
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado

2022

Fundo -2.30% - - - - - - - - - - - -1.53% -3.42%

CDI 0.73% - - - - - - - - - - - 0.84% 4.06%

2021

Fundo - - - - - -1.37% 2.23% -0.26% -2.49% -1.15% 1.27% 0.70% -1.15% -1.15%

CDI - - - - - 0.30% 0.36% 0.42% 0.44% 0.48% 0.59% 0.76% 3.31% 3.31%

2020

Fundo - - - - - - - - - - - - - -

CDI - - - - - - - - - - - - - -
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SOBRE O FUNDO CNPJ: 41.127.229/0001-79

O objetivo é obter retornos acima do CDI à partir da construção de uma carteira eficiente com os principais fatores de risco ligados à

economia global, equilibrados entre ativos cíclicos e defensivos. Esse equilíbrio é feito em termos de risco alocado a cada uma das

classes, buscando uma volatilidade anualizada de 5%. Dentro de cada categoria o risco também é equilibrado entre os diversos ativos

subjacentes.

Rentabilidade Acumulada (%) Últimos 12 meses

Fundo -3.42%

CDI 5.00%

Patrimônio médio (12m) R$ 2.129.191,21

Desde o início do fundo

Retorno acumulado -3.00%

CDI 4.00%

Retorno % a.a. -5.24%

CDI 6.35%

Volatilidade anualizada 5.97%

Maior queda -5.35%

Índice de sharpe -1.94

Retornos mensais e anuais (%)

CARTEIRA ATUAL

Alocação de Risco por tese de investimento Correlação com outros mercados
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-32,50%

31,81% 33,14% 31,44%
22,69%

Dólar Pré 5 anos S&P 500 Ibovespa IHFA

{$EXP_MOEDA}

Dólar Pré 5 anos S&P 500 Ibovespa IHFA

14,20%

11,60%

8,90%

11,70%

3,60%

25,00%

11,70%

0,90%

12,50%

Ações

Juros e Renda Fixa

Metais

Moedas commodity

Portos seguros

Tesouro Americano

{$ALOC_CLASS_GRAPH}

Cíclico Defensivo



COMENTÁRIOS DA GESTÃO

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE (%)
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CNPJ: 41.127.229/0001-79

No mês o fundo sofreu uma perda de 2,3%, comparado a um CDI de 0,73%. A parcela de Cíclicos Globais detraiu 1,8%, graças à queda das

bolsas e dos papéis de crédito em emergentes e Estados Unidos. Os Defensivos Globais contribuíram com 0,9%, em especial graças aos

ganhos nas posições compradas em Dólar Americano vs. Moedas de Países Exportadores de Commodities. Os resultados na parcela de

Brasil foram negativos em ambos os livros, em especial sofrendo com o movimento de abertura de juros e valorização do Real frente ao

Dólar.

O fundo continua com sua estratégia de dividir o risco por igual entre ativos cíclicos e defensivos. Atualmente continuamos com os

maiores pesos cíclicos na parcela de renda variável, com cerca de 15% do risco, e renda fixa, com outros 15%. Na parcela defensiva as

Treasuries dos Estados Unidos e os Portos Seguros são as coisas mais relevantes.

No mês

3 meses



Publico Alvo Público em geral
Taxa de 
Administração

1.00% a.a.

Aplicação inicial mínima R$100,00
Taxa de 
Performance

10% sobre 100% do CDI

Cotização do Resgate D+7 (Dias Corridos) Tributação Longo Prazo

CARACTERÍSTICAS

MAIS INFORMAÇÕES

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. A XP Asset Management é uma marca que inclui a XPG estão de Recursos Ltda. ("XPG") e a XP Vista Asset Management
Ltda. ("XPV"), que são gestoras de recursos de valores mobiliários autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e constituídas na forma da Instrução CVM n° 558/15. Todas as regras regulatórias de segregação são observadas pelas gestoras. Os fundos de estratégias de
investimentos de Renda Variável e Multimercado são geridos pela XPG . Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Fixa e Estruturados são geridos pela XPV. Os fundos de Previdência podem ser geridos tanto pela XPG quanto pela XPV, a depender da estratégia do fundo. A XPG e a
XPV não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. 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. LEIA O PROSPECTO, O FORM U L ÁRIO D E
INFORM AÇÕES COM PL EM ENTARES, L ÂM INA D E INFORM AÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários –
CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado. A XP Asset não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, contabilidade
ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os fundos mencionados neste material podem não ser adequados para todos os investidores. O FUNDO está sujeito às
variações e condições dos mercados em que investe, direta ou indiretamente; Consiste no risco de variação no valor dos ativos financeiros da carteira do FUNDO e/ou dos fundos investidos; A possibilidade de concentração da carteira em ativos financeiros de um mesmo emissor representa
risco de liquidez dos referidos ativos financeiros. 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. A XP Asset ou a XP Investimentos não se responsabilizam 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. RELAÇÃO COM INVESTIDORES: ri@xpasset.com.br

Data de Início 11/06/2021 Patrimônio Líquido  (R$) R$ 2.432.151,32

Saldo Mínimo (R$) 100 Patrimônio Líq. (Médio 12 meses) (R$) R$ 2.129.191,21

Movimentação Mínima (R$) 100 Classificação Anbima Multimercados Macro

Cotização de Aplicação D+1 Administrador Banco BNY Mellon

Liquidação de Resgate
D+2(Dias úteis à partir da 

cotização)
Custodiante BNY MELLON BANCO S.A

Taxa de Saída Antecipada (a.a.) - Auditor KPMG

Taxa máxima de administração (a.a.) 1.50% Gestor Felipe Dexheimer
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EQUIPE DE GESTÃO

http://www.cvm.gov.br/
mailto:ri@xpasset.com.br

