IE 

Tecnologia da Informação foi o principal contribuinte na carteira neste trimestre, devido à seleção favorável de ações e a um 
setor posição acima do peso. Square foi o principal contribuinte no setor e em todo o portfólio. Zoom, foi o segundo maior 
contribuinte em todo o portfólio. Dentro do setor, a força nestes e em um conjunto diversificado de outras posições foi 
parcialmente compensada pela fraqueza na nuvem provedor de software de colaboração Slack e provedor de software de 
design Autodesk. Slack foi o maior detrator em todo o portfólio.Autodesk foi o quinto maior detrator em todo o portfólio. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5f7171eb-ca4d-423e-aa27-9f4f8ead308a/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/07a1495b-31fb-4c45-951a-7ef57124800e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Morgan Stanley US Advantage Dolar Advisory FIC FIA IE 

As ações US Large Cap, medidas pelo Índice S&P 500, avançaram ao longo do trimestre. A nossa equipa contina a focar na 
seleção de ações e nas perspetivas de longo prazo para as empresas investidas no portfólio. A nossa ênfase é no crescimento 
secular, e como um os eventos de mercado de curto prazo não são tão significativos no processo de seleção de ações. É nosso 
objetivo manter um portfólio de empresas de alta qualidade que acreditamos estarem bem posicionadas a longo prazo, 
independentemente do ambiente de mercado.  O nosso foco é avaliar uma empresa num horizonte de cinco anos. 

Atribuição de Performance 

Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory FIC FIM IE 

O desempenho da carteira beneficiou-se das decisões de spread do setor. Dentro de macro spreads, spreads externos e quasi-
sovereign 

spreads posicionamento contribuiu positivamente. Dentro das moedas, uma alocação para o peso mexicano contribuiu para o 
retorno. 

No entanto, isso foi compensado pelo posicionamento das taxas de mercado desenvolvidas nos EUA. Em termos de decisões 
setoriais de disseminação, alocações para grau de investimento (industriais e financeiros) e dívida corporativa High Yield no 
subsetor industrial foram aditivos para relativa Desempenho.  

 

Posicionamento 

Morgan Stanley Global Fixed Income Advisory FIC FIM IE 

A eleição dos EUA chegou, mas não se foi. A partir de agora parece um governo dividido: democratas na Casa Branca e na 
Câmara; 

Republicanos no Senado (provavelmente). Se isso de fato se mantiver, estamos conseguindo algo que os mercados financeiros 
parecem gostar: governo dividido e sem Onda Azul. 

Mas uma segunda onda COVID-19 apareceu e se intensificou.  

Apesar de tudo, continuamos otimistas a médio prazo e não estamos mudando nossa perspectiva de investimento.Uma 
posição modestamente otimista em relação ao crédito e mercados emergentes parece sensata com um bastante 

viés neutro ao risco de taxa de juros. 

 

 

Atribuição de Performance 

Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Advisory FIC FIM IE 

Novembro revelou-se um mês decisivo, com uma vitória de Biden nas eleições presidenciais dos EUA e dois anúncios 
inovadores de vacinas pela Pfizer-BioNTech e pela Moderna. Esta notícia da vacina é unanimemente positiva para o 
crescimento, enquanto o resultado das eleições dos EUA tem servido para reduzir materialmente a incerteza da política global 
e interna.  A combinação destes acontecimentos revelou-se um catalisador significativo para uma rotação pronunciada das 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/07a1495b-31fb-4c45-951a-7ef57124800e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1b9f5f73-f00b-433b-9ad9-c505ef17b016/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1b9f5f73-f00b-433b-9ad9-c505ef17b016/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/70ea3928-0d2c-4486-892e-cdf67efcef14/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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saidas de “Growth Stocks” , para os ativos de valor e cíclicos. Dentro de Renda Fixa, as transações "High Beta" tais como 
mercados emergentes dívida local e High Yield superaram, enquanto as apostas defensivas, de longa duração e ouro foram as 
mais vendidas ao longo do mês. 

Posicionamento 

Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Advisory FIC FIM IE 

Esperamos que a mistura de um crescimento global mais sincronizado e a redução da incerteza política resultem numa nova 
normalização da volatilidade em 2021. Mais especificamente, esperamos que o VIX converjam para seus intervalos de 
negociação "normal" de 10 a 20. No entanto, esta tendência pode ser intercalada com picos periódicos de volatilidade ao longo 
das próximas semanas. 

Atribuição de Performance 

MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE 

A posição em Zoom, foi o maior contribuidor do portfólio, após anunciar o crescimento no número de clientes e resultados 
financeiros. As posições em DSV Panalpina A/S, empresa de logística e transportes no setor de indústriais, e em Meituan 
Dianping, empresa do setor de consumo discricionário da China (aplicativo de entregas e serviços), contribuiram positivamente 
para a performance. Ao contrário do início de 2020, a posição em Spotify Technology SA foi um detrator de performance. Outros 
detratores foram uma nova posição em uma empresa de serviços financeiros da Índia e perdas relacionadas a pequena posição 
em derivativos para hedge contra a desvalorização da moeda chinesa. 

Posicionamento 

MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE 

A equipe de investimentos continua focando na seleção de ações a partir de análise fundamentalista e com horizonte de longo 
prazo para as empresas investidas. O portfólio continua com baixa rotação das empresas investidas até este momento do ano, 
e continuaremos buscando novas ideias que apresentem os critérios de qualidade e criação de valor em um horizonte de longo-
prazo não relacionados momentos específicos do mercado, um dos critérios sendo as tendências seculares.  

Atribuição de Performance 

Morgan Stanley Global Brands Dolar Advisory FIC FIA IE | Morgan Stanley Global Brands Advisory FIC FIA IE 

A carteira apresentou desempenho inferior ao índice em outubro, tanto pela alocação setorial quanto pela seleção de ações. O 
underweight nos serviços de comunicação e o overweight em consumo causaram um empecilho no desempenho, não ajudado 
pelo underweight nas finanças e pelo overweight na saúde e na tecnologia da informação. A forte seleção de ações em saúde 
não foi suficiente para contrabalançar o baixo desempenho da seleção de ações em tecnologia da informação, consumo, 
industriais e finanças. Os maiores contribuintes para o desempenho absoluto para o mês foram ADP, Danaher e Thermo Fisher. 
No mesmo período, os maiores detratores absolutos foram SAP, Reckitt Benckiser e Visa. 

Posicionamento 

Morgan Stanley Global Brands Dolar Advisory FIC FIA IE | Morgan Stanley Global Brands Advisory FIC FIA IE 

Acreditamos que há duas maneiras de perder dinheiro: ou os ganhos desaparecem ou o múltiplo desaparece. Isso nos faz 
cautelosos com empresas de alto crescimento/alta avaliação. Como resultado, as mudanças de portfólio que realizamos nos 
últimos anos têm sido principalmente impulsionadas por preocupações sobre valuation em vez de crescimento dos lucros.  
Nosso objetivo é comprar ações com ganhos que compõem retornos previsíveis e sustentáveis elevados sobre o capital 
operacional, a preços aceitáveis.  

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/70ea3928-0d2c-4486-892e-cdf67efcef14/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a7e7ff9b-3ce3-4a2e-bf3f-de45af44d0dd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a7e7ff9b-3ce3-4a2e-bf3f-de45af44d0dd/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bb2e990c-d50f-46dc-a2cd-b5c375c2eccb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2d4664a6-4d97-4754-be08-11a1814515a9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bb2e990c-d50f-46dc-a2cd-b5c375c2eccb/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2d4664a6-4d97-4754-be08-11a1814515a9/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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NW3 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

NW3 Event Driven FIC FIM 0,62% -1,67% -0,82% 3,79% 5,23% 13,64% -15,65% 137,2  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

NW3 Event Driven FIC FIM 

Principais Contribuições Positivas 

i.Willis Towers Watson PLC/Aon PLC (+0,2%); ii.Acacia (+0,1%); iii. MyoKardia (+0,1%); iv. Tiffany & Co. (+0,1%); v. Varian 
Medical Group (+0,1%). 

Nenhuma posição gerou contribuição de performance negativa representativa durante o mês. 

Posicionamento 

NW3 Event Driven FIC FIM 

Continuamos com visão e posicionamento otimistas diante da redução das incertezas dos cenários macroeconômico e político, 
amparados ainda pelo nível historicamente baixo da taxa de juros e pelo alto volume de capital disponível no balanço das 
companhias e fundos de private equity. O portfólio apresenta boa diversificação, composto por 25 posições, duration de ~4 
meses e retorno anualizado na ordem de 9%. 

 

Oaktree Capital 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Oaktree Global Credit USD Advisory FIC FIM IE - - - - - - - - 

Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3,26% 2,15% 3,90% 5,42% - 8,61% -20,13% 417,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bedcd2db-5401-42ff-a3a5-ff401dddc37f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/bedcd2db-5401-42ff-a3a5-ff401dddc37f/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Oaktree Global Credit FIC FIM IE | Oaktree Global Credit USD Advisory FIC FIM IE 

Ao longo do mês de novembro de 2020, os ativos globais de crédito presentes na carteira apresentaram leve fechamento de 
spreads, gerando ganhos de capital para o fundo. Todas as classes de crédito tiveram retornos positivos, com destaques para 
a posição em mercados emergentes, classe que mais contribuiu para o resultado no mês. Os ativos de crédito estruturado e 
conversíveis globais também foram relevantes para que a estratégia superasse o benchmark, a parcela de High Yield Bonds, 
principalmente de papéis americanos, seguiram em alta no mês e também tiveram notoriedade entre os principais ganhos. As 
emissões de Senior Loans, considerados menos arriscadas, subiram, porém com menor intensidade, em linha com a parte de 
dívidas imobiliárias e estratégias líquidas de caixa. 

Posicionamento 

Oaktree Global Credit FIC FIM IE 

A Oaktree permanece com uma abordagem conservadora na gestão. O fundo segue diversificado em diferentes setores e 
instrumentos de crédito. A carteira teve uma leve compressão de spreads, a taxa de carrego está próxima a 5,7% ao ano em 
BRL, com duration de 2,4 anos e rating médio em B1/B+. O principal movimento foi o direcionamento de parte do caixa para 
compra de Senior Loans americanos. 

Posicionamento 

Oaktree Global Credit USD Advisory FIC FIM IE 

A Oaktree permanece com uma abordagem conservadora na gestão. O fundo segue diversificado em diferentes setores e 
instrumentos de crédito. A carteira teve uma leve compressão de spreads, a taxa de carrego está próxima a 4,7% ao ano em 
USD, com duration de 2,4 anos e rating médio em B1/B+. O principal movimento foi o direcionamento de parte do caixa para 
compra de Senior Loans americanos. 

PIMCO 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

PIMCO Income Dólar FIC FIM IE -4,06% 37,35% 32,40% - - 17,48% -13,59% 169,0  

PIMCO Income FIC FIM IE 2,92% 4,68% 6,16% 8,14% 6,10% 7,47% -15,31% 1.028,8  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

PIMCO Income FIC FIM IE 

O fundo PIMCO Income FIC FIM IE rendeu +2,92% no mês de Novembro, comparado a +0,15% do CDI. Os principais 
contribuidores foram posições em crédito corporativo investment grade e high yield devido à compressão de spreads e seleção 
de títulos; posições em crédito estruturado, especialmente em Non-Agency MBS e Agency MBS; exposição à dívida externa de 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e7332635-dbf9-4b43-9704-34cd4f0e3487/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d1c0ff39-b726-4933-9d0d-43768fda67c7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/e7332635-dbf9-4b43-9704-34cd4f0e3487/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/d1c0ff39-b726-4933-9d0d-43768fda67c7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/44a0a15b-dfe6-47ae-a463-33ebceaf19e8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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países emergentes, cujos spreads diminuíram e exposição à uma cestas de moedas de países emergentes, dado sua 
apreciação versus o dólar americano. Os principais detratores foram posições vendidas ao NZD (dólar neozelandês), que 
apreciou versus o dólar americano. 

Posicionamento 

PIMCO Income FIC FIM IE 

Olhando para o futuro, continuamos confiantes na capacidade do fundo PIMCO Income FIC FIM IE de navegar a incerteza do 
mercado e gerar retornos ajustados ao risco atraentes. Em termos gerais, o fundo continua altamente líquido e bem 
posicionado através de exposições diversificadas em vários setores de renda fixa. Estamos bem posicionados para tirar 
proveito de deslocamentos do mercado dado nosso tamanho, recursos, e capacidade de fornecer liquidez. 

Atribuição de Performance 

PIMCO Income Dólar FIC FIM IE 

O fundo PIMCO Income Dólar FIC FIM IE rendeu -4,06% no mês de Novembro, comparado a -6,79% da taxa de câmbio referencial 
da B3 de 2 dias R$/US$.  

Os principais contribuidores foram posições em crédito corporativo investment grade e high yield devido à compressão de 
spreads e seleção de títulos; posições em crédito estruturado, especialmente em Non-Agency MBS e Agency MBS; exposição 
à dívida externa de países emergentes, cujos spreads diminuíram e exposição à uma cestas de moedas de países emergentes, 
dado sua apreciação versus o dólar americano. Os principais detratores foram posições vendidas ao NZD (dólar neozelandês), 
que apreciou versus o dólar americano. 

Posicionamento 

PIMCO Income Dólar FIC FIM IE 

Olhando para o futuro, continuamos confiantes na capacidade do fundo PIMCO Income Dólar FIC FIM IE de navegar a incerteza 
do mercado e gerar retornos ajustados ao risco atraentes.  

Em termos gerais, o fundo continua altamente líquido e bem posicionado através de exposições diversificadas em vários 
setores de renda fixa. Estamos bem posicionados para tirar proveito de deslocamentos do mercado dado nosso tamanho, 
recursos, e capacidade de fornecer liquidez. 

 

Schroder 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Schroder Liquid Alternatives IE FIM 2,24% 0,60% 1,74% 4,16% 2,84% 6,71% -11,70% 15,1  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/44a0a15b-dfe6-47ae-a463-33ebceaf19e8/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1f4de618-3513-4fcc-88f6-5aa4114661be/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/1f4de618-3513-4fcc-88f6-5aa4114661be/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Schroder Liquid Alternatives IE FIM 

Em novembro as bolsas internacionais registraram alta, com a bolsa global (MSCI World) +12,79% e a bolsa norte americana 
(S&P 500) +10,89%. O índice de renda fixa do mercado de títulos High Yield (Barclays Global High Yield) também apresentou 
alta com +4,99% assim como o índice de Global Bonds (Barclays Global Aggregate) +1,82%. Neste contexto, o fundo Schroder 
Liquid Alternatives fechou o mês com performance absoluta positiva de +2,24%. Devido a alta performance do mercado, a 
carteira do fundo teve resultados positivos em todos os três blocos que compõem suas estratégias, com a atribuição de 
performance: Core +0,41%; Low Beta Satellite +0,91% e High Beta Satellite +0,99%. 

Posicionamento 

Schroder Liquid Alternatives IE FIM 

Com a nova divisão de composição de portfolio, a parcela Core da alocação hoje corresponde a 40% da carteira, enquanto a 
parcela Satélite Low Beta é 24% e High Beta é 16%. Esperamos que a nova alocação ofereça diversificação entre os fundos e 
novas fontes de alpha, melhorando assim o sharpe do portfólio. A composição está bem variada com fundos Multiestratégia 
Global, Ações Globais Long only e Long&Short, CTA, entre outros.  

 

Verde 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Verde AM Mundi Ações Globais FIC FIA IE 2,65% - - - - 31,03% -19,00% 61,9  

S&P 500 10,75% 12,10% 15,30% 14,55% 11,01% 34,66% -33,92% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Verde AM Mundi Ações Globais FIC FIA IE 

Há indícios que estamos próximos de uma vacina para o COVID-19 e isso terá um grande efeito adicional na atual recuperação 
mundial. A retomada do crescimento do PIB, queda no desemprego e por consequência o crescimento de lucro das empresas 
é uma questão de tempo.  

A manutenção de políticas fiscais e de um ambiente de juros baixos ainda são muito positivas para o mercado de ações globais. 
Os destaques positivos do fundo foram JP Morgan e Union Pacific, que se beneficiaram da rotação do mercado para setores 
mais cíclicos em novembro.  

Do lado negativo, o maior detrator foi Alibaba, que sofreu com o cancelamento do IPO de Ant (subsidiária de Fintech), zeramos 
a posição durante o mês. A valorização de quase 7% do Real em relação ao Dolár no mês teve um efeito negativo na cota do 
fundo. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f60f0a3e-3fdd-4cf4-9ff7-ea8dac8fccb6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/f60f0a3e-3fdd-4cf4-9ff7-ea8dac8fccb6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dde538eb-5c79-4be0-8459-ed40a83a7402/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012


 
 
 

241 

   Dezembro 2020 

Posicionamento 

Verde AM Mundi Ações Globais FIC FIA IE 

Os maiores investimentos do fundo estão nos setores ligados a essa recuperação da economia global, como empresas ligadas 
ao setor industrial e de Housing nos Estados Unidos, além de empresas de tecnologia na Europa e Asia que se beneficiam 
dessa retomada cíclica. Além disso existem boas oportunidades de investimento no setor de Telecom, Healthcare e Consumo 
nos EUA e de Real Estate na Europa que devem se beneficiar do cenário macro em 2021 em diante. 

 

Wellington 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Wellington Ventura 30 Advisory FIA IE - - - - - - - - 

Wellington Ventura 30 Dolar Advisory FIC FIA 

IE 
- - - - - - - - 

Wellington All China Focus Equity Advisory FIA 

IE 
- - - - - - - - 

Wellington Emerging Market Development 

Advisory FIA IE 
- - - - - - - - 

Wellington Asia Technology Advisory FIA IE - - - - - - - - 

Wellington Asia Technology Dolar Advisory 

FIC FIA 
- - - - - - - - 

Wellington European Equity Dólar Advisory FIA 

IE 
- - - - - - - - 

Wellington European Equity Advisory FIA IE - - - - - - - - 

Wellington Schroder Gaia FIC FIM IE  - - - - - - - - 

Wellington Ventura Dolar Advisory FIC FIA IE 1,38% - - - - 29,19% -12,75% 420,5  

Wellington Ventura Advisory FIA IE 8,50% - - - - 25,07% -14,24% 547,9  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

S&P 500 10,75% 12,10% 15,30% 14,55% 11,01% 34,66% -33,92% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Wellington Ventura Advisory FIA IE | Wellington Ventura Dolar Advisory FIC FIA IE 

O fundo Global Quality Growth da Wellington continua a gerar alfa forte, com desempenho acumulado no ano bem à frente do 
índice de referência (MSCI ACWI) em dólares americanos. No mês passado, o desempenho em relação ao benchmark foi 
negativo. 

 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dde538eb-5c79-4be0-8459-ed40a83a7402/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9da950c1-f661-4b72-b518-ece0b1d959e1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4ab2a4d6-02b0-4559-a03c-e1051960a9a7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Posicionamento 

Wellington Ventura Advisory FIA IE | Wellington Ventura Dolar Advisory FIC FIA IE 

Em termos de perspectivas, a equipe está otimista com relação às ações globais, dada a disponibilidade futura de uma vacina 
COVID eficaz, aumento dos gastos dos consumidores e antecipação de níveis baixos de inflação sustentados. Mudamos os 
pesos dos fatores da carteira para crescimento sobreponderado e valorização ascendente, e qualidade subponderada e retorno 
de capital para os acionistas. 

Atribuição de Performance 

Welllington Asia Technology Dolar Advisory FIC FIA IE | Welllington Asia Technology Advisory FIA IE 

O fundo Asia Technology da Wellington continua a gerar um forte retorno em termos absolutos e relativos, com desempenho 
acumulado no ano à frente do índice de referência (MSCI All Country Asia Pac Information Technology) em dólares americanos. 
No mês passado, o desempenho ficou abaixo do índice. 

Posicionamento 

Welllington Asia Technology Dolar Advisory FIC FIA IE | Welllington Asia Technology Advisory FIA IE 

Em termos de perspectiva, a equipe continua otimista de que as empresas asiáticas de tecnologia se beneficiarão das 
tendências seculares no ecossistema de tecnologia global, como maior demanda por semicondutores, hardware de tecnologia 
e equipamentos 5G, adoção de automação e aprendizado de máquina e autossuficiência da China ambições de tecnologia. 
Embora possa haver volatilidade de curto prazo para persistir em meio à pandemia e ao aumento das relações EUA-China, 
acreditamos que nosso portfolio está bem posicionado para capturar inovação e progresso tecnológico na tecnologia da Ásia. 

Atribuição de Performance 

Wellington Schroder Gaia IE FIC FIM 

Em novembro as bolsas internacionais registraram alta, com a bolsa global (MSCI World) +12,79% e a bolsa norte americana 
(S&P 500) +10,89%. O índice de renda fixa do mercado de títulos High Yield (Barclays Global High Yield) também apresentou 
alta com +4,99% assim como o índice de Global Bonds (Barclays Global Aggregate) +1,82%. Neste contexto, o fundo Wellington 
Schroder Gaia IE FIC FIM fechou o mês com performance absoluta positiva de +2,13%. 

Posicionamento 

Wellington Schroder Gaia IE FIC FIM 

A conclusão das eleições americanas com provável senado republicano e congresso democrata mostrou-se  favorável aos 
ativos de risco, as notícias positivas sobre as vacinas (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca) do Covid-19 que mostraram eficácia 
elevada injetaram esperança na normalização da economia ao mesmo tempo em que os bancos centrais seguem 
comprometidos em manter estímulos e liquidez abundante.  

Atribuição de Performance 

Wellington European Equity Advisory FIA IE | Wellington European Equity Dolar Advisory FIC FIA IE 

As ações europeias se recuperaram fortemente em novembro aproveitando uma onda de otimismo sobre uma vacina COVID-
19, um aparente resultado das eleições nos EUA e a melhoria relacionada nas relações comerciais e política externa dos EUA. 
Os mercados viram uma rotação poderosa em setores e empresas economicamente mais sensíveis, com benefícios cíclicos e 
ações de valor e, finalmente, viram um movimento para longe dos "vencedores do COVID-19". O fundo Strategic European Equity 
de Wellington continuou a gerar alfa forte, com desempenho acumulado no ano bem à frente do índice de referência (MSCI 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9da950c1-f661-4b72-b518-ece0b1d959e1/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/4ab2a4d6-02b0-4559-a03c-e1051960a9a7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a9e2b0ce-454a-455c-a6f1-be8457607cdf/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/71eb290c-3c98-434b-b512-1b9b5cb57ae0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/a9e2b0ce-454a-455c-a6f1-be8457607cdf/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/71eb290c-3c98-434b-b512-1b9b5cb57ae0/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5556358f-e046-49d8-928f-a4520ec515e6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/5556358f-e046-49d8-928f-a4520ec515e6/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dc78378c-be3b-4070-b32c-79586035cc33/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2b603a28-6e46-4095-b561-cbe3b0219986/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Europe) em USD. Em novembro, o desempenho da carteira superou modestamente o índice, pois vimos muitos dos nossos 
nomes com avaliações razoáveis começarem a apresentar um bom desempenho. 

Posicionamento 

Wellington European Equity Advisory FIA IE | Wellington European Equity Dolar Advisory FIC FIA IE 

 Continuamos a negociar em meio à volatilidade - eliminando alguns nomes de melhor desempenho e aumentando as 
oportunidades que pareciam ser valorizadas de forma mais atraente. Em termos de perspectivas, acreditamos que nos ativos 
do nosso portfólio hoje e estamos otimistas quanto ao futuro, apesar do potencial de volatilidade no curto prazo. 

 

Western 

 

Retornos Vol Max DD* PL (R$) 

Mês Ano 12m 24m* 36m* 12m* 36m milhões 

Western Asset Macro Opp Dólar FIM IE -1,26% 37,11% 35,28% 30,74% 22,68% 16,89% -12,27% 95,7  

Western Asset Macro Strategies FIC de FIM IE 5,70% 3,22% 6,87% 12,10% 5,71% 11,91% -21,21% 113,1  

Western Asset FIA BDR Nivel I 2,96% 66,39% 63,76% 44,82% 36,98% 29,60% -22,83% 2.270,9  

Western Asset US Index 500 FIM 10,70% 8,71% 11,55% 14,98% 12,59% 33,34% -35,40% 1.113,8  

CDI 0,15% 2,59% 2,97% 4,52% 5,16% 0,06% 0,00% - 

S&P 500 10,75% 12,10% 15,30% 14,55% 11,01% 34,66% -33,92% - 

*Retornos em 24m e 36m são anualizados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; 
Data base: 30/11/2020 

 

Atribuição de Performance 

Western Asset US Index 500 FIM 

O mercado acionário americano voltou a apresentar um mês com performance fortemente positiva. Esse desempenho forte 
no mês foi puxado pela melhora da percepção de risco global. As notícias positivas sobre o desenvolvimento de vacinas contra 
COVID-19, aumentando as chances de um início rápido para imunização, ainda que gradual, da população, foram fundamentais 
para reverter o pessimismo causado pelas restrições que haviam sido re-introduzidas nos meses anteriores.  

Adicionalmente, o bom resultado eleitoral americano também ajudou os mercados a se recuperarem. As boas perspectivas de 
continuidade da postura bastante acomodatícia do FED com a retomada das discussões sobre mais um pacote de auxilio fiscal, 
contribuíram para animar os mercados. 

Posicionamento 

Western Asset US Index 500 FIM 

O fundo mantém exposição ao desempenho do mercado acionário americano, sem exposição à variação cambial e capturando 
boa parte do diferencial de juros. 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/dc78378c-be3b-4070-b32c-79586035cc33/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/2b603a28-6e46-4095-b561-cbe3b0219986/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7d002e8e-becf-47cc-9afb-aa8aa092b069/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/7d002e8e-becf-47cc-9afb-aa8aa092b069/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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Atribuição de Performance 

Western Asset FIA BDR Nivel I 

O mercado acionário americano voltou a apresentar um mês com performance fortemente positiva. Esse desempenho forte 
no mês foi puxado pela melhora da percepção de risco global. As notícias positivas sobre o desenvolvimento de vacinas contra 
COVID-19, aumentando as chances de um início rápido para imunização, ainda que gradual, da população, foram fundamentais 
para reverter o pessimismo causado pelas restrições que haviam sido re-introduzidas nos meses anteriores. Adicionalmente, 
o bom resultado eleitoral americano também ajudou os mercados a se recuperarem. As boas perspectivas de continuidade da 
postura bastante acomodatícia do FED com a retomada das discussões sobre mais um pacote de auxilio fiscal, contribuíram 
para animar os mercados. Essa melhora da percepção de risco contribuiu para a valorização do Real. 

Posicionamento 

Western Asset FIA BDR Nivel I 

O fundo mantém exposição ao desempenho do mercado acionário americano, com exposição à variação cambial através de 
uma carteira concentrada em BDRs de empresas americanas de grande porte com potencial de crescimento. A escolha dos 
papéis que compõe a carteira do fundo apresentou desempenho levemente abaixo do referencial no mês, mas a estratégia 
permanece acumulando um forte desempenho frente ao seu parâmetro de referência, o S&P500 com variação cambial, em 
prazos mais longos. A valorização do Real frente ao Dólar impactou a performance da estratégia. 

Atribuição de Performance 

Western Asset Macro Strategies FIC de FIM IE 

A percepção de risco global apresentou forte recuo ao longo do mês de Novembro. Esse recuo foi impulsionado pela 
combinação de um resultado favorável nas eleições americanas e pelas noticias positivas sobre o desenvolvimento de vacinas 
contra COVID-19. A perspectiva de início próximo de imunização da população atenuou os temores sobre uma segunda onda 
de contaminações e seus potenciais impactos econômicos. Nesse ambiente de maior apetite a risco, o dólar se desvalorizou 
frente a outras moedas e as classes de ativos de risco, em geral, apresentaram boas performances. As moedas de mercados 
emergentes se fortaleceram, assim como houve uma valorização dos ativos de crédito, tanto grau de investimentos como high 
yield nos EUA. Adicionalmente, houve uma acomodação dos níveis de taxas de juros, refletindo as expectativas de políticas 
monetárias acomodaticias. 

Posicionamento 

Western Asset Macro Strategies FIC de FIM IE | Macro Opportunities Classe Dólar 

O fundo permaneceu posicionado para continuar se beneficiar de uma recuperação dos mercados globais de renda fixa. Todas 
as subclasses de ativos em que o fundo manteve posicionamento adicionaram valor. A estratégia apresentou ganhos 
provenientes das exposições a crédito grau de investimentos e grau especulativo na medida em que os prêmios de crédito 
recuaram em decorrência da melhora da percepção de risco. As posições em mercados emergentes também favoreceram o 
fundo, tanto por conta do fechamento das curvas de juros como pela valorização de suas moedas frente ao dólar. Na medida 
em que as curvas de juros americanas apresentaram um recuo marginal, os movimentos táticos e o posicionamento com alta 
convicção também adicionaram valor. 

Atribuição de Performance 

Macro Opportunities Classe Dólar 

A percepção de risco global apresentou forte recuo ao longo do mês de Novembro. Esse recuo foi impulsionado pela 
combinação de um resultado favorável nas eleições americanas e pelas noticias positivas sobre o desenvolvimento de vacinas 
contra COVID-19. A perspectiva de início próximo de imunização da população atenuou os temores sobre uma segunda onda 
de contaminações e seus potenciais impactos econômicos. Nesse ambiente de maior apetite a risco, o dólar se desvalorizou 

https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/024f0717-bd0f-43ff-8d11-1d75cd54dfd7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/024f0717-bd0f-43ff-8d11-1d75cd54dfd7/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cbe33d81-13a3-4038-999f-4ded66f94f6e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/cbe33d81-13a3-4038-999f-4ded66f94f6e/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9dc5717d-6d25-4206-9128-78b5a5737007/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
https://www.xpi.com.br/investimentos/fundos-de-investimento/lista/#/9dc5717d-6d25-4206-9128-78b5a5737007/detalhes?utm_source=guiadefundos&utm_medium=link&utm_campaign=202012
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frente a outras moedas e as classes de ativos de risco, em geral, apresentaram boas performances. As moedas de mercados 
emergentes se fortaleceram, assim como houve uma valorização dos ativos de crédito, tanto grau de investimentos como high 
yield nos EUA. Adicionalmente, houve uma acomodação dos níveis de taxas de juros, refletindo as expectativas de políticas 
monetárias acomodaticias. O fundo manteve exposição à varição cambial do Real frente o dólar. 
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Disclaimer 

1. Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e não deve ser 
considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010. 2. 
Este material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo 
material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, 
investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e 
condições aqui contidas são meramente indicativas. 3. As informações contidas neste relatório foram 
consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas 
confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, 
sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção 
de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. 4. Os 
instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este 
material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades 
específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base 
em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. 5. A XP Investimentos não se 
responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas 
e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da 
utilização deste material ou seu conteúdo. 6. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de 
relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também 
ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em 
parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 7. A Ouvidoria 
da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem 
satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do 
telefone: 0800 722 3710. 8. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política 
de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. 9. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM 
FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.  FUNDOS DE 
INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER 
MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS 
FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL 
INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A 
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. 
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES 
ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO 
FORMULÁRIO DE INFOR_XMAÇÕES COMPLEMENTARES. 10. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO 
ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE 
INVESTIMENTO NO VAREJO. 

 


