
SOBRE O FUNDO NOVEMBRO 2021

DESTAQUES DA GESTÃO

RENTABILIDADE (FUNDO LOCAL) EXPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO (FUNDO ESTRANGEIRO)	 

Fundo USD USD+

1 mês -1,31% -0,41% -0,90%

3 meses 7,46% 9,27% -1,81%

6 meses 15,53% 7,41% 8,12%

No ano 18,71% 8,14% 10,56%

Desde o início 13,25% 0,05% 13,20%

RENTABILIDADE ACUMULADA (FUNDO LOCAL) VOLATILIDADE – ROLLING 3M (FUNDO LOCAL)

www.gamainvestimentos.com.br

Uso Restrito

Criada em 1783, Man Group é uma das maiores gestoras independentes de ativos globais. Baseada em Londres, é responsável pela gestão do Man AHL TargetRisk (Fundo Estrangeiro).

O Fundo Man AHL Target Risk USD FIC FIM – IE prevê aplicação de, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido nas cotas do Fundo Man AHL Target Risk USD FIM – IE, que por sua vez investe

preponderantemente no Man AHL TargetRisk (fundo estrangeiro). O Man AHL TargetRisk busca retornos consistentes de médio e longo prazo através de uma alocação dinâmica "long only" em

diversas classes de ativos, proporcionando excesso de retorno com um nível estável de volatilidade, independente das condições de mercado. Além disso, possui uma exposição diversificada a

diferentes mercados globais e utiliza uma abordagem quantitativa para melhor adaptação da exposição de risco da carteira aos momentos de mercado..

O fundo local investe em uma classe do fundo estrangeiro com exposição cambial para USD.

Os temores associados a uma nova variante do coronavírus, Ômicron, e um tom mais hawkish vindo do presidente do Federal Reserve, Jay Powell, agitaram os mercados financeiros em

novembro. Isso levou a uma forte venda de ativos de risco durante a segunda metade do mês, revertendo os recordes alcançados no início do mês. Jay Powell sinalizou que apoiaria a aceleração

do programa de aperto monetário do banco central dos EUA para combater o aumento da inflação. Em adição a isso, a leitura preliminar da inflação da zona do euro em novembro também

apontou para uma forte aceleração, atingindo o nível mais alto desde 1997. Isso resultou em um movimento de flattening das curvas de juro nos mercados desenvolvidos. O preço dos títulos de

longo prazo subiu à medida que os investidores buscavam um “porto seguro”, enquanto o juro de curto, particularmente sensível às expectativas das taxas de juros de curto prazo, abriu. As ações

terminaram o mês no vermelho, com as perdas vindo principalmente na última semana do mês.

Diante desse cenário, o Fundo terminou o mês em queda, incorrendo em perdas em ações, crédito e ativos sensíveis à inflação, ao mesmo tempo em que se beneficiou de ganhos modestos em

títulos de renda fixa. As posições em ações foram as maiores detratoras, com as piores performances vindo da bolsa de valores de Tóquio e o índice Euro-STOXX. Os spreads de crédito

aumentaram e todas as posições do índice de crédito terminaram no vermelho. Os títulos alemães, americanos e franceses de longo prazo foram as principais contribuições do fundo no mês, já

que os investidores ficaram assustados com o impacto potencial da nova variante do coronavírus Omicron e empurraram os juros de longo prazo para baixo. Dentro da porção alocada em ativos

associados à inflação, o índice de commodities recuou sob a perspectiva de mais uma onda de restrições, o que poderia resultar em redução da demanda por commodities, em geral. Os títulos

europeus indexados à inflação foram impulsionados pelo aumento da inflação na Europa e ajudaram a compensar parte das perdas em commodities.

O Fundo observou um ligeiro aumento no nível de exposição este mês. Este aumento foi impulsionado principalmente pelo mecanismo de risco associado a correlação, que reduziu seu sinal ao

longo do mês devido ao alívio das correlações intradiárias entre ações e títulos globais de renda fixa. O mecanismo de risco associado a momentum em títulos de renda fixa e ações permaneceu

ativo. Finalmente, o mecanismo associado a mudança de volatilidade para ativos sensíveis à inflação, em particular títulos indexados à inflação, reduziu seu sinal no final do mês. 

Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas.

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 Créditos–FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável

uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de

poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus

cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares. 1 - Em função das possíveis diferenças de feriados e dias úteis existentes entre as praças onde opera o Man AHL Target Risk e o Man AHL Target Risk FIC FIM IE, poderá

haver alterações pontuais nas datas de subscrição e resgate. 2 – Média aritmética do Patrimônio Líquido do fundo no último dia útil de cada um dos últimos 12 meses. 3 – Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através do Regulamento e do Formulário de Informações Complementares do fundo, disponíveis no site do

administrador (www.bnymellon.com.br) ou no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
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RENTABILIDADE MÊS A MÊS (FUNDO LOCAL EM BRL)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Desde o 

início

-0,67% -2,12% -1,87% -4,60% -4,60%

4,30% 1,02% 2,27% -3,14% -1,56% -0,99% 7,73% 0,80% 3,15% 5,56% -1,31% 18,71% 13,25%

RENTABILIDADE MÊS A MÊS (FUNDO LOCAL, EM USD)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Desde o 

início

-2,93% 5,96% 0,68% 3,55% 3,55%

-1,02% 0,03% -0,73% 2,13% 1,66% 3,56% 5,21% 0,38% -2,47% 1,76% -0,91% 9,77% 13,67%

R$ 24,88

PL Médio (Milhões BRL): R$ 12,55

INFORMAÇÕES GERAIS (FUNDO LOCAL)

Público Alvo: Investidores Qualificados Movimentação: Diária, exceto feriados nacionais e internacionais até às 14:30

Aplicação Mínima: R$ 500,00 Aplicações: D+1

Mov. Adicional Mínimo: R$ 500,00 Cotização do Resgate: D+1

Resgate Mínimo R$ 500,00 Liquidação do resgate: 5º d.u. após cotização

Gestor: Gama Investimentos Tx de Administração: 1,00% a.a.

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A Tx de Performance: Não há

Categoria Anbima: Multimercados Investimento no Exterior Benchmark: CDI

Cotização: Diária Início do fundo: 15/10//2020

CNPJ/MF: 38.281.316/0001-71 Supervisão e fiscalização:        CVM – Comissão de Valores Mobiliários3

ISIN (Fundo Offshore): IE00BRJT7H22

Código Bloomberg (Fundo Offshore): GMTRKIU ID

www.gamainvestimentos.com.br

Uso Restrito
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PL (Milhões BRL): 

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO 

ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DO DISTRIBUIDOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A PERFORMANCE AQUI APRESENTADA REFLETE O RETORNO TOTAL E REFLETE VARIAÇÕES EM PREÇO E REINVESTIMENTO DE DIVIDENDOS. TODOS OS PERÍODOS MAIORES DE UM ANO SÃO ANUALIZADOS.

Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. 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

Créditos–FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos

emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares. 1 - Em função das

possíveis diferenças de feriados e dias úteis existentes entre as praças onde opera o o Man AHL Target Risk e o Man AHL Target Risk FIC FIM IE, poderá haver alterações pontuais nas datas de subscrição e resgate. 2 – Média aritmética do Patrimônio Líquido do fundo dos últimos 12 meses. 3 – Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através do Regulamento e do Formulário de Informações Complementares do fundo, disponíveis no site do administrador (www.bnymellon.com.br) ou no site da Comissão de

Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).

Administrador / Custodiante: 
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Av. Pres. Wilson, 231 - 11º Andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-905 
Tel: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501
www.bnymellon.com.br/sf SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

MAN AHL TARGET RISK USD FIC FIM IE
Material de divulgação
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