
 
 

Comentário Trimestral 

Seival FGS Agressivo FIC DE FIM 

Período entre Outubro e Dezembro de 2020 

 
Comentário do Gestor: 

O Seival FGS Agressivo manteve o      

bom desempenho de 2020 durante o último       

trimestre do ano. O fundo foi capaz de        

dobrar o retorno que tinha obtido até o        

momento, finalizando o ano com 36,07%      

de valorização. 

O ano marcado pelo coronavírus     

representa a adaptabilidade dos sistemas de      

Trend Following do FGS. O retorno obtido       

durante os primeiros seis meses foram      

surfando e fazendo dinheiro de um lado       

das tendências. No segundo semestre, as      

tendências "viraram'', mercados que    

estavam em tendência de alta iniciaram um       

período de tendência de baixa e vice-versa.       

Mesmo assim, o fundo obteve retorno      

positivo durante os dois semestres do ano,       

evidenciando sua rápida adaptabilidade e     

capacidade de identificar o início e o       

término de tendências de longo prazo. 

Inicialmente, destaca-se a classe    

das commodities, que nos últimos três      

meses do ano trouxe um retorno na casa        

dos 10% para o fundo. Em seguida,       

destaca-se a classe das moedas, com      

retorno na casa dos 7% durante o período.  

A Soja operada em Chicago foi      

uma das grandes tendências capturadas     

pelo fundo, que já vinha com uma posição        

“long” no mercado desde o trimestre      

anterior. Durante o mês de Dezembro, a       

commodity registrou sua máxima em seis      

anos, quando consolidou seus preços na      

casa dos US $12,00 por bushel. Analistas       

norte-americanos atribuem a alta do     

mercado a alguns fatores como:  

i) produção restrita da soja nos      

Estados Unidos, que poderá ser somada a       

estoques  ajustados ainda menores; 

ii) possível atraso da safra Sul      

Americana, que além de menor deve      



 
 
chegar após o tradicional período de      

colheita; 

iii) a Argentina, que enfrenta o      

mesmo problema de clima seco que o       

Brasil, passa por uma greve dos      

trabalhadores portuários.  

Esses fatores fazem com que a      

China possa voltar sua demanda de soja       

para o mercado norte-americano como     

fornecedor, como havíamos comentado no     

relatório anterior. Todo esse cenário     

sustentou a alta da soja durante o final do         

ano, que fechou na casa dos US $13,00 por         

bushel. 

O mesmo cenário vale para o      

Milho operado em Chicago, com posição      

comprada desde o trimestre passado, assim      

como a soja. No último pregão do ano,        

fechou a US $4,85 por bushel, sua maior        

alta desde maio de 2014. Alta que reflete o         

baixo estoque mundial da commodity,     

incluindo países como Brasil e Argentina,      

e a grande procura pela safra      

norte-americana, de acordo com    

exportadores privados.  

O Cobre é um mercado que vem se        

destacando por sua tendência de alta, que       

já foi mencionada no trimestre anterior. Os       

algoritmos do FGS zeraram a posição do       

cobre no final de Setembro, após um       

período de lateralização no mercado.     

Entretanto, no final de outubro, abriram      

novamente uma posição comprada no     

metal. No trimestre anterior, comentamos     

que a agenda “verde” mundial gera grande       

contribuição para a alta desse mercado.      

Outro fator que contribui para as altas nos        

preços é a boa saúde econômica Chinesa,       

país que consome metade da produção de       

cobre do planeta. Em 19 de Novembro, a        

Shanghai International Energy Exchange    

(INE), divisão da maior Bolsa chinesa de       

commodities, lançou um contrato de cobre      

aberto aos investidores estrangeiros. 

No período de Outubro a     

Dezembro, o Dólar norte-americano    

perdeu força frente às outras moedas      

globais, especialmente para países    

emergentes. A melhora no cenário     

mundial, representado pelo início das     

vacinações contra o coronavírus, faz com      

que o investidor retome sua disposição a       

maiores riscos, como o de países      

emergentes como o Brasil. Esse     

movimento geral de saída da moeda      



 
 
americana, por ser considerada um ativo      

seguro, faz com que ela perca seu valor        

diante de seus pares no globo. Para ilustrar        

esse fato, podemos observar o Dollar      

Index, índice do dólar frente uma cesta de        

moedas, que caiu 3,6% em Novembro.      

Além do apetite por risco dos investidores,       

esse movimento ocorre por conta da      

expectativa de baixas taxas de juros nos       

Estados Unidos no longo prazo, e aumento       

na expectativa que o Congresso americano      

aprove novo pacote de ajuda econômica.  

Por conta desse movimento dos     

preços, os sistemas identificadores e     

seguidores de tendência do Seival FGS      

abriram posições compradas nas seguintes     

moedas, durante o mês de Novembro, com       

expectativa de valorização diante a moeda      

americana: Dólar Australiano, Euro e     

Libra. O fundo iniciou o trimestre      

comprado no Dólar canadense, posição     

zerada no final de outubro após um “stop”,        

resultado da lateralização do preço. Mas a       

posição foi logo retomada em novembro      

com o retorno do movimento da tendência.  

O caso do Real frente ao Dólar       

norte-americano é um pouco diferente do      

Dólar canadense. Iniciamos o trimestre     

comprados no dólar, esperando uma     

tendência de desvalorização do Real, que      

logo no início de Novembro não se       

concretizou, zerando a posição. Em     

dezembro, os sistemas do FGS     

identificaram uma possível tendência    

contrária à anterior, esperando uma     

desvalorização do dólar americano, assim     

como com os outros pares globais, abrindo       

uma posição vendida na moeda americana      

frente ao Real brasileiro. No mesmo mês, o        

fundo abriu uma operação de compra do       

Franco Suiço.  

É devido grande destaque para a      

posição do fundo no Yuan, que identificou       

e vem surfando uma grande tendência de       

valorização da moeda frente ao dólar desde       

Julho. Muito dessa valorização se deve      

pelo constante aumento das reservas     

cambiais Chinesas, que são as maiores do       

mundo, e em Novembro alcançaram o seu       

nível mais alto em quatro anos, levando o        

Yuan para o nível máximo desde Junho de        

2018. O aumento das reservas está ligado       

ao câmbio, como a desvalorização do dólar       

norte-americano, e à evolução do preço      

dos ativos financeiros.  



 
 

Para resumir a classe das moedas:      

os algoritmos da Seival, que trabalham nas       

operações do Seival FGS, interpretaram o      

comportamento do preço do Dólar     

norte-americano como o início de uma      

tendência de desvalorização frente às     

principais moedas globais.  

A classe das taxas de juros foi a        

classe com resultados negativos durante o      

trimestre. Um dos mercados que representa      

esses ativos para o fundo é o Treasury        

americano de 10 anos. Após um período de        

lateralização, no início de outubro teve      

início um período de grande volatilidade      

no mercado, e essa grande movimentação      

no preço fez com que o fundo abrisse uma         

posição vendida no contrato do Treasury,      

mantida até o final do ano. Esse possível        

início de tendência pode ser resultado da       

agressiva política monetária   

norte-americana para enfrentar a pandemia     

do coronavírus, que tem como objetivo      

estabilidade de preços e emprego máximo      

no país. A Taxa DI com vencimento em        

Janeiro 2023 é outro mercado responsável      

pelo desempenho dessa classe de ativos. O       

trimestre iniciou com o fundo comprado na       

taxa, surfando o que parecia ser uma       

tendência de alta, que reverteu     

rapidamente em Dezembro, levando o     

fundo a zerar a posição com uma pequena        

perda.  

Após um mês de Outubro zerado      

em índices de ações, em Novembro o       

fundo comprou Bovespa e S&P 500,      

seguindo comprado até o final do ano,       

surfando o rápido e constante movimento      

de alta dos mercados. 

O último trimestre de 2020 ficou      

marcado pelas semanas consecutivas de     

alta do Ibov. A segunda semana de       

Dezembro marcou o sexto ganho semanal      

consecutivo, fato que não acontecia desde      

o final de 2018 e início de 2019. Na         

metade de dezembro, o índice Ibovespa      

zerou as perdas do ano e chegou ao        

patamar de 119.000 pontos. Parte dessa      

tendência de alta se deve ao anúncio do        

Fed de que manterá os benefícios fiscais       

nos EUA por um longo período. A bolsa        

brasileira parece acompanhar o mercado     

americano com atração de investimentos     

estrangeiros no país no cenário de juros       

baixos e apetite de risco. As notícias a        

respeito da vacina contra o Covid-19 e do        

cenário presidencial americano também    



 
 
contribuíram para a elevação da classe de       

índices. 

Conclusão: 

No ano de 2020, marcado por      

diversas crises e ruídos no mercado, o fundo        

Seival FGS Agressivo apresentou um     

retorno de 36,07%, alcançando sua cota      

máxima histórica. Conforme destaque da     

Infomoney na metade de dezembro, a      

categoria de fundos quantitativos contou     

com retornos na casa dos 30% graças apenas        

ao FGS, pois seus pares que tiveram       

retornos positivos não alcançaram 9% no      

ano. 

Em um ano marcado principalmente     

pela pandemia e por tendências divergentes      

no primeiro e no segundo semestre, nossos       

algoritmos conseguiram detectar as    

mudanças do mercado e adaptar nossas      

posições em tempo de capturar as      

tendências. Em comparação, nesse ano o      

IBOV e o CDI apresentaram os retornos de        

2,91% e 2,76%, respectivamente.  

O fundo novamente prova ser um      

verdadeiro diversificador de portfólio,    

apresentando uma correlação de -0,23 com o       

IBOV.  

 

Todo investidor que possui visão de      

longo prazo e procura fortalecer seu      

portfólio é bem vindo no fundo Seival FGS. 

 



Atribuição de Desempenho

SEIVAL FGS MASTER AGRESSIVO FIM
entre 01-Out-2020 e 31-Dez-2020

Variação* (%)
Out Nov Dez Total

Futuros 3.80% 2.81% 12.41% 19.96%
   Commodities 0.98% 3.10% 5.65% 9.99%
   Índices de ações 0.00% 1.60% 2.97% 4.62%
   Moedas 1.53% 0.29% 5.19% 7.11%
   Taxas de juros 1.29% -2.18% -1.40% -2.31%
Renda Fixa 0.19% 0.03% 0.37% 0.59%
Total 3.99% 2.84% 12.78% 20.61%

* A variação é calculada utilizando o ajuste diário das posições do fundo master (FIM), com base no patrimônio 
líquido do dia anterior. Os valores não incluem despesas e taxas. Os valores podem ser aproximados 
(arredondados). Para verificar a rentabilidade, consulte a lâmina do fundo feeder (FIC de FIM).

A Lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do administrador. A Seival não comercializa nem distribui cotas de fundos de 
investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de 
investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor 
de crédito. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento 
tributário para fundos de longo prazo. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Os fundos multimercados com renda variável podem estar 
expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de 
investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são 
adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.



Seival FGS Agressivo FIC de FIM
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que buscam obter rentabilidade superior ao CDI no longo prazo.
O objetivo do FUNDO é superar o CDI no longo prazo.
Objetivos de Investimento

Retorno Mensal (%)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez* Ano

2020
FGS -8,23 7,16 20,17 0,31 -5,36 -1,23 6,07 2,51 -2,95 3,39 2,12 10,21 36,07
CDI 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,22 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2,76

2019
FGS -0,38 -1,83 1,47 -1,10 -0,65 -2,88 0,67 8,67 -6,95 -3,64 0,62 1,51 -5,12
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,38 5,96

2018
FGS 16,02 -6,21 0,64 3,90 9,32 7,74 -5,08 6,71 -3,58 -0,48 1,56 6,92 41,44
CDI 0,58 0,46 0,54 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,42

2017
FGS -5,29 6,50 -5,08 -2,41 -3,49 0,47 2,80 0,12 -2,15 2,46 -2,23 -0,40 -8,96
CDI 1,08 0,86 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,63 0,57 0,54 9,92

2016
FGS 3,77 -1,39 2,12 11,85 -3,35 8,19 -3,31 -4,71 -2,35 1,75 2,82 0,32 15,40
CDI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12 13,99

2015
FGS 7,64 -1,75 6,56 -2,20 -4,99 0,82 -1,90 1,04 7,66 -8,39 2,22 -2,94 2,42
CDI 0,93 0,82 1,03 0,95 0,98 1,06 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16 13,23

2014
FGS 3,30 -6,46 1,00 3,73 4,30 2,63 -1,97 8,78 13,98 1,26 8,22 4,08 50,22
CDI 0,84 0,78 0,76 0,81 0,86 0,82 0,94 0,86 0,90 0,94 0,84 0,95 10,80

2013
FGS 7,39 1,25 2,00 2,13 4,82 4,65 -1,98 2,87 -2,77 -2,18 1,08 2,81 23,83
CDI 0,59 0,48 0,54 0,60 0,58 0,59 0,71 0,69 0,70 0,80 0,71 0,78 8,05

2012
FGS 1,38 1,14 -3,22 -0,58 3,16 -0,55 0,97 -1,92 -2,89 0,04 5,81 -2,83 0,10
CDI 0,89 0,74 0,81 0,70 0,73 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,54 0,53 8,42

2011
FGS 2,79 0,50 6,20 4,77 1,73 1,09 -2,24 5,34 -6,07 -5,56 -6,21 0,49 1,76
CDI 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,95 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91 11,59

2010
FGS 4,14 -1,89 4,21 2,57 -8,84 -2,39 1,00 5,71 0,61 1,55 3,26 0,62 10,14
CDI 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,88 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74

2009
FGS - - - - - - - - - - - -0,43 -0,43
CDI - - - - - - - - - - - 0,55 0,55

dezembro-20Estatísticas Regras de Movimentação
Rentabilidade (desde o início): 308,28% Aplicação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
CDI (desde o início): 162,74% Movimentação Mínima : R$ 1.000,00
Volatilidade (desde o início): 16,70% Saldo Mínimo de Permanência: R$ 1.000,00
Retorno Médio Mensal: 1,18% Horário de Movimentação: 13 hs
Maior rentabilidade mensal: 20,17%
Menor rentabilidade mensal: -8,84% Taxas
Meses Positivos: 81 Taxa de Administração: 2% a.a.
Meses Negativos: 52 Taxa de Administração Máxima: 3% a.a.
Rentabilidade acumulada 12 meses: 36,07% Taxa de Performance: 20% sobre o CDI (semestralmente)
PL Médio Mensal 12 meses: R$ 76.962.065,95
PL Médio desde o início: R$ 47.556.880,76 Cotização
PL Atual: R$ 91.879.277,46 Aplicação:  D 0 Fechamento

Resgate: D + 14 Fechamento
Dados do Fundo Pagamento do Resgate:  D + 1
Nome: Seival FGS Agressivo FIC DE FIM Carência:  Não há.
CNPJ:  11.301.137/0001-00
Categoria ANBID:  Multimercado Estratégia Específica Tributação
Código ANBID: 239372 IR - Os rendimentos das aplicações efetuadas no FUNDO são 

tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro, à 
alíquota de 15%. Na ocasião do resgate será aplicada alíquota 
complementar de acordo com o prazo de permanência da 
aplicação no fundo.
IOF - Aplicações que permanecerem menos de 30 dias no fundo 
terão seu rendimento tributado de acordo com uma tabela 
progressiva.                                                                                                      

ISIN: BRSEI7CTF005
Gestor: Seival Investimentos Ltda.
Custodiante: Santander S. S. BR DTVM S.A.
Auditoria: Russel Bedford Brasil A. I. S/S
Administrador: Warren Corretora de V.M. e Câmbio Ltda.

(51) 3907-4080
SAC: adm.fiduciaria@warren.com.br

"A Lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do administrador. A Seival não comercializa nem distribui quotas de fundos de 
investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de 
investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito 
- FCG.  A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para 
fundos de longo prazo. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa 
concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com 
derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para 
seus cotistas. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostas".


