
COMENTÁRIO MENSAL DE GESTÃO

No mercado internacional, março foi um mês de certo alívio no mercado global, posicionamento mais

acomodatício de Bancos Centrais mundiais e maior disposição a investimentos em ativos de risco. Receios

iniciais de uma nova recessão no horizonte reduziram substancialmente após a posição de manutenção da

taxa de juros do Federal Reserve (Fed) e prosseguimento nas negociações comerciais entre China e EUA.  

O destaque nos EUA neste mês foi certamente a reunião do Federal Reserve, onde foram divulgadas

menores projeções de crescimento e, principalmente, menores projeções de taxa de juros. A mediana das

projeções de alta de taxa de juros para 2019 caiu de duas altas em relação ao patamar atual para nenhuma,

enquanto que para 2020 o comitê ainda prevê um aumento de 0,25 ponto percentual. O índice de sentimento

do consumidor aumentou de 97,8 pontos para 98,4 (esperava-se manutenção de 97,8) em meio a um

mercado de trabalho aquecido com desemprego estável a 3,8% e fim do government shutdown. O Consumer

Price Index (CPI), principal indicador da inflação, mostrou um aumento de 1,5% a.a. no índice e 2,1% a.a. no

núcleo (excluindo alimentos e energia), condizente com a meta de 2,0% do Fed. Na Global Markets

Conference do J.P. Morgan, que reuniu investidores institucionais de diversos setores, se evidenciou um

quase consenso entre os participantes de que a tensão comercial EUA-China já atingiu seu pico e que não

deve haver recessão até fim de 2020, o que denota o retorno do otimismo aos mercados após a volatilidade

de dezembro. 

No Brasil, o noticiário político no entorno da reforma da previdência continua marcando a variação nos

preços, embora o mercado de crédito tenha mostrado desempenho melhor que o de ações. O principal

destaque certamente foi o embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara Rodrigo Maia

no final do mês, repleto de intrigas e troca de mensagens através da mídia, gerando volatilidade excessiva e

desnecessária ao mercado. A disputa ficou apenas no campo da intriga e orgulho pessoal, sem que nenhuma

das partes tomasse nenhuma atitude que pudesse comprometer substancialmente o encaminhamento da

reforma. A CCJ da câmara deve concluir os trâmites da reforma entre os dias 16 e 18 de abril e já encaminhar a

proposta para ser discutida no plenário. Esperamos eliminação dos pontos mais polêmicos referentes ao BPC

e à aposentadoria rural no texto final e estamos moderadamente otimistas com o cenário. 

Vemos o alinhamento de interesses entre o governo e o legislativo e a relativa menor proporção de

deputados que rejeitam a necessidade de uma reforma como pontos positivos. Nesse ínterim, dados

econômicos mostram uma economia mais fria que o esperado com produção industrial caindo -2,6% na

comparação anual (esperava-se -1,5%) e o índice de atividade econômica, IBC-Br, a 0,79% no mesmo período

(contra 1,00% esperado).

No mês, o spread dos bonds soberanos brasileiros abriram até 25 pontos base, principalmente nos vértices

mais longos. Já os títulos soberanos dos EUA fecharam até 31 pontos base, principalmente na “barriga” da

curva. 

O fundo reduziu taticamente sua exposição a bonds logo no início da troca de farpas entre Bolsonaro e

Maia, voltando a aumentar sua exposição a níveis mais atrativos logo após a confusão. Em comparação com

fevereiro, o fundo aumentou sua duration média de 4,92 para 5,54 e mostrou volatilidade anualizada de 2,47%

no período. Mesmo em meio ao ambiente local conturbado neste mês, o retorno foi de 0,76%, equivalente a

162% do CDI, acumulando ganhos de 12,86% nos últimos doze meses, ou 197% do CDI.
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As informações contidas nesse material foram preparadas pela Octante Capital e não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou

oferta de quotas do Fundo ou de qualquer outro valor mobiliário. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente

informativo. As quotas do Fundo serão distribuídas por instituições financeiras que integrem o sistema de distribuição de valores mobiliários. A

Octante Capital não comercializa nem distribui quotas de Fundos de Investimento ou qualquer outro ativo financeiro. A Octante Capital não se

responsabiliza pelas decisões de investimentos tomadas com base neste material. As aplicações dos quotistas no Fundo não contam com a

garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir riscos dos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis

variações no patrimônio investido. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é

recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias

com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em

significativas perdas patrimoniais para seus quotistas. Este Fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundos

de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Este Fundo

está sujeito 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 ou

extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de

longo prazo. Este material é confidencial, para uso exclusivo a quem se destina e não pode ser distribuído.
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RENTABILIDADE HISTÓRICA

Acum. Acum.

Ano ITD

2009 - - - - - -1.70% 0.84% 0.76% 0.28% 0.91% 1.39% 1.23% - 3.73% 3.55%

CDI - - - - - 0.31% 0.79% 0.69% 0.69% 0.69% 0.66% 0.72% - 4.64% 2.02%

%CDI - - - - - -555% 107% 110% 40% 133% 220% 174% - 80% 180%

2010 0.07% 2.02% 1.56% 0.52% 0.60% 2.56% 1.79% 1.58% 1.19% 1.14% -1.23% 1.76% 14.38% 14.38% 18.44%

CDI 0.66% 0.59% 0.76% 0.66% 0.75% 0.79% 0.86% 0.89% 0.84% 0.81% 0.81% 0.93% 9.74% 9.74% 11.96%

%CDI 10% 375% 214% 78% 80% 358% 219% 185% 144% 144% -135% 197% 148% 148% 153%

2011 0.49% 2.36% 1.69% 1.81% 1.10% 1.16% 1.24% 1.55% -1.28% 3.03% 1.18% 1.66% 17.15% 17.15% 38.75%

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% 11.59% 24.94%

%CDI 56% 306% 192% 230% 113% 124% 131% 148% -121% 390% 140% 191% 148% 148% 151%

2012 1.66% 1.34% 0.90% 1.16% 0.34% 1.60% 1.79% 2.14% 1.22% 2.00% 0.38% 1.65% 17.40% 17.40% 62.90%

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% 8.41% 8.41% 35.45%

%CDI 195% 187% 111% 169% 46% 266% 280% 334% 236% 353% 69% 329% 199% 199% 161%

2013 1.41% 0.48% 0.24% 1.10% 0.12% -5.33% 1.57% -1.74% 2.52% 1.90% 0.13% 0.60% 2.79% 2.79% 67.44%

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% 8.05% 46.36%

%CDI 251% 100% 44% 188% 21% -646% 232% -221% 399% 250% 18% 76% 35.52% 35.52% 135%

2014 0.89% 1.86% 1.09% 1.28% 1.93% 0.83% 0.71% 1.78% 0.30% 0.85% 2.75% -1.07% 13.98% 13.98% 90.85%

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% 10.81% 10.81% 62.18%

%CDI 107% 253% 147% 161% 239% 102% 75% 219% 32% 90% 368% -101% 128% 128% 134%

2015 -0.10% 0.93% 1.27% 2.74% 2.55% 0.31% -1.64% -2.67% -7.74% 4.64% 4.29% -0.61% 3.41% 3.41% 97.35%

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% 13.23% 83.63%

%CDI -10% 115% 124% 322% 285% 28% -121% -196% -439% 512% 494% -48% 27% 27% 112%

2016 0.38% 0.00% 14.32% 7.63% -2.60% 2.99% 2.45% 2.85% 1.62% 1.72% 0.13% 2.96% 39.12% 39.12% 174.37%

CDI 1.05% 1.00% 1.16% 1.05% 1.11% 1.16% 1.11% 1.21% 1.11% 1.05% 1.09% 1.12% 14.00% 14.00% 109.35%

%CDI 35% 0% 2569% 1079% -192% 284% 238% 255% 150% 171% 11% 291% 252% 252% 137%

2017 3.03% 2.10% 2.77% 1.29% -0.94% 1.09% 1.60% 1.51% 0.81% 1.21% -0.14% 0.40% 15.70% 15.70% 217.43%

CDI 1.09% 0.87% 1.05% 0.79% 0.93% 0.81% 0.80% 0.80% 0.64% 0.65% 0.57% 0.54% 9.95% 9.95% 130.18%

%CDI 310% 263% 288% 169% -92% 137% 209% 195% 127% 193% -24% 74% 154% 154% 139%

2018 1.47% 0.61% 0.45% 0.38% 0.00% 0.45% 4.23% -1.94% 2.02% 2.18% -0.19% 0.14% 10.12% 10.12% 249.54%

CDI 0.58% 0.47% 0.53% 0.52% 0.52% 0.52% 0.54% 0.57% 0.47% 0.54% 0.49% 0.49% 6.42% 6.42% 144.97%

%CDI 265% 131% 83% 73% 1% 87% 768% -346% 428% 399% -39% 29% 155% 155% 140%

2019 2.58% 1.69% 0.76% - - - - - - - - - 12.86% 5.10% 267.39%

CDI 0.54% 0.49% 0.47% - - - - - - - - - 6.34% 1.51% 148.67%

%CDI 470% 341% 162% - - - - - - - - - 197% 332% 143%
*desde 17/06/2009

** Período de Jun-2009 até Out-2009, Octante Crédito Privado estava em período de captação. ITD de 2009 considera o período posterior a Out-2009.

RENTABILIDADE ACUMULADA

ESTATÍSTICAS - PORTFOLIO

Current Yield Médio USD (%)

Duration Média (anos)

ESTATÍSTICAS - PERFORMANCE INFORMAÇÕES GERAIS

% de Meses de Retorno Positivo Investimento Mínimo
% de Meses de Retorno Negativo Movimentação Mínima

Taxa de Administração

Valor da Cota em 29 de Março de 2019 Estrutura do Fundo
Cota de Aplicação

PL em 29 de Março de 2019 Classificação Anbima
Horário limite para aplicação

OBJETIVO Cota do Resgate

Pagamento do Resgate

Dados para Aplicação
Banco

Agência
Conta

PÚBLICO-ALVO CNPJ
Favorecido
Gestor
Administrador

Custodiante
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86.44%

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.

13.56%

Taxa de Performance
20% do rendimento das cotas do fundo que 

exceder a 100%  da variação do  CDI

Multimercados Investimento no Exterior

D+1 dia útil subsequente a data de conversão de 
cotas

Material de Divulgação

D+1
3,680.24   

R$ 25,000.00
R$ 5,000.00
1.00% ao ano

Fundo de Investimento Aberto

14:00 horas

D+30 Dias Corridos

As informações contidas nesse material foram preparadas pela Octante Capital e não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de quotas do Fundo ou de qualquer outro valor mobiliário. As informações contidas nesse material

são de caráter exclusivamente informativo. As quotas do Fundo serão distribuídas por instituições financeiras que integrem o sistema de distribuição de valores mobiliários. A Octante Capital não comercializa nem distribui quotas de Fundos de

Investimento ou qualquer outro ativo financeiro. A Octante Capital não se responsabiliza pelas decisões de investimentos tomadas com base neste material. As aplicações dos quotistas no Fundo não contam com a garantia do administrador do

fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir riscos dos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente,

possíveis variações no patrimônio investido. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus

recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas. Este Fundo tem

menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundos de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Este Fundo está sujeito 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 ou

extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este material é confidencial, para uso exclusivo a quem se destina e não pode ser distribuído.
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09.577.092/0001-41
Octante Crédito Privado FIM IE

Octante Gestão de Recursos Ltda.
INTRAG

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.

12MJan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Itaú Unibanco (341)
8541

Banco Itaú S.A.

22,418,530                                                                                          

Octante Crédito Privado FIM - IE                     

Março 2019

7.22%

5.54

PL Médio (12 meses) 32,701,165                                                                                           

Volatilidade no Mês (Anu.) 2.47%
Volatilidade 12 Meses (Anu.) 3.81%

Retorno no Mês em % CDI (Anu.) 161.65%


