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fez toda a diferença nesse momento, somos
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parcerias.

Daqui pra frente, entendemos que há um longo
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será sempre ponderado pelos desafios inerentes
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CARTA DE GESTÃO MENSAL
DEZEMBRO 2019

INTRODUÇÃO

Prezado Investidor,

Seja bem-vindo à nossa carta referente ao mês de dezembro. Vamos comentar o desempenho dos fundos no mês, perspectivas
para o próximo período e também mostrar um overview sobre todo o desenvolvimento da Devant e seus fundos sob gestão no
ano de 2019!

Esperamos que apreciem a leitura!

INTRODUÇÃO 

OVERVIEW 2019

Captados de uma forma mais passiva até 2018, começamos o ano
de 2019 com um pouco mais de R$ 100 milhões de ativos sob
gestão em três fundos. Nos primeiros nove meses do ano, nasceu
mais um fundo, agregamos parceiros importantes e praticamente
quadriplicamos nosso AUM, consequentemente a quantidade de
investidores aumentou significativamente. Viajamos pelos quatro
cantos do Brasil apresentando nossa estratégia, entregamos
ótimos resultados, e buscamos estar cada vez mais próximos dos
nossos investidores.

Foi então que, recheado de desafios, chegou o último trimestre do ano. Os expressivos ajustes na precificação das debêntures
e letras financeiras resultaram em impactos significativos na rentabilidade dos fundos e como num círculo vicioso (resgates +
diminuição da rentabilidade + resgates), assim como boa parte da indústria de fundos de crédito privado, tivemos uma redução
no PL total da asset, o que consideramos razoável e até positivo sob a ótica da melhora e adequação das carteiras para o longo
prazo. O Devant Solidus foi o fundo mais sensível à saída dos investidores, a redução da rentabilidade somada à facilidade da
retirada, por ser um fundo D+0, contribuiu com os resgates. Outro ponto importante é que boa parte dos investidores conta e
ordem, não possuem assessores de investimentos para orientá-los sobre o momento adequado de saque e o fator isolado
“rentabilidade” é decisório no momento da tomada de decisão (aplicar/resgatar).

Nos demais fundos, não observamos um movimento tão intenso de resgates, acreditamos que o passivo mais qualificado e
entendedor do mercado contribuiu para que o impacto não fosse significativo. O que percebemos agora, é uma entrada de
recursos um pouco menor, reflexo da migração de investidores para fundos de renda variável + alguns investidores ainda
receosos com o mercado de crédito privado, devido ao comportamento no último trimestre.

A classe dos ativos estruturados e sua tão temida iliquidez, se provou não tão ilíquida como era constatado pelo mercado até
então. Com o desenvolvimento da indústria, cada vez mais investidores se mostram preparados para ativos high yield.
Obviamente que, com o objetivo de gerar uma liquidez atípica nos fundos e honrar os resgates, foram estes os primeiros ativos
a serem vendidos no mercado secundário, com pesar, pois se mantinham saudáveis, como resultado, todas as operações
geraram lucros aos fundos.

Observamos que estão começando a surgir emissões interessantes em todas as classes de ativos, com boas taxas no primário e
oportunidades surgindo constantemente no secundário, todos os novos recursos entrantes serão muito bem alocados.
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O momento da reprecificação das debêntures ocorrido no último
trimestre, foi útil também para oxigenarmos a carteira e reduzirmos
nossa exposição em ativos %CDI, principalmente na parcela de
debêntures. Esse trabalho de “migração” continua, conforme as
oportunidades que surgem nos mercados primário e secundário e
que estamos aproveitando com os novos recursos entrantes. Com a
redução da taxa de juros, ativos emitidos com a remuneração
atrelada a algum percentual do CDI, perderam o interesse do
mercado por motivos óbvios. Desde então, a procura por ativos que
rendem CDI+Spread ganhou intensidade.

Da totalidade das emissões em 2018, 50% possuem remuneração em
%CDI e aproximadamente 33% em CDI+. Os números atuais mostram
uma inversão significativa: 54% em CDI+ contra 24% em %CDI. As
demais estão basicamente indexadas à inflação.

%CDI
16,73%

CDI +
31,10%

Inflação
7,28%

SETEMBRO/19

%CDI
9,15%

CDI +
31,25%

Inflação
8,23%

DEZEMBRO/19

Crédito Estruturado: 25,29% 

Letras Financeiras: 19,60%

Crédito Estruturado: 27,37% 

Letras Financeiras: 24,00%

Carteira de Debêntures:

Liquidez:

Com relação à liquidez, demonstramos o resultado das operações que realizamos, com o objetivo principal de honrar os
resgates. Obviamente que, com um mercado instável com relação às debêntures e letras financeiras, as operações saíram ao
par ou geraram algum tipo de prejuízo aos fundos, algo que entendemos compreensível. Ainda assim, nessas duas classes de
ativos, com os recursos que entraram nesse período, conseguimos adquirir ativos com características melhores que os
anteriores (remuneração e duration).

Chamamos a atenção aos ativos de crédito estruturado. Embora considerados ilíquidos (inclusive em nossos controles de
riscos), percebemos um mercado muito mais desenvolvido do que no passado, nesse período mais turbulento, desinvestimos
ativos em operações com corretoras, family offices, investidores PF (qualificados e atuantes no mercado). Em sua totalidade,
tais operações trouxeram impactos bastante positivos aos fundos, dada à qualidade dos ativos e maior espaço para negociação
visto que foram adquiridos em um passado recente a taxas mais expressivas.

Nossa atuação no mercado de ativos high yield desde o passado, contribuiu para o processo e ficamos muito satisfeitos com o
resultado. Num cenário de stress, se precisássemos desinvestir 100% da carteira de estruturados, teríamos êxito.

A confiança dos nossos principais investidores fez toda a diferença nesse momento, somos gratos e consolidamos ainda mais as
nossas parcerias.

Daqui pra frente, entendemos que há um longo caminho a percorrer. Um caminho positivo que será sempre ponderado pelos
desafios inerentes do mercado, mas que sempre resultam em mais preparo e amadurecimento da indústria de investimentos
como um todo.
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Carteiras

“Hedgeadas”
100%

(protegidas contra
riscos de mercado

via instrumentos
de derivativos)

+ 70
emissores

+ 20 setores 
da economia

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor
de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e a rentabilidade divulgada não
é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o
não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.

RESUMO DAS OPERAÇÕES 

Novembro 2019

O mês de dezembro mostrou sinais mais claros de estabilização das taxas, principalmente dos ativos de crédito privado high
grade. Inclusive, em alguns ativos que entendemos terem sofrido um overshooting nos meses anteriores, já percebemos uma
compressão de seus spreads de crédito e uma readequação do prêmio exigido pelos investidores, maior alinhamento com o perfil
de crédito do emissor, resultando em ganho de capital para o fundo.

No mês, sofremos marcações a mercado negativas em algumas letras financeira, que ainda não haviam sido reprecificadas em
sua totalidade pelo nosso administrador fiduciário, frente ao que estavam sendo negociadas no mercado secundário. O mesmo
ocorreu em algumas debêntures que ainda não possuíam preços ANBIMA - por terem saído recentemente do prazo de lock-up
para negociação, exigidos na oferta pública primária via instrução da CVM 476. Desde então, tais ativos estão com preços mais
condizentes com o atual mercado, melhorando o carrego geral de nossas carteiras para os próximos períodos e “limpando”
futuros impactos negativos já mapeados. Isso corrobora com o nosso otimismo para esse ano de 2020, sempre vislumbrando o
médio e longo prazo.

Ao longo do mês atuamos com bastante cautela e diligência para manter a alocação em caixa das carteiras em níveis adequados.
Fizemos algumas operações no mercado secundário em diversos nomes, tanto na parte de debêntures e letras financeiras,
quanto na parcela de crédito estruturado, aproveitando as oportunidades geradas. Esse ponto só reforça o aumento de liquidez e
profundidade dessa classe, e que tende apenas a aumentar com o amadurecimento do mercado de crédito privado e mercado de
capitais como um todo no Brasil, um sinal muito positivo em nossa visão.

Seguimos muito otimistas e construtivos para o ano de 2020 com a classe de crédito privado, e
diversos motivos contribuem com a nossa visão, dentre eles destacamos: (i) na ótica da captação
dos fundos e do investidor: a importância da alocação nessa classe de ativo em qualquer carteira de
investimentos. Por estarmos saindo de um momento em que muitos investidores diminuíram suas
alocações nessa classe e abriramo uma boa lacuna a ser preenchida, agora com um cenário e em
um ritmo mais calmo e positivo para a classe de crédito; e (ii) na ótica do horizonte e oportunidades
de investimentos: enxergamos excelentes possibilidades de alocações em ativos de extrema
qualidade e bom prêmio sobre a taxa livre de risco, a retomada das ofertas primárias pelas
empresas e principalmente novas empresas acessando o mercado local de dívida para
financiamento de novos projetos e expansões em diversas áreas. Acreditamos assim, que nos
próximos meses os fundos já voltem a buscar a rentabilidade acima do seu benchmark, e que essa
remarcação veio de forma educativa para os investidores entenderem melhor a classe e
demonstrou a relevância que esse mercado tem adquirido.

Outro ponto que impactou negativamente, principalmente as
carteiras do Devant Audax e Devant Magna, foi o
descasamento do hedge (já comentado em edições anteriores
da nossa carta mensal) que ocorre naturalmente pois os
derivativos que usamos para fins de hedge para a parcela da
carteira indexada a índice de preços (IPCA e IGPM), são
corrigidas pelo índice do mês corrente e alguns ativos na sua
modelagem inicial e contratos, utilizaram um índice com
defasagem normalmente de um mês. Como vimos no passado
e já é mais do que sabido pelo time de gestão, essas
distorções tendem a se corrigir no curto prazo, boa parte
dessa “volta” e impacto positivo, já foram sentidos nas
primeiras semanas de janeiro, trazendo um bom alfa aos
fundos citados acima.

Devant Audax FIM CP
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O fundo é destinado à investidores qualificados e tem como principal objetivo superar significativamente a variação do CDI no médio/longo prazo, com baixa
volatilidade. A carteira é composta por ativos financeiros de renda fixa e crédito privado, basicamente Letras Financeiras, CDBs, Títulos Públicos, Debêntures de
empresas nacionais de diversos setores da economia e ativos de crédito estruturado.

Público Alvo Investidores Qualificados

Classificação Anbima Multimercado - Estratégia - Livre

CNPJ 26.664.935/0001-66

Gestor Devant Asset Investimentos Ltda

Administração/ Custódia BNY Mellon S.A DTVM 

Auditor Independente KPMG Internacional

Taxa de Administração 1,00% a.a.

Taxa de Performance 10% do que exceder 100% do CDI

Movimentações Até 13h30

Aplicação Inicial R$ 1.000,00 (mil reais)

Movimentação Mínima R$ 1.000,00 (mil reais)

Cotização do Resgate Conversão em D+30

Liquidação D+1 da cotização

Tributação Tabela Regressiva IR (22,5% a 15,0%)

Dados Bancários BNY Mellon (17) | Ag 1 | C.C 1949-6

Indicadores Composição da Carteira

Rentabilidade Histórica x CDI Alocação por Setor

Histórico de Rentabilidade

Devant Audax FIM CP
Dezembro/2019

Resumo do Fundo

Principais Características Informações para Investimentos

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e
a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio
líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos emissores
responsáveis pelos ativos do Fundo.

2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira - - 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,4% 0,7% 1,0% 0,7% 0,4% 9,5%

% CDI - - 141,4% 115,6% 105,2% 122,2% 125,7% 170,2% 116,3% 153,5% 118,6% 82,4% 127,0%

2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira 1,4% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 1,0% 0,9% 1,0% 0,4% 0,9% 1,0% 1,2% 11,2%

% CDI 237,3% 171,2% 153,3% 137,5% 107,9% 199,3% 166,1% 168,0% 80,1% 166,6% 207,4% 246,7% 174,5%

2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,7% 0,9% 0,7% 0,6% 0,2% 0,4% -0,2% 6,8% 6,8% 30,0%

% CDI 132,1% 121,7% 130,3% 140,1% 153,0% 139,4% 150,0% 133,0% 126,4% 39,2% 96,1% - 113,6% 113,6% 141,6%

(1) Início do Fundo: 09/03/2017.
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Rentabilidade (12 Meses): 6,77%
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Volatilidade (3 Meses): 0,59%

Índice Sharpe (Início): 2,94

Meses acima do CDI 29

Meses abaixo do CDI 5

Meses positivos 33

Meses Negativos 1

Patrimônio Médio (12 Meses): 96.681.673,97

Patrimônio Atual: 119.156.308,11
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O fundo é destinado à investidores em geral e tem como principal objetivo superar a variação do CDI no médio/longo prazo, com baixa volatilidade. A carteira é
composta por ativos financeiros de renda fixa e crédito privado, basicamente Letras Financeiras, CDBs, Títulos Públicos, Debêntures de empresas nacionais de
diversos setores da economia e ativos de crédito estruturado.

Público Alvo Investidores em Geral

Classificação Anbima Renda Fixa - Livre Duração - Crédito Livre

CNPJ 31.963.396/0001-04

Gestor Devant Asset Investimentos Ltda

Administração/ Custódia BNY Mellon S.A DTVM 

Auditor Independente KPMG Internacional

Taxa de Administração 0,80% a.a.

Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI

Movimentações Até 13h30

Aplicação Inicial R$ 100,00 (cem reais)

Movimentação Mínima R$ 100,00 (cem reais)

Cotização do Resgate Conversão em D+30

Liquidação D+1 da Cotização

Tributação Tabela Regressiva IR (22,5% a 15,0%)

Dados Bancários BNY Mellon (17) | Ag 1 | C.C 3132-1

Rentabilidade Histórica x CDI Alocação por Setor

Histórico de Rentabilidade

Indicadores Composição da Carteira

Devant Magna FIRF CP LP
Dezembro/2019

Resumo do Fundo

Principais Características Informações para Investimentos

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e
a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio
líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos emissores
responsáveis pelos ativos do Fundo.

2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,5% 0,8% 0,6% 0,6% 0,7% 0,5% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,3% 0,1% 6,4% 6,4% 6,4%

% CDI 125,6% 157,7% 121,5% 121,0% 134,4% 112,4% 136,1% 110,3% 113,8% 50,8% 88,2% 22,6% 110,6% 110,6% 110,6%

(1) Início do Fundo: 10/01/2019
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Crédito Estruturado

Locação de Veículos

Distribuição de Energia

Varejo

Papel e Celulose

Telecomunicações

Concessão Rodoviária
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Farmacêutica
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Caixa
17%

Debêntures
46%

LF
20%

Crédito 
Estruturado

16%

Rentabilidade (12 Meses): 6,39%

Volatilidade (Início): 0,37%

Volatilidade (3 Meses): 0,38%

Índice Sharpe (Início): 1,68

Meses acima do CDI 9

Meses abaixo do CDI 3

Meses positivos 12

Meses Negativos 0

Patrimônio Médio (12 Meses): 10.603.124,08

Patrimônio Atual: 15.012.609,69



Devant Debêntures Incentivadas FIRF 

CP Setembro/2019

O fundo é destinado à investidores em geral e tem como objetivo superar o CDI no médio/longo prazo. Carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, sendo
que a maior parte será aplicada em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de
Infraestrutura”). Rendimento isento de Imposto de Renda para Pessoas Físicas.

Público Alvo Investidores em Geral

Classificação Anbima Renda Fixa - Livre Duração - Crédito Livre

CNPJ 30.909.986/0001-88

Gestor Devant Asset Investimentos Ltda

Administração/ Custódia BNY Mellon S.A DTVM 

Auditor Independente KPMG Internacional

Taxa de Administração 0,85% a.a.

Taxa de Performance Não há

Movimentações Até 13h30

Aplicação Inicial R$ 100,00 (cem reais)

Movimentação Mínima R$ 100,00 (cem reais)

Cotização do Resgate Conversão em D+30

Liquidação D+1 da Cotização

Tributação 0% de IR para investidores PF 

Dados Bancários BNY Mellon (17) | Ag 1 | C.C 2863-0

Histórico de Rentabilidade

Indicadores Composição da Carteira

Rentabilidade Histórica x CDI Alocação por Setor

Contato: comercial@devantasset.com.br | (11) 3846-4332 | (11) 3846-9453 | (11) 98159-2453 | www.devantasset.com.br | Rua Fidêncio Ramos, 195 - Cj 73, Vila Olímpia – São Paulo/SP

Devant Debêntures Incentivadas FIRF CP
Dezembro/2019

Resumo do Fundo

Principais Características Informações para Investimentos

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e
a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio
líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos emissores
responsáveis pelos ativos do Fundo.

2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira - - - - - - - - - 0,9% 0,7% 0,6% 2,2%

% CDI - - - - - - - - - 160,1% 147,6% 113,6% 141,3%

2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,8% 0,5% 0,6% 0,5% 1,0% 0,5% 0,4% -0,1% 0,3% -0,6% -0,8% 0,3% 3,4% 3,4% 5,6%

% CDI 142,0% 105,02% 126,71% 98,41% 189,61% 112,78% 73,2% - 59,0% - - 67,1% 56,4% 56,4% 73,9%

(1) Início do Fundo: 28/09/2018
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DEVANT DEBÊNTURES INCENTIVADAS

CDI

28,3%

27,0%

9,4%

8,7%

3,5%

2,5%

2,0%

0,5%

Geração de Energia

Distribuição de Energia

Crédito Estruturado

Telecomunicações

Logística

Concessão Rodoviária

Saneamento

Transmissão de Energia

Rentabilidade (12 Meses): 3,36%

Volatilidade (Início): 1,02%

Volatilidade (3 Meses): 1,04%

Índice Sharpe (Início): -1,54

Meses acima do CDI 8

Meses abaixo do CDI 7

Meses positivos 12

Meses Negativos 3

Patrimônio Médio (12 Meses): 14.935.509,44

Patrimônio Atual: 15.803.986,78

Caixa
18%

Crédito 
Estruturado

9%

Debêntures 
Incentivadas

72%
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Resumo do Fundo

O fundo é destinado à investidores em geral e tem como principal objetivo superar o CDI no médio/longo prazo, com baixa volatilidade. A carteira é composta por
ativos financeiros de renda fixa e crédito privado, basicamente Letras Financeiras, CDBs, Títulos Públicos, Debêntures de empresas nacionais de diversos setores da
economia e ativos de Crédito Estruturado, com rating acima de Grau de Investimento.

Principais Características Informações para Investimentos

Público Alvo Investidores em Geral

Classificação Anbima RF – Livre Duração – Grau de Investimento

CNPJ 22.003.346/0001-86

Gestor Devant Asset Investimentos Ltda

Administração/ Custódia BNY Mellon S.A DTVM 

Auditor Independente KPMG Internacional

Taxa de Administração 0,50% a.a.

Taxa de Performance Não há

Movimentações Até 13h30

Aplicação Inicial R$ 100,00 (cem reais)

Movimentação Mínima R$ 100,00 (cem reais)

Cotização do Resgate Conversão em D+0

Liquidação D+0 da Cotização

Tributação Tabela Regressiva IR (22,5% a 15,0%)

Dados Bancários BNY Mellon (17) | Ag. 1 | C/c. 1335-8

Histórico de Rentabilidade

Indicadores Rentabilidade Histórica x CDI Alocação por Setor

Composição da CarteiraComposição da Carteira Composição da Carteira

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura
e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu
patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos
emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.

2016 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira - - - - - - 0,6% 1,4% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 6,8%

% CDI - - - - - - 108,2% 113,4% 106,9% 105,6% 111,2% 104,3% 108,6%

2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira 1,2% 0,9% 1,2% 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 10,9%

% CDI 111,2% 107,9% 110,0% 103,8% 105,8% 113,5% 110,1% 108,6% 113,1% 111,2% 104,0% 105,7% 109,2%

2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,4% 0,7% 0,6% 0,6% 7,4%

% CDI 121,6% 113,9% 105,8% 105,7% 113,8% 102,4% 114,7% 117,1% 95,6% 130,6% 120,4% 126,0% 114,7%

2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 5,6% 5,6% 34,2%

% CDI 119,0% 117,9% 106,4% 108,7% 111,4% 105,2% 102,7% 99,6% 109,3% 48,1% 30,4% 34,7% 93,8% 93,8% 107,7%

(1) Início do Fundo: 14/07/2016. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Rentabilidade (12 Meses): 5,60%

Volatilidade (Início): 0,34%

Volatilidade (3 Meses): 0,36%

Índice Sharpe (Início): 1,71

Meses acima do CDI 37

Meses abaixo do CDI 5

Meses positivos 42

Meses Negativos 0

Patrimônio Médio (12 Meses): 146.026.548,39

Patrimônio Atual: 123.849.045,29
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Instituições…

Crédito Estruturado

Distribuição de…

Locação de Veículos

Papel e Celulose

Telecomunicações

Varejo

Logística

Concessão Rodoviária

Saneamento

Energias Renováveis

Transmissão de…

Alimentos

Shopping Centers

Educação

Siderurgia

Caixa
25%

Debêntures
38%

LF
27%

Crédito 
Estruturado

10%

AAA
57%

AA+/AA/AA-
30%

A+/A/A-
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