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SOBRE A GESTORA E O FUNDO

COMENTÁRIO MENSAL SOBRE A ESTRATÉGIA

RENTABILIDADE (FUNDO LOCAL) EXPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (FUNDO ESTRANGEIRO)	 

Fundo CDI CDI+

-3,88% 1,07% -4,96%

-9,74% 6,31% -16,05%

-12,28% 8,89% -21,17%

-8,33% 10,90% -19,22%

3,23% 6,87% -3,64%

2,71% 5,82% -3,11%

RENTABILIDADE ACUMULADA (FUNDO LOCAL) VOLATILIDADE – ROLLING 12M (FUNDO LOCAL)

 

www.gamainvestimentos.com.br

Uso Restrito

1 mês

A fraqueza nos mercados, que se instalou após a reunião de Jackson Hole no final de agosto, continuou em setembro, à medida que as expectativas de mais aumentos nas taxas de juros pelos bancos

centrais se materializaram. 

O Federal Reserve, banco central dos EUA, por exemplo, aumentou em 75pb pela terceira vez consecutiva e sinalizou que outras grandes elevações provavelmente ocorrerão. Os aumentos sincronizados das 

taxas de juro em todo o mundo marcaram certamente o fim de uma era de taxas negativas na Europa, deixando o Japão como o único país a ter taxas negativas. 

No Reino Unido, o governo recém-eleito revelou um plano fiscal que afundou os preços dos bonds no caos e ameaçou a estabilidade financeira, forçando o Banco da Inglaterra a ajudar com um quantitative

easing temporário.

A intervenção de emergência do Banco da Inglaterra atuou como um circuit-breaker, mas este evento revelou um desconhecido risco sistêmico após décadas de taxas em queda e alavancagem acumulada

no sistema financeiro. 

Temores de recessão e desaceleração econômica global pesaram sobre os ativos de risco. O S&P 500 terminou o mês em queda -9,3%. As ações europeias não se saíram muito melhor. O Stoxx 600 terminou

em queda de cerca de -6,6%. A taxa do título dos E.U.A. de 10 anos atingiu 4% no final de setembro, seu nível mais alto desde 2010. 

Neste contexto de quedas nas principais classes de ativos, o fundo teve retorno negativo. As ações foram as maiores detratoras, com perdas no U.S. S&P 500 e no Nasdaq. 

Além disso, as posições nos bonds do governo também sofreram, à medida que as taxas globais subiram ao longo do mês, com as maiores perdas em títulos de 10 anos dos E.U.A. e Gilts. Os spreads dos

ativos high-yield  abriram mais durante o mês e resultaram em uma performance negativa da classe de ativos. 

Dentro dos ativos sensíveis à inflação, as commodities foram punidas com a queda dos preços no setor de energia em relação as máximas do ano. Títulos indexados à inflação também terminaram no

vermelho com perdas vindas de TIPS e dos títulos indexados à inflação do Reino Unido.

Percebendo o risco elevado e o ambiente desafiador, vários gatilhos de risco permaneceram ativas. A sobreposição de correlação permaneceu ativa em seu nível máximo, reduzindo a exposição do portfólio.

A sobreposição de momentum aumentou seu sinal de diminuição de risco em todas as classes de ativos, principalmente em relação aos títulos de renda fixa e inflação. O gatilho de volatilidade manteve-se

praticamente inativo.

Criada em 1783, Man Group é uma das maiores gestoras independentes de ativos globais. Baseada em Londres, é responsável pela gestão do Man AHL TargetRisk (Fundo Estrangeiro).

O Fundo Man AHL Target Risk BRL FIM - IE, investe preponderantemente no Man AHL TargetRisk, que busca retornos consistentes de médio e longo prazo através de uma alocação dinâmica "long only" em

diversas classes de ativos, proporcionando excesso de retorno com um nível estável de volatilidade, independente das condições de mercado. Além disso, possui uma exposição diversificada a diferentes

mercados globais e utiliza uma abordagem quantitativa para melhor adaptação da exposição de risco da carteira aos momentos de mercado.

O fundo local investe em uma classe do fundo estrangeiro com hedge para BRL.

Desde o início (anualizado)

As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela GAMA Investimentos ("Distribuidor"), na qualidade de distribuidora do site. O conteúdo deste documento contém informações proprietárias sobre MAN Group. Nenhuma parte deste documento nem as informações proprietárias do MAN Group aqui podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por

escrito do MAN Group. Divulgações importantes estão incluídas em todo este documento e devem ser usadas para análise. Este documento não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que o destinatário possa desejar ao analisar o MAN Group e/ou seus respectivos produtos gerenciados ou futuros gerenciados. Este material não pode ser utilizado como base para qualquer decisão de investimento. O destinatário deve confiar

exclusivamente nos documentos constitutivos de qualquer produto e em sua própria análise independente. Embora a Gama e suas afiliadas acreditem que todas as informações aqui contidas sejam precisas, nenhuma delas faz qualquer declaração ou garantia quanto à conclusão ou necessidades dessas informações.

Essas informações podem conter declarações de previsões que envolvem riscos e incertezas; os resultados reais podem diferir materialmente de quaisquer expectativas, projeções ou previsões feitas ou inferidas em tais declarações de previsões. Portanto, os destinatários são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações de previsões. As projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados dependerão, entre outros fatores, 

dos resultados operacionais futuros, do valor dos ativos e das condições de mercado no momento da alienação, restrições legais e contratuais à transferência que possam limitar a liquidez, quaisquer custos de transação e prazos e forma de venda, que podem diferir das premissas e circunstâncias em que se baseiam as perspectivas atuais, e muitas das quais são difíceis de prever. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. (se não for

possível remover, remova apenas a referência ao fundo MAN Group)

Nenhum veículo de investimento administrado por MAN Group é afiliado da Gama , de qualquer administrador, agente de colocação ou pessoa controladora da Gama ou de qualquer uma de suas respectivas afiliadas.
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RENTABILIDADE MÊS A MÊS (FUNDO LOCAL EM BRL)

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

Fundo -0,37% -0,37% -0,37%

CDI 0,03% 0,03% 0,03%

Fundo 1,16% -4,55% -0,58% 0,90% 0,68% 1,55% 2,24% 1,49% -1,35% -1,57% 4,62% 1,69% 6,17% 5,77%

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% 2,77% 2,80%

Fundo -0,88% -0,99% 0,93% 0,88% 2,41% 4,09% 5,35% 1,59% -2,62% 2,39% -0,94% 3,02% 16,00% 22,70%

CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% 4,40% 7,32%

Fundo -3,43% -0,71% 1,36% -3,61% 0,42% -5,65% 5,55% -2,58% -3,88% -12,28% 7,64%

CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 8,89% 16,86%

PL (Milhões BRL): 

PL Médio (Milhões BRL): 

INFORMAÇÕES GERAIS (FUNDO LOCAL)

Público Alvo: Investidores Qualificados Movimentação: Diária, exceto feriados nacionais e internacionais até às 14:30

Aplicação Mínima: Aplicações: D+1

Mov. Adicional Mínimo: Cotização do Resgate: D+1

Resgate Mínimo Liquidação do resgate: 5º d.u. após cotização

Gestor: Gama Investimentos Tx de Administração: 0,20% a.a.

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A Tx de Performance: Não há

Categoria Anbima: Multimercados Investimento no Exterior Benchmark: CDI

Cotização: Diária Supervisão e fiscalização:        CVM – Comissão de Valores Mobiliários3

CNPJ/MF: 34.461.768/0001-84

Início do fundo: 27/12//2019

ISIN (Fundo Offshore): IE00BKY59R06

Código Bloomberg (Fundo Offshore): MATRIHB 
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Uso Restrito

2019

R$10.000,00

R$10.000,00

R$250.000,00

2022

2021

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DO 

DISTRIBUIDOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A PERFORMANCE AQUI APRESENTADA REFLETE O RETORNO TOTAL E REFLETE VARIAÇÕES EM PREÇO E REINVESTIMENTO DE DIVIDENDOS. TODOS OS PERÍODOS MAIORES DE UM ANO SÃO ANUALIZADOS.

As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela GAMA Investimentos ("Distribuidor"), na qualidade de distribuidora do site. O conteúdo deste documento contém informações proprietárias sobre MAN Group. Nenhuma parte deste documento nem as informações proprietárias do MAN Group aqui podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por escrito

do MAN Group. Divulgações importantes estão incluídas em todo este documento e devem ser usadas para análise. Este documento não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que o destinatário possa desejar ao analisar o MAN Group e/ou seus respectivos produtos gerenciados ou futuros gerenciados. Este material não pode ser utilizado como base para qualquer decisão de investimento. O destinatário deve confiar exclusivamente nos

documentos constitutivos de qualquer produto e em sua própria análise independente. Embora a Gama e suas afiliadas acreditem que todas as informações aqui contidas sejam precisas, nenhuma delas faz qualquer declaração ou garantia quanto à conclusão ou necessidades dessas informações.

Essas informações podem conter declarações de previsões que envolvem riscos e incertezas; os resultados reais podem diferir materialmente de quaisquer expectativas, projeções ou previsões feitas ou inferidas em tais declarações de previsões. Portanto, os destinatários são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações de previsões. As projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados dependerão, entre outros fatores,

dos resultados operacionais futuros, do valor dos ativos e das condições de mercado no momento da alienação, restrições legais e contratuais à transferência que possam limitar a liquidez, quaisquer custos de transação e prazos e forma de venda, que podem diferir das premissas e circunstâncias em que se baseiam as perspectivas atuais, e muitas das quais são difíceis de prever. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. (se não for

possível remover, remova apenas a referência ao fundo MAN Group)

Nenhum veículo de investimento administrado por MAN Group é afiliado da Gama , de qualquer administrador, agente de colocação ou pessoa controladora da Gama ou de qualquer uma de suas respectivas afiliadas.

R$199,30

R$318,33

2020

Administrador / Custodiante: 
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Av. Pres. Wilson, 231 - 11º Andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-905 
Tel: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501
www.bnymellon.com.br/sf SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219 -2600
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

Distribuidor Exclusivo:
Itajubá Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Av. Horácio Lafer, 160 – conj. 11 - 1° andar – Itaim Bibi - São Paulo - SP
Tel: (11) 2504-2300
www.itajubainvestimentos.com.br   E-mail: itajuba@itajubainvestimentos.com.br
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