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Comentário do Gestor
O mês de agosto foi marcado mais uma vez pela dispersão na performance dos diferentes ativos ao redor do
mundo. O S&P 500 fechou o sétimo mês consecutivo de alta, enquanto commodities e mercados emergentes tiveram,
novamente, uma performance decepcionante.
O principal tema do mês foi a desaceleração nos países asiáticos, devido a nova onda da Covid-19 se
espalhando pelas regiões com baixos índices de vacinação. Muito se foi ventilado sobre a verdadeira eficácia das
vacinas. Porém, o que observamos até agora é que a dispersão na performance econômica dos países está sendo
fortemente influenciada pelo grau de vacinação. Países com alta taxa de vacinação estão sofrendo impactos
econômicos muito mais modestos, quando comparados a países que pouco vacinaram, especialmente na Ásia. Apesar
de alguma evidência empírica de perda de eficácia mais rápida que o esperado, as vacinas seguem um componente
fundamental para a reabertura das economias.
Em relação as posições, mantemos como maior posição do fundo o merger arbitrage entre Xilinx e AMD.
Adicionamos uma posição relevante em equities China, pulverizada entre Tencent, Alibaba e o índice ações de
tecnologia da região. Essas ações tiveram fortes quedas ao longo do ano devido as novas políticas do governo chinês.
Porém, acreditamos que boa parte das reformas já estejam sendo refletidas no valuation descontado das empresas e
acreditamos em seu potencial de longo prazo de gerar um forte crescimento de lucro.
E, finalmente em Brasil, que após muitos trimestres sem grandes oportunidades em câmbio e juros, achamos
que o cenário precificado hoje pelos DIs voltam a chamar a atenção e de tabela, o câmbio volta a ter prêmio relevante
dada a mudança estrutural no carrego da moeda e contas externas saudáveis. A mudança de postura do BC nos últimos
meses, de dove para hawk indica que a SELIC terminará este ciclo entre 7 e 8 ainda que diante de choques múltiplos e
alguns exógenos a atuação da política monetária, seja pouco claro que o BC terá sucesso em combater parte dos efeitos
primários da inflação decorrente dos choques global e local de oferta. Mas se assim fizerem, vemos oportunidades
importantes nos vértices médios da curva para o pós eleição, com FRAs entre 9 e 10 e no próprio câmbio.
Do lado da atribuição de performance no mês, tivemos ganhos significativos em ações globais, representando
cerca de 75-80% dos 2.70% de retorno no mês de agosto. As ações de tecnologia chinesas, as mesmas citadas
anteriormente, representaram grande parte deste retorno. Entretanto, ainda em ações, tivemos uma perda comprados
na bolsa brasileira via EWZ. Em juros, tivemos ganhos tomados em juros curtos americanos e na Noruega. No Brasil, os
ganhos vieram de posições aplicadas taticamente na curva nominal, no entanto, foram contrabalanceados por perdas na
curva real.
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Objetivo

Rentabilidade Acumulada vs. CDI

RPS Global Macro é um multimercado, sem viés
preestabelecido e focado no retorno absoluto. O fundo
procura obter rentabilidade superior ao CDI através de
estratégias com instrumentos de renda variável, renda fixa
e commodities no brasil e mundo.

6%

Política de Investimento e Público Alvo
O Fundo se baseia em dois pilares, tendências de longo
prazo e identificação de distorções de preços entre ativos e
fundamentos econômicos, com foco nos mercados
globais. O fundo é destinado a Investidores qualificados.
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Informações Gerais
Data de Início

28/10/2020

Aplicação Inicial Mínima

5,000

Movimentação Mínima

1,000

Saldo Mínimo

1,000

Horário de Movimentação

15h30

Cota de Aplicação
Cota de Resgate
Pagamento do Resgate
Taxa de Administração
Taxa de Performance

D+0

Patrim. Líquido do Master
Classificação Anbima
Código Bloomberg
CNPJ
Código ANBID
Gestor

30 dias corridos Adm. e Custodia

3 dias úteis após a cotização

1,7% a.a.
20% do que exceder o CDI
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BTG Pactual Serviços Financeiros
Ernst Young
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* A RPS Capital Administradora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. * Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. As
informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. * Não obstante a diligência do
gestor em selecionar as melhores opções de investimento, a carteira do fundo está, por sua própria natureza sujeita as flutuações de preços/ cotações de seus ativos, além de riscos de crédito e liquidez o que pode acarretar perda patrimonial do
fundo. A RPS Capital acredita que as informações apresentadas nesse material de divulgação são confiáveis, porém não garantem sua exatidão. Este material não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, recomendação
de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos da RPS Capital. * Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.* A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos.* Os indicadores “Ibovespa e IGC” são meras referências econômicas, e não meta ou parâmetro de performance. OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, PELO
GESTOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O
REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR, DISPONÍVEIS NO SITE DE NOSSO ADMINISTRADOR: https://www.btgpactual.com/assetmanagement/administracao-fiduciaria Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela RPS Capital, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou
de qualquer título ou valor mobiliário, e não deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. A RPS Capital pode ser contatada por meio dos seguintes canais: Geral: (11) 5644-7979 – dias úteis das 9h às 18h;
www.rpscapital.com.br – Seção Fale Conosco. Correspondências a RPS Capital podem ser dirigidas à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3355, 7º andar, conj. 72, São Paulo - SP - 04538-013. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários
CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

