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*Início do fundo em 30/06/2015.

Rentabilidade Acumulada

Cota e Patrimônio Líquido
Fechamento Cota do Mês
Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido Médio, desde a
constituição do FIM
Rent. Acumulada FIM, desde a
constituição do FIM
Rent. Acumulada CDI

45,00%

40,00%

35,00%

1,41570083
R$ 35.124.074,43
R$ 24.507.071,48
41,57%
34,00%

Dados Estatísticos

30,00%

Maior Retorno Mensal (% CDI)
Menor Retorno Mensal (% CDI)
Meses Positivos
Meses Negativos
Meses Acima do CDI
Meses Abaixo do CDI

25,00%

20,00%

15,00%

252%
-128%
29
1
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7

Leia o prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações
essenciais e o Regulamento do fundo antes de investir.
Acesse as informações através do endereço:

10,00%

https://www.bnymellon.com.br/sf/AppPages/investimentfunds/fund.aspx?iditem=3055

Características Gerais

5,00%

Objetivo
O Fundo tem por objetivo, a ser alcançado através de sua Política de Investimento,
proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de uma carteira
diversificada, aproveitando-se da volatilidade dos mercados de bolsa, câmbios e juros,
visando exceder a variação do CDI.

0,00%
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CDI

Público Alvo

Carta Mensal da Gestora
Ao longo de dezembro, o cenário político foi dominado pelas discussões em torno da Reforma da
Previdência. Após longas negociações, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), anunciou o adiamento da discussão e votação da reforma para fevereiro de 2018.
Além disso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) marcou para o dia 24 de janeiro de 2018,
o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância, no caso do “Triplex do
Guarujá”, que poderá tornar Lula inelegível. O foco agora se volta para o placar da decisão, uma vez
que a unanimidade na condenação reduz os recursos protelatórios disponíveis. Após a decisão em
segunda instância, ainda cabem recursos ao STJ e ao STF. Ainda que seja condenado, Lula deverá
registrar a sua candidatura, mesmo sabendo que o TSE deverá cassa-la. No entanto, considerando
todos os prazos, a expectativa é que, no TSE, o caso esteja encerrado por volta de 20 de setembro –o
primeiro turno é em 7 de outubro. Ou seja, Lula teria direito de aparecer como candidato nos
programas de TV por, no mínimo, duas semanas.
No cenário econômico, o COPOM reduziu a Selic em 0,5 pontos percentuais, que passou de 7,50% para
7,00% ao ano, o menor valor registrado para a taxa básica da economia desde 1986. No comunicado
divulgado após a reunião, a autoridade monetária afirmou que “vê, neste momento, como adequada
uma nova redução moderada na magnitude de flexibilização monetária. Para frente, o Comitê entende
que o atual estágio do ciclo recomenda cautela na condução da política monetária. O Copom ressalta
que o processo de flexibilização monetária continuará dependendo da evolução da atividade
econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das
projeções e expectativas de inflação. ”
No cenário externo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou, na última sexta-feira,
a reforma tributária do Partido Republicano, consolidando a maior vitória legislativa de seu primeiro
ano de governo. A reforma tributária, que promove o maior corte de impostos nos EUA desde a
década de 1980, reduz a alíquota paga pelas empresas de 35% para 21%.
Do ponto de vista de gestão, os fundamentos domésticos permanecem positivos, com inflação baixa e
retomada do crescimento econômico, no contexto de taxas de juros historicamente baixas. No
entanto, a perspectiva de um ambiente volátil por conta de incertezas políticas com a proximidade do
julgamento, em segunda instância, do ex-Presidente Lula, indica a necessidade de adoção de posições
menores.
Fontes: Bloomberg, Valor PRO e IBGE.
Este é um breve resumo de determinados assuntos econômicos, sob a ótica dos gestores da Aria Capital Asset e possui finalidade
meramente informativa. O conteúdo deste material não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, de
recomendação de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos da Aria Capital Asset.

Tipo ANBIMA

Investidores em geral
Multimercado Macro

Política de Investimento

Consiste em estabelecer posições direcionais (destinadas a aproveitar eventuais
divergências nas expectativas, antecipando a materialização do cenário projetado)
e/ou de arbitragem (quando identificadas distorções na formação de preço). O
posicionamento e o grau de exposição a riscos levam em consideração as variáveis
econômicas e políticas, bem como as perspectivas de fluxo e a expectativa de
comportamento dos agentes econômicos frente aos cenários antecipados.
Classificação Anbima
Data de Início do Fundo
Taxa de Administração
Taxa de Performance

Multimercado Multiestratégia
30/06/2015
1,75% ao ano*
20% sobre o ganho que exceder a
variação do CDI

Aplicação Inicial Mínima
Movimentação Mínima
Saldo Mínimo

R$ 25.000,00
R$ 1.000,00
R$ 10.000,00

Horário Limite para Movimentações Diariamente até às 14 hs.
Cota de Aplicação
Cota de Resgate

Conversão de cotas: D + 0
Conversão de cotas: D + 0
Liquidação: D+1 útil

Imposto de Renda

O Fundo persegue o tratamento
tributário de longo prazo, porém
não há garantia.

IOF

Regressivo aos aportes com prazo
inferior a 30 dias

*Taxa de administração máxima de 2,5% ao ano sobre o valor do patrimônio
líquido do fundo.

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar e 4º, 13º e 17º andares
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20030-905
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 (21) 3219-2600,
(11) 3050-8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: www.bnymellon.com.br/sf ou
telefone: 0800 725 3219
Custódia e Tesouraria
BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria
KPMG Auditores Independentes

A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A Lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site
do administrador. 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 cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para
cobrir o prejuízo do fundo. Os métodos utilizados pela Gestora para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam
ser incorridas pelo fundo. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Este documento não se constitui em uma oferta de venda e não constitui o prospecto previsto no
código de auto regulação da ANBIMA para a indústria de fundos de investimento. Este fundo não conta com a garantia do administrador, da gestora da carteira, de qualquer mecanismo de seguro
ou do fundo garantidor de crédito – FGC. Rentabilidade mensal divulgada é líquida de taxas de administração e performance e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos
multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar
aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

