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Comentário do Gestor 

  O mês de outubro foi marcado por importantes eventos dentro do cenário geopolítico e 

de política monetária local e global. Perspectivas de um acordo comercial parcial entre Estados 

Unidos e China e extensão do prazo final para acordo de saída do Reino Unido da União Europeia 

melhoraram o apetite ao risco do mercado. No Brasil, o Senado aprova a reforma da previdência 

enquanto o executivo se organiza para dar prosseguimento à agenda de reformas. Quanto à 

política monetária vimos mais estímulo nos EUA e no Brasil em meio a juros globais 

historicamente baixos, porém com uma comunicação mais hawkish (menos estimulativa) que as 

anteriores. 

 Donald Trump e Xi Jinping esboçaram uma reconciliação nos pontos conflituosos da guerra 

comercial e parecem menos belicosos um ao outro. A chamada “fase um” do acordo em 

construção deve abranger maiores compras de itens agrícolas americanos por parte da China e 

adiamento de alta de tarifas por parte dos EUA, anteriormente previstas para outubro e 

dezembro, como contrapartida, além de algum tipo de acordo sobre a política cambial chinesa. Os 

líderes das duas maiores economias globais devem se encontrar em novembro para assinar esse 

primeiro acordo, que ainda está em processo de negociação entre as partes. A redução da retórica 

agressiva e primeiros passos para uma resolução parcial foram bem recebidos pelos mercados, 

favorecendo ativos de risco ao redor do mundo. 

 O Federal Reserve realizou no mês mais um corte de 25 pontos base em sua taxa de juros, 

conforme o esperado, levando o Fed Funds Rate para janela de 1,50% a 1,75%. No comunicado à 

imprensa, sinalizou-se uma pausa no afrouxamento monetário a fim de se averiguar os efeitos do 

estímulo monetário à economia uma vez que há uma defasagem entre política monetária e sua 

resposta nos dados econômicos. Inflação medida pelo Personal Consumer Expenditure (PCE) se 

encontra a 1,67% no acumulado dos últimos doze meses, abaixo da meta de 2%. 

 Na Europa, o Banco Central Europeu manteve inalteradas suas taxas básicas de juros, 

sinalizando que, ao menos temporariamente, não deve alterar a política monetária estabelecida 

atualmente, após ter reiniciado em setembro seu programa de compra de ativos no mercado 
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secundário (Quantitative Easing). No final de outubro, embaixadores dos Estados-membros da 

União Europeia aceitaram estender o Brexit (saída do Reino Unido da região) de 31 de outubro de 

2019 para 31 de janeiro de 2020, aliviando tensões na região. 

 No Brasil, a reforma da previdência foi por fim aprovada em segundo turno no Senado por 

60 votos a favor e com economia estimada pelo governo de R$800 bilhões em dez anos. Embora 

um fato marcante, a aprovação pontua apenas o início de uma sequência de reformas e novas 

legislações que devem ser implementadas durante esse mandato, incluindo a tributária, a 

administrativa, a PEC paralela, o pacto federativo entre outros. 

 O Banco Central do Brasil seguiu o rito de cortes de juros e efetuou mais uma redução de 

50 pontos base na meta da Selic, atingindo pela primeira vez o nível de 5,00% ao ano, e indicando 

no comunicado que o ciclo já está próximo do fim. A inflação acumulada dos últimos doze meses 

já está inferior ao piso da meta, marcando 2,54% no IPCA de outubro, enquanto o núcleo do índice 

(que exclui alimentos e energia) mostrou um valor acumulado de 3,6%. Lembrando que a meta 

para 2019 é de 4,25% com tolerância de +/- 1,50 pp. 

 

Desempenho do fundo 

No mês, as treasuries empinaram, abrindo até 7 pontos base no vencimento de 30 anos e 

fechando até 9,7 pontos base no de 2 anos. Nesse ínterim, bonds soberanos brasileiros fecharam 

até 16 pontos base principalmente nos vencimentos de médio e longo prazos. 

O fundo manteve seu bom desempenho em outubro e alcançou retorno de 1,38% no mês (ou 

285% do CDI), 16,29% no ano (ou 299% do CDI), com volatilidade nos últimos doze meses a 2,72% e 

índice Sharpe de 3,69. Durante o mês, reduzimos a duration média da carteira de 6,26 para 5,51 

anos, aumentando marginalmente o current yield de 6,55% para 6,61%. 
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Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 87.2%

Desde o início 307.20% 164.24% 145% % de Meses de Retorno Negativo 12.8%

Últimos 12 meses 16.23% 6.21% 250% Volatilidade no Mês (Anualizada) 2.24%

out-19 1.38% 0.48% 285% Volatilidade 12 Meses (Anu.) 2.72%

set-19 1.56% 0.47% 334% Índice Sharpe 12 meses 3.69                

ago-19 1.15% 0.50% 227% Valor da Cota em 31 de outubro de 2019 4,071.96         

jul-19 1.36% 0.57% 239% PL Médio (12 meses) 36,880,622    

jun-19 2.58% 0.47% 546% PL em 31 de outubro de 2019 54,980,617    

mai-19 0.49% 0.54% 90% Current Yield Médio USD (%) 6.61%

abr-19 1.68% 0.52% 322% Duration Média (anos) 5.51                  

mar-19 0.76% 0.47% 162%

fev-19 1.69% 0.49% 341%

jan-19 2.58% 0.54% 470%

dez-18 0.14% 0.49% 29%

nov-18 -0.19% 0.49% -39%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2019 16.29% 5.17% 299%

2018 10.12% 6.42% 155%

2017 15.70% 9.95% 154%

2016 37.90% 14.00% 245%

2015 4.25% 13.23% 34%

2014 13.98% 10.81% 128%

2013 2.79% 8.05% 36%

2012 17.40% 8.41% 199%

2011 17.15% 11.59% 148%

2010 14.38% 9.74% 148%

2009* 3.73% 4.64% 80%

*desde 17/06/2009

Investimento Mínimo R$ 5,000.00

Movimentação Mínima R$ 1,000.00

Taxa de Administração 1.00% ao ano

Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI

Classificação Anbima Multimercados Investimento no Exterior

Horário limite para aplicação 14:00 horas

Cota do Resgate D+30 Dias Corridos

Pagamento do Resgate D+1 da cotização

Banco Itaú Unibanco (341)

Agência 8541

Conta 37445-3

CNPJ 09.577.092/0001-41

Favorecido Octante Crédito Privado FIM IE

Gestor Octante Gestão de Recursos Ltda.

Administrador INTRAG

Custodiante Banco Itaú S.A.

Auditor PWC

ISIN BROCTACTF005

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.

COMPOSIÇÃO SETORIAL

RENTABILIDADE HISTÓRICA

INFORMAÇÕES GERAIS

OBJETIVO DO FUNDO PÚBLICO ALVO

ESTATÍSTICAS DO FUNDOHISTÓRICO DE RENTABILIDADE

O Octante Crédito Privado FI Multimercado - Investimento no Exterior

tem como objetivo buscar rendimentos superiores a 100% da variação

do CDI - Certificado de Depósito Interbancário - no longo prazo.

O fundo se destina a receber, exclusivamente, aplicações de

investidores qualificados nos termos do Artigo 110-B da Instrução CVM 

409 e do Artigo 4º, inciso II da Instrução CVM 476.

COMPOSIÇÃO POR PAÍS
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