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Comentário do Gestor 

No cenário internacional, os acontecimentos no mês introduziram um clima menos negativo 

em meio a sinais de trégua da disputa comercial entre Estados Unidos e China e dados 

econômicos melhores que o esperado nos EUA. As delegações americana e chinesa se 

encontraram no fim de junho na reunião de líderes do G20 no Japão e desenharam uma trégua 

entre os países: os EUA prometeram não impor mais tarifas sobre importações da China e 

suspenderam a proibição venda de equipamentos americanos para a chinesa Huawei; enquanto 

os chineses se comprometeram a retomar a compra de produtos agrícolas americanos. A disputa 

ainda está longe do fim, mas a volta à mesa de negociações ofereceu um sinal de alívios aos 

mercados globais. 

Em relação aos dados econômicos dos EUA divulgados no mês, vimos um cenário mais 

positivo que o esperado pelos analistas embora sem quebrar a trajetória de desaceleração 

marcada nos últimos meses. Ordens de bens de capital no país aumentaram 0,4% em maio na 

comparação sequencial (esperava-se apenas 0,1%) enquanto vendas no varejo, excluindo 

automóveis e gasolina, aumentaram 0,5% (contra 0,4% esperado). Lembrando que os dados para 

as duas métricas em abril foram negativos a -1% e -0,2% respectivamente.  

Em junho tivemos o comitê de politica monetária do Federal Reserve que manteve o 

intervalo do Fed Funds rate entre 2,25% e 2,50%, mas sinalizando que a instituição está preparada 

para estimular monetariamente a economia, caso necessário. A inflação continua contida, com o 

Core PCE – métrica preferida do Fed – a 1,6% (acima do 1,5% esperado e ainda abaixo da meta de 

2,0%), o que indica espaço para cortes no juro especialmente em meio aos posicionamentos mais 

acomodatícios já tomados por outros Bancos Centrais. As atenções irão se voltar à reunião do Fed 

no final de julho, em que boa parte do mercado precifica um corte de juro de 25 ou 50 pontos 

base. Na Europa, o Banco Central Europeu também sinalizou poder aumentar pacote de estímulos 

monetários vis a vis dados mais fracos de crescimento e inflação. 
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No mercado local, o texto base da reforma da previdência foi por fim aprovado em primeiro 

turno pelo plenário da Câmara, enquanto o BCB sinaliza possibilidade de afrouxamento monetário 

e dados econômicos continuam apontando para um crescimento econômico anêmico.  

A tramitação da reforma passou por mais uma etapa com a aprovação do texto base em 

primeiro turno por 379 votos favoráveis a 131 contra e se espera votação em segundo turno no 

início de agosto. A economia esperada ficou em torno de R$ 900 bilhões em dez anos. Nesse 

ínterim, o noticiário econômico estendeu a sequência de dados fracos no ano. A atividade 

econômica de abril, medida pelo IBC-Br, caiu -0,62% na comparação anual (pior que -0,50% 

esperado), vendas no varejo vieram a 1,7% a.a. (abaixo dos 2,3% esperados) enquanto produção 

industrial caiu -3,9 a.a. (esperava-se -3,0% a.a.). O último dado de inflação medido pelo IPCA-15 

mostrou taxa acumulada de 12 meses a 3,84%, em linha com o esperado e abaixo da meta de 4,25% 

para o ano. O BCB deixou claro em sua ultima reunião que, se a agenda de reformas evoluir 

conforme o esperado, a instituição deve retomar o ciclo de cortes de juro, levando em 

consideração também os dados econômicos locais debilitados, a inflação baixa e o 

posicionamento mais acomodatício de bancos centrais ao redor do mundo. 

 

Desempenho do fundo 

No mês, os spreads dos bonds soberanos brasileiros fecharam até 44 pontos base, 

principalmente nos vértices de médio prazo, enquanto as taxas das treasuries americanas 

fecharam até 17 pontos base, com a maior variação nos vértices de curto prazo. 

Nesse cenário, aumentamos o risco da carteira através do aumento da duration média do 

fundo no início do mês de 4,49 para 6,59 anos. Em meio ao fechamento de taxas globais e menor 

prêmio de risco dos ativos locais, o fundo alcançou retorno de 2,58% em junho, equivalente a 546% 

do CDI. O retorno acumulado nos últimos doze meses atingiu 17,32%, ou 261% do CDI com 

volatilidade anualizada de 3,68%. 
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OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 86.8%

Desde o início 285.74% 158.98% 142% % de Meses de Retorno Negativo 13.2%

Últimos 12 meses 17.32% 6.32% 261% Volatilidade no Mês (Anualizada) 2.91%

jun-19 2.58% 0.47% 546% Volatilidade 12 Meses (Anu.) 3.68%

mai-19 0.49% 0.54% 90% Índice Sharpe 12 meses 2.99                 

abr-19 1.68% 0.52% 322% Valor da Cota em 28 de Junho de 2019 3,857.43         

mar-19 0.76% 0.47% 162% PL Médio (12 meses) 32,315,146      

fev-19 1.69% 0.49% 341% PL em 28 de Junho de 2019 38,663,714     

jan-19 2.58% 0.54% 470% Current Yield Médio USD (%) 6.74%

dez-18 0.14% 0.49% 29% Duration Média (anos) 6.59                

nov-18 -0.19% 0.49% -39%

out-18 2.18% 0.54% 399%

set-18 2.02% 0.47% 428%

ago-18 -1.94% 0.57% -346%

jul-18 4.23% 0.54% 768%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2019 10.17% 3.07% 320%

2018 10.12% 6.42% 155%

2017 15.70% 9.95% 154%

2016 39.12% 14.00% 252%

2015 3.41% 13.23% 27%

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 25,000.00R$  

Movimentação Mínima 5,000.00R$     

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.

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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