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Comentário do Gestor 

 Março foi um mês bastante atípico nos mercados, devido principalmente a surpreendente 

disparada do número de casos, no ocidente, de Covid-19, que foi declarada uma Pandemia, pela 

OMS. O embate sobre preços e produção de petróleo entre Rússia e Arábia Saudita também fez o 

cenário econômico se deteriorar bastante, levando a uma queda acentuada no preço do petróleo, 

que chegou a 20 dólares por barril. Devido ao Covid-19, praticamente todos os países europeus e 

americanos passaram a adotar normas de isolamento social e a interrupção de serviços não 

essenciais para a população. As maiores economias do mundo estão em grande parte em 

recessão ou estagnadas e sem data prevista para normalização das atividades. 

 Os impactos econômicos se mantêm muito incertos e dependem em grande parte da 

duração do isolamento social e da reação dos governos e bancos centrais. A primeira questão se 

submete à capacidade de o setor de saúde atender a crescente quantidade de doentes e se torna 

importante como uma solução de curto prazo a fim de diminuir o número de fatalidades. Já a 

segunda é fundamental a fim de conter os impactos econômicos da abrupta interrupção das 

atividades e prevenir quebra de empresas e o desenvolvimento de uma crise financeira. Bancos 

Centrais ao redor do mundo cortaram radicalmente suas taxas básicas de juros e anunciaram 

programas robustos de injeção de liquidez e de compra de ativo financeiros no mercado 

secundário.  

 Neste último ponto, os Estados Unidos mostraram grande rapidez e dinamismo. No lado 

da política monetária o Federal Reserve cortou a taxa de juro para 0% - 0,25%, e reanimou linhas de 

créditos e programas para compra de ativos no mercado secundário. Do lado fiscal, o Congresso e 

o Senado entraram em acordo rapidamente para aprovarem um pacote de estímulos de US$ 2 

trilhões que engloba tanto um apoio financeiro a indivíduos quanto a empresas em dificuldade 

financeira.  

 Os dados econômicos pós início da pandemia já começam a ser divulgados e indicam um 

cenário de forte contração econômica. O principal impacto visto até então se dá no mercado de 

trabalho conforme o varejo fecha suas atividades e suspende pagamentos a funcionários. Nos 
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Estados Unidos os pedidos semanais por seguro desemprego saltaram para 6,9 milhões na última 

semana de março (contra 217 mil na ultima semana de fevereiro). No Brasil, o relatório mensal de 

emprego do CAGED foi suspenso por tempo indeterminado por conta das restrições de 

isolamento social e, portanto, ficaremos sem dados oficiais de emprego por enquanto. 

 Expectativas de mercado para o crescimento de 2020 começam a se ajustar, mas ainda 

estamos longe de atingir qualquer consenso. O impacto sobre a atividade econômica global vai 

depender de quanto tempo o isolamento social vai durar e o quão rápido a atividade vai retomar 

seu curso normal após término da quarentena. No início do mês, reduzimos expressivamente a 

posição comprada em bonds a níveis de preços excelentes. Chegamos a desfazer de posições a 

máximas históricas de preço. 

Optamos por manter uma carteira mais conservadora, conforme já declaramos em um 

comunicado divulgado na última semana. Não obstante, estamos observando atentamente os 

acontecimentos no mercado para aproveitar as oportunidades que estão surgindo. No final do 

mês já começamos a fazer pequenas aquisições pontuais a níveis de preço bastante atrativos para 

o médio e longo prazo. Encerramos o mês de março com cerca de 47% do nosso patrimônio em 

ativos de caixa e equivalentes de caixa, e reduzimos a duration média do fundo para 2,72 anos.  

 

Desempenho do fundo 

Em março, a curva das treasuries americanas continuou a fechar e aumentar sua inclinação, 

em um movimento de bull steepening. O vértice de 10 anos fechou 48 pontos base no mês 

enquanto o spread entre os vértices de dois e dez anos aumentou de 23 pb para 42 pb. 

O fundo sofreu uma perda de 10,56% em março, trazendo o retorno dos últimos doze meses 

para 1,37%, equivalente a 25% do CDI no período. Com a queda dos preços dos bonds, o carrego 

bruto médio da nossa carteira de bonds saiu de CDI+4.15% em fevereiro para CDI+8.95% no 

fechamento de março. A volatilidade do fundo nos últimos doze meses aumentou de 3,09% para 

6,69%.  
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OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 86.2%

Desde o início 273.06% 168.95% 162% % de Meses de Retorno Negativo 13.8%

Últimos 12 meses 1.37% 5.45% 25% Volatilidade no Mês (Anualizada) 18.86%

mar-20 -10.56% 0.34% - Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 6.69%

fev-20 -1.51% 0.29% - Índice Sharpe 12 meses -

jan-20 1.53% 0.38% 407% Valor da Cota em 31 de março de 2020 3,730.57          

dez-19 1.72% 0.38% 456% PL Médio (12 meses) 53,564,465    

nov-19 0.70% 0.38% 185% PL em 31 de março de 2020 86,766,073    

out-19 1.38% 0.48% 286% Yield to Worst Médio em USD da Carteira de Bonds (%) 10.37%

set-19 1.56% 0.47% 335% Duration Média Sobre o Total do PL do Fundo (anos) 2.72                  

ago-19 1.15% 0.50% 228%

jul-19 1.36% 0.57% 240%

jun-19 2.58% 0.47% 551%

mai-19 0.49% 0.54% 90%

abr-19 1.68% 0.52% 324%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2020 -10.56% 1.01% -

2019 19.12% 5.97% 320%

2018 10.12% 6.42% 157%

2017 15.70% 9.95% 158%

2016 37.90% 14.00% 271%

2015 4.25% 13.23% 32%

2014 13.98% 10.81% 129%

2013 2.79% 8.05% 35%

2012 17.40% 8.41% 207%

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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