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ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE - MÊS

RENTABILIDADE MENSAL

RENTABILIDADE ACUMULADA ESTATÍSTICAS

(1) PL Líquido médio mensal desde o início do fundo, em 30/07/2021.

* Rentabilidade mensal calculada com base na última cota do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE – YTD E MÊS

Resultado do fundo em Novembro

O fundo Sterna Total Return FIC FIM apresentou em novembro resultado de 1.38% (135% CDI / CDI+0.36%). Fundo apresentou ganhos em posição short

Bovespa, bem como em juros Brasil, inicialmente tomado ao longo da curva, e posteriormente, doado após severa reprecificação tanto de política monetária,

como de prêmio de risco. Obtivemos ganhos também em posição tomada em juros real curto, bem como vendido em volatilidade de USDBRL. No mercado

internacional, obtivemos ganhos doados em juros nos EUA. Na parte detratora, tivemos perdas em posição vendida em bolsas internacionais (EUA e Europa),

que teve um grande rally no fechamento do mês, após discurso do presidente do FED. E ainda, tivemos perdas no livro micro de bolsa Brasil.

Posicionamento atual

Continuamos com uma posição pequena vendida em Bovespa. Encerramos nossa posição tomada em juros real no Brasil, mantendo apenas posição comprada

em inclinação na curva de juros nominal. Permanecemos vendidos em bolsa EUA e Europa, e aproveitamos o rally do final do mês passado para aumentá-la.

Estamos tomados em juros longos nos EUA, bem como vendidos em ouro, e iniciamos posição vendida em EUR. Na parte micro de bolsa local estamos

comprados nos setores Industrials, Financials, Communication Services e vendidos Materials, Energy, Consumer Discretionary.

Estrategia Performance Estrategia Performance

Juros Offshore 1.17% Juros Offshore 0.24%

Juros Brasil 1.36% Juros Brasil 0.67%

Moedas Brasil 1.59% Moedas Brasil 0.51%

Moedas Offshore -1.16% Moedas Offshore 0.03%

Ações Brasil 2.38% Ações Brasil -0.37%

Ações Offshore 2.17% Ações Offshore -0.44%

Valor Relativo 0.27% Valor Relativo 0.00%

Commodities -0.22% Commodities 0.01%

Custos -2.58% Custos -0.26%

Caixa 10.29% Caixa 1.00%

Total 15.28% Total 1.38%

Novembro/ 2022Year to Date

Cota  em 30/11/2022 1.14162

Retorno Acumulado 14.16%

Volati l idade Anual izada 6.10%

PL - 30/11/2022 25,079,465.30    

PL médio 
(1)

15,948,923.88    

PL do Fundo Master - 30/11/2022 35,451,775.22    

PL médio do Fundo Master (1)
26,334,364.63    

Meses  pos itivos 13

Meses  negativos 3

Meses  acima do CDI 11

Meses  abaixo do CDI 5

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

Fundo - - - - - - - -0.68% 1.19% -4.18% 1.60% 1.22% -0.97% -0.97%

% CDI - - - - - - - - 272% - 272% 159% - -

CDI +/- - - - - - - - -1.11% 0.75% -4.67% 1.01% 0.45% -3.71% -3.71%

Fundo 2.31% 1.03% -2.20% 2.08% 2.62% 0.83% 1.88% 0.51% 1.77% 2.17% 1.38% - 15.28% 14.16%

% CDI 316% 138% - 250% 254% 82% 182% 44% 165% 213% 135% - 137% 100%

CDI +/- 1.58% 0.28% -3.13% 1.25% 1.59% -0.18% 0.85% -0.66% 0.70% 1.15% 0.36% - 4.16% 0.00%

2021

2022
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CNPJ:
42.774.128/0001-52

Tipo ANBIMA:
Multimercado Livre

Taxa de administração:
1,90% a.a. (1)

Movimentação mínima:
R$ 1.000,00

Cotização de resgates:
D+30 (corridos), com liquidação
em D+2 (úteis) da cotização

OBJETIVO

FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante
operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e
dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos
mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO
poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge,
operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus
objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores,
da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

PÚBLICO ALVO

Destinado a investidores em geral.

Taxa de Antecipação de 
resgate:
5% (2)

Data de início:
30/07/2021

Taxa de performance:
20% sobre o que exceder o 
CDI

Saldo mínimo:
R$ 5.000,00

Classificação tributária:
Longo Prazo (3)

Público alvo:
Investidores em geral

Aplicação inicial:
R$ 5.000,00

Cotização de aplicações:
D+1 (útil)

Gestor
Sterna Capital Gestora de
Recursos LTDA

Custodiante:
Banco BTG Pactual S.A. 

(1) Taxa de administração total de 2,00%, englobando a taxa de administração acima e a taxa de administração incidente sobre os investimentos do Sterna Total Return FIC FIM no Sterna Capital Master FIM
(2) Incidente sobre o valor líquido resgatado. A cotização ocorrerá em D+1 (útil) após a solicitação do resgate. O pagamento do resgate, então, será efetivado no 4º (quarto) dia útil subsequente à data de Conversão 
com Taxa
(3) Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo.

Administrador:
BTG Pactual Serviços
Financeiros S.A. DTVM

Status:
Aberto para captações

Código ISIN:
BR0ARECTF001

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608 - 5º andar
Vila Olímpia - São Paulo/SP

+55 (11) 5200-1040
+55 (11) 5200-1044

contato@sternacapital.com.br
www.sternacapital.com.br

“A STERNA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.
As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo e o mesmo não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de
fundos de investimento ou de qualquer ativo financeiro. As informações contidas nesse site têm caráter meramente informativo e estão sujeitas a mudança
sem qualquer tipo de notificação prévia. A STERNA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. não se responsabiliza pelas publicações acidentais de
informações incorretas, nem por decisões de investimento tomadas com base neste material. Fundos de investimento que utilizam estratégias com
derivativos como parte integrante de sua política de investimentos podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo
inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do
fundo, caso o fundo de investimento adote estratégia com derivativos para fins de alavancagem. As informações constantes neste site estão em
consonância com os Regulamentos, Formulários de Referência, se houver, Lâmina de Informações Essenciais, se houver, porém não os substituem. Para
avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de
investimento multimercados com renda variável e os fundos de investimento em ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de
poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia da STERNA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.,
do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa
do Regulamento, de eventual Lâmina de Informações Essenciais, se houver, e do Formulário de Informações Complementares, se houver, dos fundos de
investimento em que deseja aplicar. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.”
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