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Caro investidor, 

No mês de outubro tivemos uma rentabilidade de -1,84%% em nosso fundo Upon Global Macro FIC FIM. 

No ano de 2022 acumulamos um retorno de 18,05%.  

O mês de outubro 

No mês de outubro observamos uma mudança nos discursos de vários bancos centrais, como o Banco 

da Australia e o ECB, que adotaram uma postura mais cautelosa indicando um ritmo mais moderado 

nas subidas de juros, ainda que os dados apontem para uma inflação bastante pressionada. 

 

O iene japonês sofreu novas desvalorizações e chegou ao câmbio mais baixo em 20 anos em meio a 

uma tendência de depreciação mais ampla. O Ministério da Economia fez intervenções para tentar 

conter esse movimento e injetou mais de USD 50 bilhões. 

 

Depois de uma queda de quase 500 pontos no SPX em setembro, em outubro o índice voltou a novas 

máximas. Vimos também uma quebra de correlação dos ativos: o SPX outperformou o resto se 

mostrando o mais sensível a mudança de tom do FED; já seus hedges naturais como a venda de USD ou 

compra de Ouro, não fizeram seu papel. Continuamos com convicção na tendência de desvalorização 

do índice num cenário de médio prazo. 

Posicionamento e atribuição de performance 

Em FX, abrimos posição comprada no real contra o dólar, encerramos nossa posição de euro contra 
franco suíço, porém mantemos a posição vendida de euro contra dólar via opções. Em Commodities, 
reduzimos a posição em ouro. Em Equities, reduzimos nossa posição vendida em SPX e encerramos 
nossa posição em VIX, mas permanecemos comprados na volatilidade do índice via opções. Em Rates, 
zeramos a posição aplicada na parte longa da curva dos juros americanos e aumentamos a posição 
tomada na parte longa da curva no Japão. 
 
Tivemos perdas na posição vendida em SPX, comprada no ouro, no dólar australiano e nas posições de 
juros. Tivemos ganhos nas posições táticas em yen e compradas em real. 
Abaixo, segue atribuição de performance do book. 

 

Mes Ano 6 M Início

Rates -0.73% 2.09% 0.36% 1.45%

FX -0.10% -1.27% -0.03% -1.83%

Equity -2.34% 6.72% 0.55% 4.83%

Commodities -0.23% -0.99% -1.96% -0.80%

QIS 0.45% 4.28% 2.53% 3.28%

Crédito 0.00% 0.92% 0.78% 0.81%

Caixa 1.06% 11.20% 5.37% 12.14%

Custos 0.06% -4.89% -1.75% -5.53%

Total -1.84% 18.05% 5.86% 14.34%
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*QIS – Quantitative Investment Strategies 

Outubro 
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MACRO

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

Fundo - - - - - - - - - - -0.60% -2.56% -3.14% -3.14%

% CDI - - - - - - - - - - - - - -

Fundo 3.89% 4.83% -1.16% 3.60% 1.64% 1.96% -2.62% 3.07% 3.68% -1.84% - - 18.05% 14.34%

% CDI 531% 644% - 431% 159% 193% - 263% 343% - - - 180% 128%

2021

2022

UPON GLOBAL MACRO FIC FIM

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - OUTUBRO 2022

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

Objetivo do fundo Movimentações

* 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. 

Informações Gerais

Público Alvo Investidores em geral

Data de início 16/nov/21

Classificação ANBIMA Multimercado Macro

Código Anbima 623131

Benchmark CDI

Taxa de Administração Mín 1,80% / Máx de 2,30%

Taxa de Performance 20% sobre o retorno que exceder o CDI

Tributação Longo Prazo

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Custodiante Banco BTG Pactual S.A

Auditoria KPMG Auditores Independentes

Gestão Upon Gestora de Recursos Macro LTDA

CNPJ 43.985.477/0001-86

Status Aberto para captação

Horário Limite de Movimentações Até às 15h

Investimento Inicial R$1.000,00

Movimentação mínima R$1.000,00
Saldo Mínimo R$1.000,00

Cota Fechamento

Cotização de aplicação D+1 d.u.

Cotização de resgate D+30 d.c.

Liquidação do Resgate
1° dia útil subsequente à 
liquidação do resgate

Taxa de Antecipação de Resgate Não há

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.

Performance

Rentabilidade do fundo*

Valor da Cota 1,1434000

PL do Fundo* R$ 30.185.451,19

PL da Estratégia R$ 480.819.788,39

Meses Positivos 7

Meses Negativos 6

Volatilidade Realizada 7,53%

Índice de Sharpe 0,44

Indicadores
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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. 
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