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Caro investidor,
No mês de agosto tivemos uma rentabilidade de 3,07% em nosso fundo Upon Global Macro FIC FIM. No
ano de 2022 acumulamos um retorno de 15,99%.
No final de julho e no início de agosto, assistimos um movimento de queda de juros no mercado, que se
reverberou em ajustes para cima nos índices de equities. No final de agosto, a comunicação do Federal
Reserve no Simpósio de Jackson Hole encerrou esse viés de um Banco Central dovish e de inflexão nas
curvas de juros. Nosso portfólio se beneficiou desse movimento, já que desde o início do fundo
permanecemos posicionados para capturar um cenário inflacionário, de juros altos e desglobalização.
Na carta desse mês vamos explorar alguns pilares da nossa tese: (i) inflação e juros altos, (ii)
desglobalização, (iii) energia. Todos esses temas estão interligados, e em última instancia o que vemos
é uma redução na liquidez dos mercados, um aumento do prêmio de risco nos ativos e um dólar forte.

"I was actually happy to see how Chair Powell's Jackson Hole speech was received"
-Neel Kashkari, Presidente do Minneapolis Federal Reserve Bank

Inflação e juros altos
No início do mês de agosto, o CPI surpreendeu para baixo, e ainda que a média móvel de 6 meses
ainda estivesse alta, o mercado acreditou que isso pudesse indicar uma política mais dovish e uma
mudança de postura do Banco Central. Por outro lado, é importante observar que os maiores drivers
da queda do CPI foram energia e commodities e outros componentes mais cíclicos, como automóveis
usados. De maneira geral, é importante observar que a cadeia de produção desses itens, sobretudo no
que diz respeito a parte de energia e commodities, não melhorou de maneira significativa. Ao
contrário, o preço da energia, que arrefeceu nos últimos meses, voltou a subir recentemente. Além
disso, enquanto itens cíclicos do CPI estão em queda, o preço de serviços como “Shelter” (abrigo), mais
inercial e defasado, ainda permanecem altos. Sendo assim, é possível que a desaceleração nos preços
seja consequência de uma demanda agregada mais fraca. Acreditamos que esse fator continuará
contribuindo para puxar a inflação para cima.
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Ainda, para controlar essa inflação persistente do lado dos serviços, é necessário que os Bancos
Centrais ataquem as condições financeiras e que haja uma piora nas condições econômicas do país,
para que a demanda seja reduzida de maneira significativa. As quedas nos índices de ações, vistas após
o Simpósio de Jackson Hole, foram bem recebidas por membros do Fed. O Presidente do Banco de
Minneapolis, chegou a dizer que estava feliz pela maneira que o mercado reagiu aos discursos e que
não tinha gostado do rally no mercado de equities após o último FOMC.
Acreditamos que os prêmios de risco em equities vão subir, e que a piora na atividade econômica deve
provocar uma revisão dos resultados para baixo. Devemos ver um movimento de queda nos equities e
de aumento da volatilidade. Permanecemos posicionados vendidos em SPX e abrimos posição
comprada na volatilidade implícita de SPX para capturar esse movimento.
Nosso cenário é de que o processo de ajuste de política monetária deve continuar, e que a próxima
mudança de postura do Fed não será para um ciclo de afrouxamento monetário, mas sim sem direção
a desaceleração do ritmo de alta de juros e na manutenção dessa taxa em patamar elevado por mais
tempo. Acreditamos que movimento de busca de inflexão Banco Central ou de captura movimento de
queda de juros é precipitado e contra tendência, e que as quedas de juros precificadas para 2023 não
devem se concretizar. Permanecemos com uma posição tomada na parte longa de juros americanos,
posição que performou bem no último mês.
O movimento de aumento de taxas de juros também faz com que empresas e países que emitiram
suas dívidas em dólares comprem mais dólares para financiar as dívidas, aumentando a demanda por
dólares. Ao mesmo tempo, há uma redução de liquidez nos mercados, e a redução da atividade
econômica reduz a quantidade de dólares circulando na economia. Há uma demanda estrutural pelo
dólar, e estamos vendo o enfraquecimento de moedas de outros países desenvolvidos. Em nossa
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última carta, comentamos que em julho o Euro alcançou níveis de paridade com o dólar. Em agosto, a
moeda permaneceu nos menores níveis desde sua criação. O yen está nos menores níveis desde a crise
asiática em 1998, o que eventualmente pode causar problemas no sistema de controle da curva de
juros do BoJ (Bank of Japan). A libra esterlina está nos menores níveis desde 1985. Continuamos
vendidos no euro e essa posição performou bem no último mês.

Desglobalização
A pandemia de Covid-19 e os lockdown aceleraram uma tendência de desglobalização do mundo.
Desde 2018, com as tensões de “trade war” entre Estados Unidos e China estamos assistindo a
disrupções nas cadeias de produção, que naquele momento afetou principalmente a indústria de
semicondutores, as repercussões permanecem até hoje. A tendência é que as economias sofram um
processo de internalização das indústrias.
Nesse caso, países que tem mais disponibilidade energética e capacidade produtiva tendem a
performar melhor que os pares. Além dos fatores citados anteriormente a respeito do fortalecimento
estrutural do dólar, a tendência de desglobalização também contribui para a melhor performance da
moeda americana, já que os Estados Unidos são energeticamente autossuficientes e tem grande
capacidade de cadeia de produção.

Energia
Em agosto, o Inflation Reduction Act, resultado das negociações do programa original Build Back
Better, foi aprovado nos Estados Unidos. Parte desse projeto engloba “Clean Electricity Tax Credits”,
créditos fiscais para projetos de energia limpa. O projeto determina que parte desses créditos será
alocado em energia nuclear, que estimula investimentos nessa indústria. Esse projeto vai na
contramão do que assistimos acontecer na Europa nos últimos anos, com diversos países fechando
suas usinas nucleares e reduzindo a participação da energia nuclear nas matrizes energéticas.
A redução de investimentos na indústria de hidrocarbonetos e a relutância no uso de energia nuclear
indica que o preço das commodities energética deve permanecer estável em níveis altos no
médio/longo prazo. A OPEC (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) já bateu no teto de sua
capacidade de produção e os países produtores já indicaram que o preço do petróleo não deve voltar a
níveis anteriores.
A inabilidade de alguns países europeus em estruturarem um plano energético sustentável a longo
prazo e independente da Rússia indica que a dependência na indústria de hidrocarbonetos não deve
arrefecer no curto prazo.
O enfraquecimento, supracitado, de moedas desenvolvidas contra o dólar e o aumento do nível de
preços do petróleo, que é dolarizado, deve colaborar para exacerbar a crise energética e o processo de
deterioração econômica em um mundo mais desglobalizado.
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Posicionamento e atribuição de performance
Em FX, aumentamos nossa posição vendida no Euro e zeramos a posição comprada em Yen. Durante o
mês, tivemos posição comprada no real e vendida no índice Ibovespa. Em Commodities, zeramos nossa
posição comprada em ouro e mantivemos nossa posição em petróleo. Em Equities, aumentamos nossa
posição vendida em SPX e abrimos posição comprada na volatilidade implícita de SPX. Em Rates,
permanecemos com uma posição tomada na parte longa de juros americanos.
Abaixo, segue atribuição de performance do book.
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*QIS – Quantitative Investment Strategies
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - AGOSTO 2022

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

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
1,1234804
R$ 27.391.993,42
R$ 444.350.252,48
6
4
7,52%
0.98

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

Rentabilidade do fundo*
Ano

2021
2022

Dados
Fundo
% CDI
Fundo
% CDI

Jan
3.89%
531%

Fev
Mar
Abr
4.83% -1.16% 3.60%
644%
431%

Mai
1.64%
159%

Jun
Jul
Ago
1.96% -2.62% 3.07%
193%
263%

Set
-

Out
-

Nov
Dez
Ano
Acum
-0.60% -2.56% -3.14% -3.14%
15.99% 12.35%
207% 139%

* 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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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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