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No mês de fevereiro, o fundo teve uma performance de +1,4% com ganhos concentrados no Book de Renda Fixa
Internacional.

Os mercados vêm operando em modo risk off frente a perspectiva de retirada de estímulos e temores sobre a
guerra na Rússia e seus respectivos impactos econômicos.

Nossa principal tese é que o aperto monetário por parte dos BCs de países desenvolvidos deve seguir em curso,
portanto não enxergamos um risco retorno favorável para carregar renda variável ao longo do ano.

Sobre a guerra Russia-Ucrania, o maior impacto será uma pressão altista no preço de commodities, principalmente
energia (Petróleo e Gás Natural) e agrícolas, novamente, fatores que contribuem para os temores inflacionários. Por hora, as
sanções impostas pela Otan estão minimizando o dano econômico para ocidente e, portanto, o impacto no mercado de
forma geral deve ser moderado. A nossa grande preocupação é que medidas mais extremas sejam tomadas, afetando de
forma relevante o apetite a risco do mercado. Nesse cenário, enxergaríamos como uma oportunidade de aumentar as
posições tomadas em juros porque consideramos que o impacto inflacionário predominará os possíveis efeitos negativos
na atividade global.

No Brasil, acreditamos que uma desinflação mais lenta não levará o BC a subir o juro para nível ainda mais
restritivo, de modo que a opção será por praticar juro mais elevado e no range de 12/13% por mais tempo e até que os
efeitos contracionistas afetem a economia real. A piora fiscal potencial por medidas de redução de tributos sobre
combustíveis é fonte de preocupação e pode piorar o balanço de riscos do Banco Central.

Conforme falado anteriormente, a contribuição positiva do fundo no mês veio das posições tomadas em juros
globalmente, principalmente nos Estados Unidos. Apesar de um movimento relevante nas taxas americanas após surpresas
inflacionárias no CPI e Payroll, ainda enxergamos upside nas taxas terminais de juros. Hoje o mercado tem algo próximo de
2%, ao final de 2023 entendemos que a taxa irá para 2.5-3%. As posições tomadas na Noruega e Polônia tiveram
contribuições positivas, mas em menor magnitude. No book de ações, tivemos um resultado mensal neutro, à espera de
melhores oportunidades de comprar ações americanas nas grandes correções de mercado. O book de moedas teve uma
pequena contribuição negativa em posições de hedge.

Para o mês que se inicia, seguimos tomados na Noruega e Estados Unidos e zeramos taticamente a posição
tomada na Polônia. No book de ações, estamos comprados taticamente no S&P 500 e vendidos em volatilidade implícita.
Em moedas e commodities estamos zerados.
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Objetivo
RPS Global Macro é um multimercado, sem viés
preestabelecido e focado no retorno absoluto. O fundo
procura obter rentabilidade superior ao CDI através de
estratégias com instrumentos de renda variável, renda fixa
e commodities no brasil e mundo.

Política de Investimento e Público Alvo
O Fundo se baseia em dois pilares, tendências de longo
prazo e identificação de distorções de preços entre ativos e
fundamentos econômicos, com foco nos mercados
globais. O fundo é destinado a Investidores qualificados.

Rentabilidade Acumulada vs. CDI

Informações Gerais

Rentabilidade (%)
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RPS Global Macro - - - - - - - - - -0.3% 2.2% 1.1% 3.0% 3.0%

CDI - - - - - - - - - 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3%

RPS Global Macro -3.3% 1.9% 0.9% -0.2% 2.0% 0.1% -2.1% 2.7% -0.6% 2.8% 2.0% 4.3% 10.8% 14.1%

CDI 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 4.4% 4.7%

RPS Global Macro -3.5% 1.4% -2.1% 11.7%

CDI 0.7% 0.7% 1.5% 6.3%
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* A RPS Capital Administradora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. * Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As
informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. * Não obstante a diligência do
gestor em selecionar as melhores opções de investimento, a carteira do fundo está, por sua própria natureza sujeita as flutuações de preços/ cotações de seus ativos, além de riscos de crédito e liquidez o que pode acarretar perda patrimonial do
fundo. A RPS Capital acredita que as informações apresentadas nesse material de divulgação são confiáveis, porém não garantem sua exatidão. Este material não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, recomendação
de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos da RPS Capital. * Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.* A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos.* Os indicadores “Ibovespa e IGC” são meras referências econômicas, e não meta ou parâmetro de performance. OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, PELO
GESTOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O
REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR, DISPONÍVEIS NO SITE DE NOSSO ADMINISTRADOR: https://www.btgpactual.com/asset-
management/administracao-fiduciaria Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela RPS Capital, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou
de qualquer título ou valor mobiliário, e não deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. A RPS Capital pode ser contatada por meio dos seguintes canais: Geral: (11) 5644-7979 – dias úteis das 9h às 18h;
www.rpscapital.com.br – Seção Fale Conosco. Correspondências a RPS Capital podem ser dirigidas à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3355, 7º andar, conj. 72, São Paulo - SP - 04538-013. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários
CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

Patrim. Líquido do Master                                      114,861,393.15 
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Código ANBID -

Gestor RPS Capital Adm. de Recursos Ltda. 

Adm. e Custodia BTG Pactual Serviços Financeiros 

Auditoria Ernst Young

Tributação IOF/TVM

Data de Início 28/10/2020

Aplicação Inicial Mínima                                                       500 

Movimentação Mínima                                                       100 

Saldo Mínimo                                                       100 

Cota de Aplicação D+0 

Cota de Resgate 30 dias corridos 

Pagamento do Resgate 3 dias úteis após a cotização 

Taxa de Administração 1,7% a.a.

Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI 

https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

