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Caro investidor,
Na carta desse mês, além do comentário sobre cenário e posicionamento, trouxemos um breve
comentário a do QE. Nesse mês, tivemos uma rentabilidade de 1,64% em nosso FIC. No ano, nossa
rentabilidade está em 13.34%.

Quantitative Tightening
Mais uma vez voltamos ao ponto que tem sido mencionado em todas as nossas cartas: inflação. Dessa
vez, optamos por falar um pouco sobre o Federal Reserve (Fed) e sobre o ciclo de Quantitative
Tightening que se iniciou.
O Fed tem um duplo mandato: (i) máximo emprego e (ii) manter a estabilidade dos preços (que
também está ligado à manutenção de taxas de juros moderadas no longo prazo). Para atingir seu duplo
mandato, o Fed primordialmente faz uso da taxa de juros.
Desde 2008 o Fed passou a usar outro instrumento de política monetária, não tão convencional, que é
o tamanho do balanço de ativos. Assim, o Banco Central pode comprar ou vender ativos injetando ou
reduzindo a liquidez dos mercados. Durante a pandemia o Fed comprou muitos títulos, num processo
conhecido como Quantitative Easing (QE). Esse processo de afrouxo monetário ajuda, em última
instância, a colocar mais dinheiro em circulação e impulsionar a atividade econômica.
Com a normalização das atividades econômicas pôs-pandemia, estamos vivendo um cenário
inflacionário. Depois de iniciar o ciclo de subida de juros, em maio, o Fed iniciou agora o ciclo de
Quantitative Tightening (QT), isso é, a redução de ativos no balanço – o que também implica em
redução de liquidez. Nesse primeiro momento, essa redução será feita de forma passiva: ao invés de
vender os ativos que comprou, o Fed vai deixar os títulos vencerem.1
Ao mesmo tempo que a inflação parece ter desacelerado, segue em patamares muito elevados. Nas
semanas recentes temos visto diversas empresas anunciarem redução do quadro de funcionários.
Dessa forma, temos que acompanhar como o Fed vai avaliar suas duas prioridades (inflação e
crescimento) para calibrar quantas novas altas de juros realmente precisam ser feitas.

Cenário
Seguimos pessimistas em relação a inflação, que permanece como um dos principais temas. Os Bancos
Centrais têm reduzido os estímulos econômicos, o que colabora para a maior volatilidade do mercado.
Nosso portfólio permanece mais concentrado em ativos que tem mais prêmio de risco.

1

Estudos do Fed indicam que uma redução de U$2,5 Trilhões do balanço equivale a um aumento de 50 bps na taxa de juros.
(Crawley, Edmund, Etienne Gagnon, James Hebden, and James Trevino (2022). "Substitutability between Balance Sheet
Reductions and Policy Rate Hikes: Some Illustrations and a Discussion," FEDS Notes. Washington: Board of Governors of the
Federal Reserve System, June 03, 2022, https://doi.org/10.17016/2380-7172.3147. Disponível em
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/substitutability-between-balance-sheet-reductions-and-policyrate-hikes-some-illustrations-20220603.htm
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O início do ciclo de Quantitative Tightening e o verão no hemisfério norte devem contribuir para
deteriorar a liquidez dos mercados. Ainda, teremos uma redução no fluxo de buybacks, que deve ter
um impacto negativo em equities.
O Livro Bege, divulgado pelo Fed no início de junho, apontou que o crescimento econômico começou a
reduzir. Embora alguns dados econômicos indiquem uma recessão, o mercado não precificou uma
piora da economia real.
De maneira geral, os países têm buscado fortalecer a moeda como forma de enfrentar melhor a
inflação sem a necessidade de subir tanto a taxa de juros.
Os lockdowns na China reprimiram a demanda por commodities, mas acreditamos que os problemas
de oferta devem pesar mais, sobretudo no que diz respeito a energia e metais.

Posicionamento e atribuição de performance
Em FX, reduzimos nossa posição vendida no euro. Zeramos nossa posição vendida no yuan e comprada
em real. Em Commodities permanecemos comprados em ouro e em petróleo. Adicionamos posição
comprada em cobre. Em Equities, reduzimos posições vendidas em SPX. Em Rates, permanecemos com
uma posição tomada na parte longa de juros americanos. Estamos vendidos em crédito.
No mês de maio tivemos ganhos em energia, equities e no nosso book de moedas. Tivemos perdas em
juros e em metais.

Rates
FX
Equity
Commodities
QIS
Crédito
CDI
Custos

Maio
-0.22%
0.96%
-0.04%
-0.37%
0.73%
0.01%
1.03%
-0.46%
1.64%

Ano
1.44%
1.65%
6.10%
0.93%
2.16%
0.01%
4.34%
-3.29%
13.34%

Total
*QIS – Quantitative Investment Strategies
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UPON GLOBAL MACRO FIC FIM
Movimentações

Objetivo do fundo
O fundo busca, através de estratégias de investimento
baseadas em cenários macroeconômicos de médio e
longo prazos, rentabilidade acima do CDI.

Informações Gerais
Público Alvo
Data de início
Classificação ANBIMA
Código Anbima
Benchmark
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Tributação
Administrador
Custodiante
Auditoria
Gestão
CNPJ

Investidores em geral
16/nov/21
Multimercado Macro
623131
CDI
Mín 1,80% / Máx de 2,30%
20% sobre o retorno que exceder o CDI
Longo Prazo
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Banco BTG Pactual S.A
KPMG Auditores Independentes
Upon Gestora de Recursos Macro LTDA
43.985.477/0001-86

Rentabilidade do fundo*
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Fundo
2021
% CDI
2022

Jun

Jul

Status
Horário Limite de Movimentações
Investimento Inicial
Movimentação mínima
Saldo Mínimo
Cota
Cotização de aplicação
Cotização de resgate

Liquidação do Resgate
Taxa de Antecipação de Resgate

Aberto para captação
Até às 15h
R$1.000,00
R$1.000,00
R$1.000,00
Fechamento
D+1 d.u.
D+30 d.c.
1° dia útil subsequente à
liquidação do resgate
Não há

Indicadores
Valor da Cota
PL do Fundo*
PL da Estratégia
Meses Positivos
Meses Negativos
Volatilidade Realizada
Índice de Sharpe

Ago

Set

Out

1.0978022
R$ 23.314.563,71
R$ 430.022.790,70
3
3
7,58%
1,08

Nov

Dez

Ano

Acum

-0,60%
-

-2,56%
-

-3,14%
-

-3,14%
-

Fundo 3,89% 4,83% -1,16% 3,60% 1,64%
% CDI 524,4% 635,0% 430,3% 160,1%

13,34% 9,78%
307,13% 179,50%

* Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de administração e performance e bruta de taxa de saída e impostos. Rentabilidade
passada não representa garantia de resultados futuros.
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A Upon Global Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não
se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Upon Global Capital. A Upon Capital não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais
especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Fundos de Investimento não
contam com garantia do administrador, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. 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 quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital
aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo apresentado
pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos
a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí recorrentes. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o
Regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A LÂMINA DE
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. Administrador: BTG Pactual SF SA DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). Endereço: Praia de Botafogo, 501, 5 º Andar, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 22250-911. www.btgpactual.com. SAC: sh-atendimento@btgpactual.com ou 0800-722-004. Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com.

São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 / conj. 1603
São Paulo - SP - CEP: 01452-000
info@uponglobal.capital | Tel: (11) 3456-7890

A Upon Global Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Upon Global Capital. A Upon Capital não se responsabiliza por
decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais
especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. 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 quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos
adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a
significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí recorrentes. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de
Informações Essenciais e o Regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. Administrador: BTG Pactual SF SA DTVM (CNPJ:
59.281.253/0001-23). Endereço: Praia de Botafogo, 501, 5 º Andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-911. www.btgpactual.com. SAC: sh-atendimento@btgpactual.com ou 0800-722-004.
Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com.

Maio 2022

www.uponglobal.capital

