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Retorno 9,84%

Desvio Padrão1 3,97%

Índice de Sharpe2 2,08

# de meses acima do CDI 8

# de meses abaixo do CDI 3

Maior rentabilidade mensal 3,99%

Menor rentabilidade mensal -2,68%

PL atual do Fundo3

PL médio desde o início do Fundo3

PL atual da Estratégia3

9,84%

Comentário Mensal

CDI 2,01%
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O mercado de câmbio refletiu, ao longo de fevereiro, a piora contínua dos fundamentos locais. O afrouxamento fiscal, aliado a um Banco Central ainda dovish, formaram uma
combinação bastante tóxica para o câmbio. O BRL segue sendo, com alguma folga, a pior moeda do mundo, mesmo em face de intervenções mais pesadas da autoridade monetária,
especialmente nos últimos dias do mês. Fevereiro trouxe ainda, como destaque, uma alta substancial nas curvas de juros dos países desenvolvidos, puxada pelas taxas norte-
americanas. Este movimento causou abertura expressiva na curva de cupom cambial. A combinação de câmbio e cupom cambial acima, configurou um cenário bastante adverso
para o portfólio, que vinha com posições vendida no USDBRL e aplicada no cupom cambial. Desta forma, o book foi detrator de performance no mês. Zeramos as posições direcionais
de câmbio e imunizamos parcela significativa das operações de cupom cambial, dada a fragilidade doméstica e a volatilidade das taxas centrais.
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Rentabilidade Acumulada vs. CDI (%) Estatísticas

2.612.582.572,22R$                

Cenário Atual

Atribuição de Performance - Fevereiro de 2021 Atribuição de Performance - Acumulado 2021

-0,27%

No mês de fevereiro vimos continuidade na abertura de taxas, tanto em países desenvolvidos quanto nos emergentes. A curva de juros pré-fixados no Brasil, além de pressionada pelo
movimento exteno, abriu com a alta das projeções de inflação, a depreciação do cambio e o encaminhamento da extensão do auxílio emergencial. Estivemos com posições mais leves
durante a maior parte do mês devido à incerteza quanto ao tamanho da desaceleração da economia brasileira e uma postura recente mais dove do Banco Central. Em momentos do
mês ficamos tomados no juros nominal e comprados em inflação, trazendo resultados positivos na estratégia de Renda Fixa.

O book de bolsa obteve ganhos em fevereiro em posições long & short , que acabaram compensando a performace negativa no direcional comprado que viemos reduzindo durante o
mês. Estamos com uma visão menos construtiva para Brasil e portanto, procuramos ficar mais posicionados em nomes que dependem menos da atividade econômica local, como
commodities , consolidadores setoriais e algumas histórias de crescimento mais específicas e desassociadas  da atividade.

A1 HEDGE FIC FIM

Rentabilidade

Jul Acumulado

O A1 Hedge FIC FIM é um fundo multimercado com estilo de gestão macrotrading, atuando em posições mais curtas e ágeis, com um processo de investimento baseado em decisões técnicas
resultantes das discussões entre a equipe de gestão e a equipe de research proprietário.
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O book internacional iniciou fevereiro com posições a favor do peso chileno e do peso mexicano contra o euro além de posição relativa aplicada em juros mexicanos contra juros
americanos, que acabaram sendo zeradas durante o mês. As posições a favor do peso chileno e mexicano contra o euro contribuíram positivamente para o resultado do mês
enquanto a posição relativa de juros contribuiu negativamente.
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O cenário econômico passou por mudanças importantes no mês de fevereiro. No âmbito externo, as projeções de crescimento da economia americana foram revistas substancialmente para cima,
refletindo a expectativa de aprovação de um pacote fiscal mais robusto e da aceleração da vacinação contra Covid-19. Essa reavaliação teve impactos relevantes nos preços de commodities , nas
taxas de juros de mercado e nas taxas de câmbio, tornando o ambiente para as economias emergentes mais complexo. No âmbito doméstico, houve piora significativa da percepção do risco fiscal.
As negociações entre o governo e o congresso apontam para uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial fora do teto de gastos, e sem medidas compensatórias de corte de gastos. O
governo defende a aprovação dos gatilhos do teto dos gastos com regras para acionamento automático no futuro, mas há riscos crescentes de que estas propostas sejam debatidas posteriormente
à criação do novo auxílio. O agravamento da pandemia, o lento progresso na vacinação contra Covid-19 e o enfraquecimento dos indicadores de atividade também contribuíram para a piora dos
ativos de risco brasileiros. Com a alta dos preços das commodities e a depreciação da taxa de câmbio, nossas coletas proprietárias passaram a indicar uma intensificação das pressões inflacionárias
nos próximos meses. Com isto, esperamos que o Copom inicie, em março, um novo ciclo de alta da taxa Selic, elevando-a para 4,0% até o final do ano.
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Características Operacionais

Início do Fundo Movimentações4

Inicial: R$ 25.000,00 

Adicional: R$ 1.000,00 

Saldo Mínimo: R$ 10.000,00 

Horário limite de movimentação para aplicação e resgate

14:30

Conversão da cota na aplicação

D+1

Conversão da cota no resgate

Data de pagamento do resgate

1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Conversão (D+1) 

Taxa de administração 

2,0% a.a.5

Prêmio de performance 

Gestor Custodiante

Asset 1 Investimentos LTDA Itaú Unibanco S.A.

CNPJ: 35.185.577/0001-08 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600 - Cj 52 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 

São Paulo – SP – Brasil Torre Olavo Setubal 

CEP 04543-000 São Paulo – SP – Brasil

T. +55 11 4040-8920 CEP 04344-902

www.asset1.com.br www.itau.com.br

Público alvo D+30

Investidores em Geral

A1 HEDGE FIC FIM

Informações Gerais

01/04/20

Objetivo do Fundo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de

diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas,

riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou

fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada

em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O

FUNDO direcionará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio

em cotas do fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A1.

Administrador

Classificação ANBIMA 

Multimercado Livre

Código ANBIMA

FD303

CNPJ 

36.181.846/0001-12

ISIN  

BR0468CTF001

Tributação

Longo Prazo

4. Para movimentações via conta e ordem os valores são: Inicial: R$5.000,00; Adicional: R$1.000,00; Saldo Mínimo: R$5.000,00

20,0% do que exceder ao CDI, paga semestralmente ou no resgate das cotas

5. Taxa de Administração Máxima: 2,1% a.a.

Intrag DTVM Ltda.

CNPJ: 62.418.140/0001-31

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 - 10º andar

São Paulo – SP – Brasil

CEP 05426-200

www.intrag.com.br

Material de Divulgação Mensal

www.asset1.com.br

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser entendidas como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Leia a Lâmina de informações essenciais
e o Regulamento dos Fundos antes de investir e para mais informações consulte o website do administrador e da CVM (www.cvm.gov.br). Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do
gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia
útil do mês, líquida de administração e performance e bruta de impostos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é
meramente utilizado como referência econômica.


