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Comentário do Gestor  

 Dezembro foi um mês favorável aos ativos emergentes em meio a um movimento de maior 

busca a ativos de risco. Estados Unidos e China concordaram em uma primeira fase de um acordo 

comercial amplo, Boris Johnson reconduzido ganha a maioria no parlamento britânico, e S&P 

atinge máximas históricas. No cenário local, a agência de rating S&P revisou a perspectiva da nota 

de crédito de “neutra” para “positiva”, o legislativo aprovou o orçamento de 2020, dados 

econômicos reforçam perspectiva de retomada de crescimento econômico, e inflação permanece 

controlada, mesmo após o choque de preços recente das carnes. 

 Estados Unidos e China chegaram a um trato sobre termos de uma primeira fase de um 

acordo comercial. O chamado “Phase One Deal” deve ser assinado por volta do dia 15 de janeiro 

em Washington. Seus termos e detalhes ainda não são públicos, mas incluem, por exemplo, 

cancelamento das tarifas planejadas pelos EUA para 15 de dezembro, maiores compras de bens e 

serviços americanos (em especial itens agrícolas) e compromissos sobre proteção de propriedade 

intelectual. Acordo foi o primeiro passo concreto de uma conciliação após quase dois anos de 

aumentos nas tensões comerciais. 

 Enquanto isso no Reino Unido, as eleições gerais convocadas por Boris Johnson foram um 

sucesso para o partido. Os Tories (partido conservador inglês) passaram a ter maioria no 

parlamento, aumentando bastante a probabilidade de aprovar o Brexit no Congresso até a data 

limite estabelecida pela União Europeia (31 de janeiro de 2020). A probabilidade de ocorrer um 

“hard Brexit”, saída brusca, sem qualquer acordo, é muito pequena. Reação dos mercados foi 

positiva e fez com que a libra inglesa valorizasse 2,53% na abertura do dia 13, logo após os 

resultados das eleições. 

 Neste mês, no Brasil, a agência de rating S&P mudou perspectiva da nota de crédito do 

Brasil de “neutra” para “positiva”, citando avanços na área fiscal. O congresso aprovou o 

orçamento de 2020 e manteve o tom de controle fiscal.  O texto prevê um déficit primário de 

R$119 bilhões, ou cerca de 1,6% do PIB. O déficit nominal, contando com pagamento de juros, deve 

ser de 5,8%. Valor se torna então mais próximo da média de 5% das economias emergentes. 
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Governo não deve apresentar grandes dificuldades para cumprir a meta, que não contabiliza 

receitas extraordinárias com os leilões remanescentes de campos de petróleo. 

 O ano de 2020 começa com um ambiente favorável às economias emergentes e a ativos de 

risco no geral. Os Bancos Centrais, após ciclo de afrouxamento monetário no ano passado, 

mantêm os juros baixos ao redor do mundo em patamar estimulativo. Christine Lagarde assume o 

Banco Central Europeu comprometida política de afrouxamento monetária empregada por Mario 

Draghi, enquanto a bancada de votantes do Federal Reserve indica para o ano uma postura 

relativamente dovish, mantendo o atual patamar de juros.  

 Medos de uma recessão global para o ano, no entanto, têm se dissipado nos últimos 

meses. Maioria dos indicadores de atividade global tem progredido de maneira positiva. Mercado 

de trabalho americano continua com um ritmo forte de contratações, ainda que inferior a 2018. O 

setor industrial deve ser o maior ponto de atenção para Reino Unido, União Europeia e EUA em 

2020, em face do PMI em território contracionista. Na China o governo mantém o pacote de 

estímulo monetário e creditício que deve dar fôlego à estabilização do crescimento do país em 

pleno ano de centenário do Partido Comunista chinês. 

 

Desempenho do fundo 

No mês, a curvas das treasuries americanas ficou mais inclinada, com abertura de 18,4 

pontos base na ponta longa de 30 anos e estabilidade no vértice de dois anos. Nesse ínterim, a 

curva de bonds brasileiros ficou achatada, fechando até de 14 a 36 pontos base de spread.  

O fundo manteve seu bom desempenho em dezembro e alcançou retorno de 1,72% no mês 

(ou 454% do CDI), 19,12% no ano (ou 302% do CDI), com volatilidade nos últimos doze meses a 2,51% 

e índice Sharpe de 5,24. Durante o mês, aumentamos a duration média da carteira de 5,1 para 6,0 

anos com uma diminuição marginal do current yield de 6,70% para 6,55%. 
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Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo

Desde o início 317.10% 166.25% 146% % de Meses de Retorno Negativo

Últimos 12 meses 19.12% 5.97% 302% Volatilidade no Mês (Anualizada)

dez‐19 1.72% 0.38% 454% Volatilidade 12 Meses (Anu.)

nov‐19 0.70% 0.38% 184% Índice Sharpe 12 meses

out‐19 1.38% 0.48% 285% Valor da Cota em 31 de dezembro de 2019

set‐19 1.56% 0.47% 334% PL Médio (12 meses)

ago‐19 1.15% 0.50% 227% PL em 31 de dezembro de 2019

jul‐19 1.36% 0.57% 239% Current Yield Médio USD (%)

jun‐19 2.58% 0.47% 546% Duration Média (anos)

mai‐19 0.49% 0.54% 90%

abr‐19 1.68% 0.52% 322%

mar‐19 0.76% 0.47% 162%

fev‐19 1.69% 0.49% 341%

jan‐19 2.58% 0.54% 470%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2019 19.12% 5.97% 302%

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

68,371,050              

6.55%

6.01                            

RENTABILIDADE HISTÓRICA

INFORMAÇÕES GERAIS

87.4%

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.

OBJETIVO DO FUNDO

HISTÓRICO 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.

PÚBLICO ALVO

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.

ESTATÍSTICAS DO FUNDO

12.6%

1.49%

2.51%

5.24                           

4,171.03                    

COMPOSIÇÃO POR PAÍS

COMPOSIÇÃO SETORIAL

39,321,716                

4.5%

8.2%

18.7%

19.0%

24.0%

25.7%
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Peru 3.2%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

ju
n
‐0
9

ja
n
‐1
0

se
t‐
1
0

ab
r‐
11

d
e
z‐
1
1

ju
l‐
1
2

fe
v‐
1
3

o
u
t‐
1
3

m
ai
‐1
4

ja
n
‐1
5

ag
o
‐1
5

m
ar
‐1
6

n
o
v‐
1
6

ju
n
‐1
7

ja
n
‐1
8

se
t‐
1
8

ab
r‐
19

d
e
z‐
1
9

Fundo Octante CDI

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO Octante Capital

Rua Beatriz, 226 ‐  ‐ São Paulo ‐ SP ‐ CEP 05445‐040

Telefone (11) 3060‐5250 | www.octante.com.br


