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CARTA DE GESTÃO MENSAL
ABRIL 2020

INTRODUÇÃO

Prezado (a), seja bem-vindo (a) à nossa carta mensal!

Após um dos piores meses vividos nos últimos tempos, o mês de abril se mostrou menos volátil para os investimentos em crédito privado. Foi
possível observar uma melhora nas negociações dos ativos no mercado secundário, resultado da entrada de investidores na ponta compradora
como os bancos privados e outros, somada à expectativa da aprovação da PEC do Orçamento de Guerra. No decorrer dos dias, alguns spreads
foram fechando e fundos de crédito privado começaram a refletir esse movimento.

A entrega “reloginho” que havia nesse tipo de fundo no passado, refletia as condições de mercado que também ficaram no passado, e o “novo
normal” para fundos de crédito privado é que em momentos instáveis da economia, a volatilidade se fará presente com mais intensidade.
Diferentemente dos investimentos que são marcados na curva, a dinâmica da marcação a mercado é positiva para o investidor, traz mais
transparência sobre os preços que estão sendo negociados no mercado. Por motivos que constantemente abordamos sobre as diferenças entre a
volatidade em ativos de renda fixa e renda variável, enquanto estivermos falando de movimentos de incerteza e adequação do mercado, está tudo
bem! As negociações no mercado secundário tendem a apresentar racionalidade e correções positivas no médio prazo, ajustando seus preços e
posições.

Em momentos como este, vemos que infelizmente o dinheiro ainda “muda de mão”, enquanto os investidores resgatam suas posições sem um
motivo concreto além do receio do futuro, outros aproveitam as excelentes oportunidades que surgem. A indústria de investimentos como um
todo tem amadurecido muito, mas entendemos que há um longo caminho pela frente e acreditamos nessa transformação.

Importante mencionar também que os investimentos em renda fixa cumprem seu papel em qualquer cenário, independente do patamar da taxa
de juros. E isso se deve a vários motivos: (i) previsibilidade (ii) liquidez (iii) menores riscos. Sem contar que recentemente aprendemos a duras
penas que o mais importante é manter a diversificação da carteira em linha com o perfil de risco de cada investidor (suitability).

INTRODUÇÃO 

2.

CARREGO DOS FUNDOS

OBJETIVO DE 
RENTABILIDADE DOS 
FUNDOS EM PERÍODOS 
“NORMAIS”

CARREGO 
ATUAL157,5%

207,61%

175,7% 178,57%

SOLIDUS AUDAX DEBÊNTURES INCENTIVADAS MAGNA

O carrego dos fundos se encontra em níveis que consideramos bastante atrativos. Como reflexo da abertura dos spreads de crédito, o carrego
dos ativos aumenta, uma das características das alocações em títulos de renda fixa. Quando comparamos com o target de rentabilidade dos
fundos é possível observar que está bastante superior. Conforme os spreads vão fechando e resultando em ganho de capital ao fundo,
consequentemente o carrego vai voltando a patamares normais, esse é um dos motivos pelo qual reforçamos que é um ótimo momento para
novas alocações.

O mercado de crédito privado aguarda os primeiros efeitos da possível atuação do Banco Central no mercado secundário, comprando ativos,
visto que a PEC 10/20 “Orçamento de Guerra” aprovada na última semana pela Câmara dos Deputados, não precisará da sanção presidencial e
sim promulgação pelo próprio Congresso Nacional, o que deve acontecer nos próximos dias. A expectativa é que a entrada do BC na ponta
compradora dos ativos, certamente agregará de maneira significativa no ajuste de preços no mercado secundário. Consequentemente, tende
a trazer mais previsibilidade, reduzindo a volatilidade dos fundos de crédito privado.

Carrego em CDI + Duration

Devant Solidus CDI + 2,1% 1,9 anos

Devant Audax CDI + 3,5% 2,4 anos

Devant Debêntures Incentivadas CDI + 2,0% 2,9 anos

Devant Magna CDI + 2,3% 2,5 anos

CARREGO EM % DO CDI



MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS CONFORME LIMITES REGULATÓRIOS
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Mantemos as alocações em linha com o mandato de cada fundo e todos os limites regulatórios foram respeitados com margem.
O cenário de forte instabilidade e volatilidade no mercado contou com uma flexibilização por parte da CVM no que diz respeito
ao enquadramento do passivo dos fundos, ainda assim, os enquadramentos regulatórios foram respeitados em 100% do tempo.

Em abril houve uma diminuição significativa na pressão vendedora, porém, dado o cenário, preferimos manter os níveis de caixa
elevados. O Devant Solidus possui liquidação de resgates no D0 e os demais fundos em D+30, entendemos que os níveis de
caixa atuais são confortáveis e mantém as carteiras adequadas ao ALM (asset liability management). Além disso, reduzimos a
parcela de crédito estruturado em alguns fundos, primeiramente porque são ativos que em momentos como estes são
desinvestidos a preços mais coerentes, claro que isso reflete a qualidade de tais ativos e evidencia que o time de gestão foi
muito assertivo e criterioso quando da aquisição, principalmente com relação aos quesitos: (i) precificação e (ii) estruturação, e
segundo porque priorizamos a manutenção de ativos com maior liquidez nesse momento.

Importante sempre observar que na parcela de crédito estruturado, não alocamos em FIDC multicedente-multissacado (ativos
com alta exposição a pequenas e médias empresas).

(1) Destinado a investidores qualificados.

QUALIDADE DE CRÉDITO DAS CARTEIRAS

As carteiras são compostas majoritariamente por ativos AAA, reflexo da excelente qualidade dos créditos que alocamos:
empresas líderes em seus setores com qualidade superior a todas as demais empresas do mercado. Importante comentar que
dentro da parcela de “Crédito Estruturado” também alocamos em ativos AAA.
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4.

RESUMO DOS RESULTADOS

Fundo Mês Ano 12M Desde o Início

Devant Audax FIM CP -1,9% -2,4% 1,5% 26,9%

% do CDI (*) - - 28,6% 118,2%

Devant Solidus Cash FIRF CP -3,7% -5,9% -2,9% 26,4%

% do CDI(*) - - - 78,7%

Devant Magna FIRF CP -2,4% -4,4% -0,8% 1,7%

% do CDI(*) - - - 23,4%

Devant Debêntures Incentivadas FIRF CP 0,8% 0,1% 0,9% 5,7%

% do CDI(*) 265,25% 4,7% 18,3% 63,1%

SAÚDE FINANCEIRA DOS EMISSORES

Estamos atentos a todos os números e informações quem envolvem os emissores que temos em carteira. Com base em
fundamentos sólidos, nos mantemos confortáveis. Pontualmente podemos optar por desinvestir algum ativo devido à
sensibilidade de determinados setores, sempre visando manter os fundos em linha com seus mandatos.

Acompanhamos todas as categorias e algumas inclusive tem nos surpreendido positivamente. Muitas informações circulam,
mas é sempre importante se atentar as que são relevantes ao seus investimentos. Batemos nessa tecla pois muitas vezes
percebemos investidores apreensivos demasiadamente com determinado emissor/setor devido à pouca curadoria no momento
de buscar informações.

O resgate dos fundos nesse momento pode gerar prejuízos até maiores do que em uma eventual inadimplência, é importante
ter isso em mente. É como antecipar um prejuízo que não se sabe se existirá.

Estamos próximos e nos mantemos à disposição de todos os nossos parceiros e distribuidores.

Um abraço!

Time Devant Asset.

(*) É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do CDI quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas – Deliberação nº 70 Anbima – Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento.

PERFORMANCE DO MÊS

Na segunda quinzena de março já foi possível observar a diminuição na pressão vendedora em toda a indústria, em abril as
movimentações foram similares. Investidores aproveitando as oportunidades, alguns spreads de crédito começando a fechar e
consequentemente agregando resultados positivos aos fundos de crédito.

Particularmente em nossos fundos, no início do mês sentimos um impacto grande das marcações a mercado nas Letras
Financeiras, ativos que temos um percentual relevante em nosso portfólio. No mês de março fechamos com resultados
superiores a praticamente todos os nossos peers, já em abril os fundos (Solidus, Audax e Magna), não tiveram o resultado
esperado para o mês, mas já esboçam uma recuperação que será observada com o passar dos dias.

O Devant Debêntures Incentivas fechou o mês com uma rentabilidade de 0,8%, quase 266% do CDI. Reflexo do fechamento de
alguns spreads de crédito ocorridos no mês.

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.
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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

Alocação por Setor

Histórico de Rentabilidade

Devant Audax FIM CP
Abril/2020

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.

Caixa
22%

LF
12%

Crédito 
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30%

Debêntures
36%

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

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%

% 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%

2020 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 1,1% 0,5% -2,1% -1,9% - - - - - - - - -2,4% 1,5% 26,9%

% CDI 293,1% 157,7% - - - - - - - - - - - 28,6% 118,2%

(1) Início do Fundo: 09/03/2017

Rentabilidade (12 Meses): 1,48%

Volatilidade (Início): 1,55%

Volatilidade (3 Meses): 4,27%

Índice Sharpe (Início): 0,73

Meses acima do CDI 31

Meses abaixo do CDI 7

Meses positivos: 35

Meses Negativos: 3

Patrimônio Médio (12 Meses): 112.036.568,56

Patrimônio Atual: 84.885.631,68

30,2%
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Locação de Veículos Pesados
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Concessão Rodoviária
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Alimentos

Construção Civil

Energias Renováveis

Transmissão de Energia

Rentabilidade Histórica x CDI
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DEVANT AUDAX CDI
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Devant Solidus Cash FIRF CP 
Abril/2020

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

Rentabilidade Histórica x CDI Alocação por Setor

Composição da Carteira

Composição da Carteira Rating dos Ativos

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.

Rentabilidade (12 Meses): -2,87%

Volatilidade (Início): 1,47%

Volatilidade (3 Meses): 5,13%

Índice Sharpe (Início): -1,06

Meses acima do CDI 39

Meses abaixo do CDI 7

Meses positivos 44

Meses Negativos 2

Patrimônio Médio (12 Meses): 146.385.125,62

Patrimônio Atual: 62.550.776,47

Caixa
33%

Debêntures
30%

LF
24%

Crédito 
Estruturado

13%

AAA
61%

BBB+/BBB/BBB-
2%

A+/A/A-
11%

AA+/AA/AA-
26%

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

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%

% 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%

2020 jan fev Mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,4% 0,3% -3,0% -3,7% - - - - - - - - -5,9% -2,9% 26,4%

% CDI 114,9% 116,4% - - - - - - - - - - - - 78,7%

(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 

Indicadores
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Instituições Financeiras
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DEVANT SOLIDUS CDI
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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
Abril/2020

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.

Caixa
22%

Debêntures
35%

LF
25%

Crédito 
Estruturado

18%

Rentabilidade (12 Meses): -0,80%

Volatilidade (Início): 2,35%

Volatilidade (3 Meses): 5,20%

Índice Sharpe (Início): -1,77

Meses acima do CDI 11

Meses abaixo do CDI 5

Meses positivos 14

Meses Negativos 2

Patrimônio Médio (12 Meses): 12.175.983,66

Patrimônio Atual: 10.921.746,23

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

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%

% 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%

2020 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,6% 0,3% -2,9% -2,4% - - - - - - - - -4,4% -0,8% 1,7%

% CDI 149,8% 117,4% - - - - - - - - - - - - 23,4%

(1) Início do Fundo: 10/01/2019
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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
Abril/2020

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.
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Rentabilidade (12 Meses): 0,95%

Volatilidade (Início): 1,31%

Volatilidade (3 Meses): 2,39%

Índice Sharpe (Início): -1,56

Meses acima do CDI 10

Meses abaixo do CDI 9

Meses positivos 15

Meses Negativos 4

Patrimônio Médio (12 Meses): 15.923.802,44

Patrimônio Atual: 13.528.105,94
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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

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%

% CDI 142,0% 105,0% 126,7% 98,4% 189,6% 112,8% 73,2% - 59,0% - - 67,1% 56,4%

2020 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,5% 0,1% -1,3% 0,8% - - - - - - - - 0,1% 0,9% 5,7%

% CDI 126,9% 38,8% - 265,25% - - - - - - - - 4,7% 18,3% 63,1%

(1) Início do Fundo: 28/09/2018
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