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SOBRE A GESTORA E O FUNDO

COMENTÁRIO MENSAL SOBRE A ESTRATÉGIA

RENTABILIDADE (FUNDO LOCAL) DISTRIBUIÇÃO DO DELTA DA CARTEIRA(FUNDO ESTRANGEIRO)

Fundo USD USD+

-0,88% 4,39% -5,28%

1,06% 3,22% -2,16%

1,02% 14,12% -13,10%

-18,32% -3,12% -15,21%

-15,33% 4,51% -19,84%

ALOCAÇÃO GEOGRÁFICA (FUNDO ESTRANGEIRO) 10 PRINCIPAIS SETORES (FUNDO ESTRANGEIRO)

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

www.gamainvestimentos.com.br

Uso Restrito

Os mercados globais de ações caíram acentuadamente em setembro. Os ativos de risco diminuíram em meio a outra alta de taxa de juros e declarações mais agressivas do Federal Reserve. Ásia (ex-Japan)

e os Estados Unidos foram os piores desempenhos por região, enquanto os setores imobiliários, de tecnologia da informação e saúde foram os mais fracos. A maioria das commodities continuou sua

tendência de queda a medida que os temores de recessão aumentaram. Nesse contexto, covertible bonds também enfraqueceram, mas superaram as ações, cenário que esperamos em um ambiente de

retorno negativo. Apesar da volatilidade do mercado, a nova emissão global de convertible bonds foi robusta em setembro, totalizando US$ 7,0 bilhões em 10 novos negócios nos E.U.A. e na Europa. Isso

excedeu o total do mês passado e marcou o maior volume mensal de emissão até agora em 2022. 

Continuamos a avaliar cada novo negócio caso a caso, embora tenhamos sido mais ativos no mercado secundário (com mais oportunidades) em comparação com o mercado primário. O portfólio oferece

um rendimento positivo, mantendo a possibilidade de outros retornos futuros caso as ações comecem a se recuperar. Continuamos a nos concentrar em empresas de boa qualidade com valuations

favoráveis e estruturas de convertibles com uma relação favorável de cima para baixo. 

O Fundo registrou um retorno negativo em setembro, com todas as regiões e setores prejudicando nosso desempenho absoluto. Por região, as nossas participações nos Estados Unidos e Europa tiveram o

maior impacto negativo. Setorialmente, tecnologia da informação (software), consumo discricionário (automóveis) e os serviços de comunicação (serviços de telecomunicações diversificados) foram os

mais prejudicados. Apesar de um retorno absoluto negativo, o Fundo superou seu benchmark durante o mês. 

Fundada em 1995, a Oaktree está entre os principais gestores globais especializados em investimentos alternativos. Com mais de 1.000 funcionários e presente em 19 cidades do mundo, a gestora possui

mais de US $ 164 bilhões em ativos sob gestão (Mar/2022). A empresa enfatiza uma abordagem oportunista, orientada a valor e controlada por risco para investimentos em crédito, private equity, ativos

reais e ações listadas.

 

O Oaktree Global Convertible Bond USD FIM - IE (Fundo local) , com exposição cambial, prevê a aplicação de, no mínimo, 67% de seu patrimônio nas cotas do fundo Oaktree Fund (Lux.) III – Oaktree Global

Convertible Bond Fund USD (fundo estrangeiro). Títulos conversíveis são ativos de crédito emitidos por empresas, com a possibilidade de se converterem em ações da própria empresa emissora, a um

preço pré-estabelecido. Assim, a estratégia busca títulos conversíveis balanceados, nos quais fornecem proteção contra a desvalorização das ações e uma maior participação caso se valorizem. O Fundo

tem como objetivo fornecer retornos semelhantes aos de ações a um risco proporcionalmente menor, e sempre buscando superar seu benchmark.

Delta é usado para medir a sensibilidade do preço

de um título conversível às mudanças no preço da

ação subjacente. Um título conversível com delta

abaixo de 30% significa que o conversível não é

muito sensível ao preço da ação subjacente,

portanto, o conversível se comportará mais como

um título. Em contraste, um título conversível com

delta acima de 70% é muito sensível a

movimentos no preço das ações subjacentes,

portanto, se comportam mais como substitutos de 

ações. Os títulos conversíveis com deltas entre 30-

70% são considerados “equilibrados”, visados

nessa estratégia, pois oferecem tanto potencial de

valorização de capital, quanto ainda oferecendo as

características de proteção do risco.  

1 mês

As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela GAMA Investimentos ("Distribuidor"), na qualidade de distribuidora do site. O conteúdo deste documento contém informações proprietárias sobre Oaktree Capital. Nenhuma parte deste documento nem as informações proprietárias do Oaktree Capital aqui podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento

prévio por escrito do Oaktree Capital. Divulgações importantes estão incluídas em todo este documento e devem ser usadas para análise. Este documento não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que o destinatário possa desejar ao analisar o Oaktree Capital e/ou seus respectivos produtos gerenciados ou futuros gerenciados. Este material não pode ser utilizado como base para qualquer decisão de investimento. O destinatário

deve confiar exclusivamente nos documentos constitutivos de qualquer produto e em sua própria análise independente. Embora a Gama e suas afiliadas acreditem que todas as informações aqui contidas sejam precisas, nenhuma delas faz qualquer declaração ou garantia quanto à conclusão ou necessidades dessas informações.

Essas informações podem conter declarações de previsões que envolvem riscos e incertezas; os resultados reais podem diferir materialmente de quaisquer expectativas, projeções ou previsões feitas ou inferidas em tais declarações de previsões. Portanto, os destinatários são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações de previsões. As projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados dependerão, entre outros

fatores, dos resultados operacionais futuros, do valor dos ativos e das condições de mercado no momento da alienação, restrições legais e contratuais à transferência que possam limitar a liquidez, quaisquer custos de transação e prazos e forma de venda, que podem diferir das premissas e circunstâncias em que se baseiam as perspectivas atuais, e muitas das quais são difíceis de prever. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

(se não for possível remover, remova apenas a referência ao fundo Oaktree Capital)

Nenhum veículo de investimento administrado por Oaktree Capital é afiliado da Gama , de qualquer administrador, agente de colocação ou pessoa controladora da Gama ou de qualquer uma de suas respectivas afiliadas.

3 meses

6 meses

No ano

Desde o início

Information Technology 31,85%

Consumer Discretionary 13,14%

Communication Services 12,45%

Health Care 10,42%

Industrials 9,8%

Financials 5,12%

Materials 5,96%

Consumer Staples 3,59%

Utilities 3,16%

Real Estate 3,4%

Energy 1,11%
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58,6%

6,7%

24,3%
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Credit Opportunities: 0-
30% Delta

Total Return: 31-70%
Delta

Equity Sensitivity: Over
71% Delta

Portfolio Index

US 51,36%

Europe 21,44%

Asia ex Japan 6,64%

Other Markets 16,27%

Japan 4,29%

http://www.gamainvestimentos.com.br/


RENTABILIDADE MÊS A MÊS (FUNDO LOCAL EM BRL)

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

2,61% 4,26% -1,71% -1,42% 3,66% 3,66%

-8,44% -4,51% -7,53% 0,59% -5,49% 5,15% 2,93% -0,95% -0,88% -18,32% -15,33%

RENTABILIDADE MÊS A MÊS (FUNDO LOCAL EM USD)

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

-2,41% 0,50% -1,31% -0,72% -3,90% -3,90%

-4,62% -0,46% 0,31% -3,11% -1,69% -5,07% 3,92% -0,77% -5,05% -15,70% -18,98%

PL (Milhões BRL): 2,18R$          

PL Médio (Milhões BRL)*:

*O Fundo ainda não completou doze meses

INFORMAÇÕES GERAIS (FUNDO LOCAL)

Público Alvo: Investidores Qualificados Movimentação: Nos dias previstos no regulamento até às 14:30

Aplicação Mínima: R$10.000,00 Aplicações: Aplicação em D+0/ Cotização em D+1

Saldo Mínimo R$10.000,00 Resgate: Cotização em D+1 corridos/pagamento D+4 úteis após cotização)

Mov. Adicional Mínima R$10.000,00 Tx de Administração: 0,20% a.a. 

Gestor: Gama Investimentos Tx Total de Administração: 0,70% a.a

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

Categoria Anbima: Multimercados Investimento no Exterior Supervisão e fiscalização:        CVM – Comissão de Valores Mobiliários3

Cotização: Diária

CNPJ/MF: 41.672.196/0001-48

Início do fundo: 02/09/2021

ISIN (Fundo Offshore): LU0854924890

Código Bloomberg (Fundo Offshore): OAKGCIB LX

www.gamainvestimentos.com.br

Uso Restrito

2021

RENTABILIDADE PASSADA 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. 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.

RENTABILIDADE PASSADA 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. 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.

2022

2022

As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela GAMA Investimentos ("Distribuidor"), na qualidade de distribuidora do site. O conteúdo deste documento contém informações proprietárias sobre Oaktree Capital. Nenhuma parte deste documento nem as informações proprietárias do Oaktree Capital aqui podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por

escrito do Oaktree Capital. Divulgações importantes estão incluídas em todo este documento e devem ser usadas para análise. Este documento não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que o destinatário possa desejar ao analisar o Oaktree Capital e/ou seus respectivos produtos gerenciados ou futuros gerenciados. Este material não pode ser utilizado como base para qualquer decisão de investimento. O destinatário deve confiar

exclusivamente nos documentos constitutivos de qualquer produto e em sua própria análise independente. Embora a Gama e suas afiliadas acreditem que todas as informações aqui contidas sejam precisas, nenhuma delas faz qualquer declaração ou garantia quanto à conclusão ou necessidades dessas informações.

Essas informações podem conter declarações de previsões que envolvem riscos e incertezas; os resultados reais podem diferir materialmente de quaisquer expectativas, projeções ou previsões feitas ou inferidas em tais declarações de previsões. Portanto, os destinatários são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações de previsões. As projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados dependerão, entre outros fatores,

dos resultados operacionais futuros, do valor dos ativos e das condições de mercado no momento da alienação, restrições legais e contratuais à transferência que possam limitar a liquidez, quaisquer custos de transação e prazos e forma de venda, que podem diferir das premissas e circunstâncias em que se baseiam as perspectivas atuais, e muitas das quais são difíceis de prever. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. (se não for

possível remover, remova apenas a referência ao fundo Oaktree Capital)

Nenhum veículo de investimento administrado por Oaktree Capital é afiliado da Gama , de qualquer administrador, agente de colocação ou pessoa controladora da Gama ou de qualquer uma de suas respectivas afiliadas.
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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

Distribuidor Exclusivo:
Itajubá Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Av. Horácio Lafer, 160 – conj. 11 - 1° andar – Itaim Bibi - São Paulo - SP
Tel: (11) 2504-2300
www.itajubainvestimentos.com.br   E-mail: itajuba@itajubainvestimentos.com.br

http://www.gamainvestimentos.com.br/

