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Estratégias e Resultados 

O 8 Global FIC ganhou 0,80% em Novembro, impactado positivamente pela estratégia 
Long/Short (+1,11%). 

Novembro, assim como outubro, foi marcado por uma alta volatilidade nos mercados. Dados 
divulgados ao longo do mês deram força à tese de uma desaceleração cíclica nas principais 
economias globais, em especial dos EUA, China e Europa.  

O presidente do FED Jerome Powell, falando ao Economic Club of New York, mudou o tom de 
seu discurso do início de outubro e indicou uma política monetária mais acomodativa, em 
observância à ausencia de pressões inflacionárias e de um menor otimismo com a economia 
global. Em seu discurso, Powell afirmou que a taxa básica de juro americana já se encontra 
próxima às estimativas de taxa de juro neutra, de forma que um maior número de altas de 
juros (que acabou por gerar grande apreensão e volatilidade nos mercados globais) talvez 
não seja necessário.  

Da mesma forma, ao longo do mês, americanos e chineses se mostravam otimistas quanto a 
possibilidade da concretização de algum tipo de acordo que viabilizasse a redução da tensão 
comercial entre os dois paises durante o encontro entre Trump e Xi na reunião do G20 no 
começo de dezembro, o que de fato veio a ocorrer.  

Esses dois fatores contribuíram para que os mercados de ações globais, ainda dominados 
primordialmente pela volatilidade resultante do acúmulo de preocupações macroeconômicas 
e dinâmicas técnicas de mercado recuperassem em parte as perdas que tiveram ao longo do 
mês (muitas vezes ultrapassando as mínimas de outubro) e em alguns casos fechassem 
levemente positivos. O mesmo não pode ser dito de outros ativos de risco como o petróleo 
WTI, que caiu 22% no mesmo período. 

Long/Short 

Dentre as posições compradas, o destaque positivo foi a ação da Aptio (+0,46%), empresa de 
soluções na nuvem que recebeu uma oferta de fechamento de capital do grupo de private 
equity Vista com um prêmio superior a 50% sobre o preço de fechamento do dia anterior do 
anúncio da transação. Dentre as posições vendidas, o destaque foi a queda do preço das ações 
da empresa de suplementos Medifast (+0,37%) após uma grande frustração de receitas em 
função de questionamentos sobre a qualidade e toxicidade de seus produtos.  

Sob uma ótica setorial, a estratégia teve ganhos nos setores de tecnologia (+0,77%), 
industrial (+0,62%), consumo (+0,48%) e biotecnologia (+0,35%), enquanto as perdas se 
concentraram nos hedges no índice S&P500 e Nasdaq (-0,79%), nos setores de consumo 
discricionário, (-0,18%) e energia (-0,15%).  

Desde já nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.  

Cordialmente, 

Rodrigo Baer Svirsky 
Portfolio Manager 
E-mail: rodrigo.svirsky@octante.com.br 
Tel:  +55 (11) 3060-5270 
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RENTABILIDADE HISTÓRICA

2017

CDI

%CDI

2018 1.63%

CDI 0.52%

%CDI 313.68%
* início em 04/08/2017 

BREAKDOWN POR CLASSE DE ATIVO

YTD

-4.28%

-0.74%

0.38%

4.50%

-3.99%

-4.14%

BREAKDOWN POR ESTRATEGIA

YTD

2.94%

-2.60%

Macro Internacional

-4.62%

-0.76%

0.38%

Caixa/Custos

4.62%

-3.99%

Total -4.14%

ESTATÍSTICAS - PERFORMANCE INFORMAÇÕES GERAIS
Investimento Mínimo

% de meses em que superou 100% do CDI 43.8% Movimentação Mínima

% de Meses de Retorno Positivo 43.8% Taxa de Administração

% de Meses de Retorno Negativo 56.3% Taxa de Performance

Maior Retorno Mensal (Nominal) 4.88% Estrutura do Fundo

Menor Retorno Mensal (Nominal) -4.64% Resgate

Volatilidade no Mês (Anualizada) 11.21% Cota de Aplicação

Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 7.66% Categoria Anbima

Retorno no Mês em % CDI 162.66% Horário limite para aplicação

Valor da Cota em 30/11/2018 R$ 0.943044 Dados para Aplicação

PL em 30 de Novembro 2018 R$ 31,023,695 Banco

PL Médio 12m R$ 33,096,050 Agência

OBJETIVO Conta

CNPJ

Favorecido

Gestor

PÚBLICO-ALVO Administrador

Custodiante

Data do Inicio

DISCLAIMER

Octante Capital
Rua Beatriz, 226 -  - São Paulo - SP - CEP 05445-040

Telefone (11) 3060-5250 | www.octante.com.br

As informações contidas nesse material foram preparadas pela Octante Capital e não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de quotas do Fundo ou de qualquer outro valor mobiliário. As informações contidas nesse 

material são de caráter exclusivamente informativo. As quotas do Fundo serão distribuídas por instituições financeiras que integrem o sistema de distribuição de valores mobiliários. A Octante Capital não comercializa nem distribui quotas 

de Fundos de Investimento ou qualquer outro ativo financeiro. A Octante Capital não se responsabiliza pelas decisões de investimentos tomadas com base neste material. As aplicações dos quotistas no Fundo não contam com a garantia do 

administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,  do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir riscos dos mercados em que os fundos 

atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento 

do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas 

perdas patrimoniais para seus quotistas. Este Fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundos de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é 

liquida de impostos. Este Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, 

regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este 

material é confidencial, para uso exclusivo a quem se destina e não pode ser distribuído.

Caixa

0.80%

O 8 Global FIC FIM tem como objetivo buscar rendimentos superiores a % da variação do CDI - Certificado de 

Depósito Interbancário - no longo prazo investindo em mercados globais.

O fundo se destina a receber, exclusivamente, aplicações de investidores qualificados conforme Instrução 

CVM 505.

R$ 50,000.00
R$ 25,000.00

1.85% ao ano

20%  que exceder a 100%  da variação do  CDI

Fundo de Investimento Aberto

D+30 (dias uteis)

D+1

Multimercado Macro

14:00 horas

Custos -0.53%

0.20%

Itaú Unibanco (341)

8541

0032182-7

26.470.640/0001-59

-1.62%

0.57% 0.47% 0.54% 0.49%0.54%

-2.82%1.29%

0.66%
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Acumulado Ano
Acumulado

Início*

0.52% 0.52%

Jan Fev Mar Abr Mai DezSet Out NovJun Jul Ago

Bolsa

Caixa

Custos

Total

Novembro

0.00%

0.08%

-0.53%

0.80%

1.12%

0.12%

Equities

1.41%

Long/Short Global

Renda Fixa

- -

-1.62%

3.09%

5.90%

-0.13%

0.54%

-

1.33%

0.65%

205.70%

-0.23% -3.52% 0.80%

162.7%

-1.25%

0.64%

-

4.88% -0.02%

0.53%

-

-5.70%

3.09%

-

9.18%

- 104.4%

-4.14%-4.64%

0.57%

-

0.58%

819.26%

-

0.57%

194.44%
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-0.65%

0.47%

-

Moedas

Moedas

- - -

Renda Fixa 0.00%

Long

Short -0.30%

0.00%

0.00%

339.47%

Novembro

1.77% -4.38%
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