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-2,82% -2,72% -1,27% 1,29% 1,47% -4,46%

3,99% 2,04% 1,92% 1,32% 1,36% 0,47% 0,58% 0,02% 13,17%

0,27% 0,24% 0,22% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 1,72%

3,71% 1,80% 1,70% 1,16% 1,20% 0,31% 0,43% -0,14% 11,25%

Retorno 9,49%

Desvio Padrão1 3,87%

Índice de Sharpe2 1,34

# de meses acima do CDI 10

# de meses abaixo do CDI 5

Maior rentabilidade mensal 3,99%

Menor rentabilidade mensal -2,68%

PL atual do Fundo3

PL médio 12 meses3

PL atual da Estratégia3

No ano Desde o início

-3,25%

4,10%

-1,58

1.  Anualizado
2. A taxa livre de risco utilizada é o CDI
3. Data base: 30/06/2021
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1,77%

-2,68%

3.026.561.049,83R$            

3,01%

Jan

Rentabilidade Acumulada vs. CDI (%) Estatísticas

-0,27%

6,29%

Cenário Atual

Na renda fixa tivemos ganhos tanto nas posições compradas em inflação, quanto nas posições tomadas na parte curta da curva de juros. As pressões inflacionárias se
mantiveram com duas divulgações de IPCA (IPCA de Maio e IPCA-15 de Junho) indicando pressão crescente nos preços de serviços e núcleos. Nossas projeções para o
número fechado de 2021 vieram subindo, tanto baseadas na composição desses números, como nas sondagens privadas de preços em nossas coletas proprietárias e itens
extraordinários como revisão nos preços de energia elétrica. Mantivemos a posição comprada em inflação ainda acreditando que a assimetria parece grande. Nos juros
nominais nossas previsões de retomada mais forte da atividade e uma postura mais hawk do Banco Central, visando a ancoragem das expectativas, se concretizaram e
geraram ganhos em posições tomadas em taxa. Encerramos essa posição acreditando que o prêmio da parte curta da curva de juros já se encontra num patamar justo e que,
ao menos por hora, o risco de desancoragem das expectativas no horizonte relevante para a política monetária – 2022 e 2023 – se reduziu.
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Em junho, a principal mudança no cenário externo veio da comunicação do FED, que indicou que a retirada dos estímulos monetários na economia americana pelo FED poderá ocorrer mais
cedo do que o esperado. Esta sinalização foi feita de dois modos: (1) pelo início das discussões sobre quando será adequado reduzir o ritmo de compra de ativos; e (2) pelas novas projeções do
FOMC, que passaram a mostrar que a media das estimativas de seus membros indica duas altas de juros em 2023, contrastando com o cenário anterior que não previa alta de juros até o final
de 2023. Apesar de manterem a avaliação de que a maior parte da alta da inflação é temporária, os membros do banco central americano admitiram que as pressões sobre os preços têm sido
mais fortes do que esperavam e se mostraram mais otimistas com o crescimento econômico. Esta mudança de comunicação do FED fez com que o dólar americano reiniciasse um
movimento de apreciação no mês passado.
No cenário doméstico, tivemos mais um mês com boas notícias: (1) a atividade econômica continuou surpreendeendo positivamente e as expectativas de crescimento do PIB foram revistas
novamente para cima; (2) o ritmo de vacinação contra a Covid-19 acelerou e a dinâmica da pandemia mostrou melhora e redução na quantidade de novos casos e novos óbitos, além de
reduzir a pressão sobre os sistemas de saúde; e (3) a MP da capitalização da Eletrobrás foi aprovada pelo congresso e a Reforma Administrativa foi aprovada na CCJ da Câmara, passando a
tramitar na Comissão Especial da casa. Estas notícias mantiveram os mercados de ações em tendência de alta e levaram a taxa de câmbio brasileira a se apreciar para abaixo de R$ 5.00, a
despeito da valorização do dólar no mercado internacional. No entanto, há riscos relevantes no cenário: (1) maior preocupação com uma potencial crise hídrica no país; e (2) crescimento das
tensões políticas no Senado com o avanço dos trabalhos da CPI da pandemia. Destacamos também a reunião do Copom de junho, onde a autoridade monetária mostrou-se mais
preocupada com o cenário prospectivo para a inflação. Como resultado, o Copom elevou a taxa Selic em 75bp para 4.25% e sinalizou a intenção de efetuar uma nova elevação de 75bp na
próxima reunião. Além disso, o comunicado deixou de indicar a normalização parcial da política monetária e passou a sinalizar a elevação da Taxa Selic para o seu nível neutro, o que indica
que o Copom pode acelerar o ritmo de alta se julgar necessário e reforçou seu compromisso de cumprir a meta de inflação de 2022. 

Comentário Mensal

Atribuição de Performance - Junho de 2021 Atribuição de Performance - 2021 Acumulado

O real foi a melhor moeda no mês de junho, com apreciação de 5%. O movimento de apreciação frente ao dólar foi restrito ao real, uma vez que as demais moedas perderam
e não performaram durante o mês de junho. Não obstante a contratação de exportações ainda estar muito abaixo da indicada pela balança comercial embarcada, tivemos
um cenário bastante favorável para o real ao longo do mês: (1) a percepção de que o abismo fiscal está mais distante; (2) revisões para cima nas projeções de crescimento; (3)
antecipação do cronograma de vacinação; (4) Banco Central mais hawk do que o esperado; (5) commodities próximas às máximas; (6) mudança na tributação dos bancos,
que gera necessidade de venda expressiva de dólar; (7) um pipeline de IPOs e Follow Ons muito forte que continua trazendo bastante fluxo para o país. Esta combinação de
fatores, somada à dinâmica de balanço de pagamentos bastante favorável, resultaram no bom desempenho do real ao longo do mês passado. Nossa posição otimista no real
contribuiu positivamente para a performance do mês.

A1 HEDGE FIC FIM

Rentabilidade

Jul Acumulado

O A 1 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.

1.709.976.873,19R$             

1.322.144.052,67R$             
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0,15%

2020 0,81% 13,17%

CDI 0,19% 1,72%

CDI+/- 0,61% 11,25%
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Material de Divulgação Mensal

www.asset1.com.br

O book internacional no mês de junho seguiu com posição tomada em juros americanos e montou posições vendidas no euro e no peso colombiano contra o dólar e o peso
mexicano. As posições de câmbio contribuíram positivamente para o resultado do mês, enquanto a posição de títulos americanos contribuiu negativamente.

O book de bolsa contribuiu positivamente no mês, com alpha vindo principalmente do book de long&short. As maiores contribuições positivas do lado long vieram de
histórias específicas de crescimento nos setores de varejo, enviromment, indústria e seguros. Do lado short, as maiores contribuições vieram de alguns players de reabertura,
que no nosso entendimento estavam com valuations esticados frente aos desafios estruturais pela frente, bem como empresas do setor de healthcare e utilities. No lado
direcional, começamos o mês mais comprados e fomos diminuindo a posição ao decorrer do período, terminando o mês com uma posição mais leve. Pesou para a redução
na posição direcional uma maior preocupação com o newsflow político, bem como o overhang técnico de uma janela recheada de oferta de ações por vir agora no mês de
julho.

-2%
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%

ab
r-2

0

mai-2
0

jun-20
jul-2

0
ag

o-20
set-2

0
out-2

0

nov-2
0

dez-2
0

jan
-21

fev-2
1

mar-2
1

ab
r-2

1

mai-2
1

jun-21

A1 Hedge FIC FIM CDI

0,44%

1,91%

0,70% 0,22%

-0,50%

-5,04% -2,28%

-0,97% -3,25%

Caixa
Bolsa

Juros Reais e Inflação

Internacional

Juros Nominais

Moedas e Cupom

Total M
aster

Custos

Total FIC
-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

0,29%

0,76%

0,43%

0,23%
0,15%

0,10% 1,96%

-0,18%
1,77%

Caixa
Bolsa

Juros Reais e Inflação

Juros Nominais

Moedas e Cupom

Internacional

Total M
aster

Custos

Total FIC
-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%



RELATÓRIO MENSAL GERENCIAL | JUNHO DE 2021

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


