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Caro investidor, 

No mês de dezembro tivemos uma rentabilidade de 3.89% em nosso fundo Upon Global Macro FIC FIM. 

No ano de 2022 acumulamos um retorno de 20.19%, com uma correlação de -0,04 com o IHFA (Índice 

de Hedge Funds da Anbima) 

Iniciamos nosso fundo em novembro de 2021 com um AUM de R$ 58 milhões. Em 2022, um ano 
desafiador para a indústria de fundos, encerramos o ano com mais de R$500 milhões sob gestão. É o 
dinheiro de nossos sócios e de nossos clientes e amigos que confiaram no nosso trabalho para navegar 
nesse cenário desafiador.  

Nessa carta, uma retrospectiva anual, trazendo alguns desdobramentos de mercado do mês de 

dezembro que se refletiram na nossa performance do mês passado. Além do posicionamento de 

dezembro, trouxemos uma visão geral das maiores posições de 2022. Obrigada por nos acompanhar até 

aqui!  

Feliz ano novo e um 2023 repleto de bons investimentos para todos nós. 

O ano de 2022  

16 de novembro de 2021. O FED ainda chamava a inflação de “transitória”. S&P a 4700 pontos, nas 
máximas históricas. O Bitcoin também estava nas máximas históricas. Os juros americanos estavam em 
0%. Primeiro dia do fundo Upon Global Macro FIC FIM. 

2022 foi um ano atípico, e o cenário mudou bastante. Saímos de mais de uma década de juros baixos 
para um rápido aperto monetário. No caso dos EUA, o ciclo de subida mais rápido e de maior 
amplitude desde a década de 80. Desde o início do fundo, já acreditávamos que esse momento seria o 
início também de uma mudança de paradigma. Um mundo inflacionário, com taxas de juros a níveis 
mais altos do que vivemos nos últimos anos. Para o setor energético, o contexto já seria desafiador, 
devido à redução de investimentos na exploração de petróleo nos últimos anos. Acreditávamos 
também que o processo de desglobalização - que havia dado sinais claros com um princípio de guerra 
comercial entre Trump e China e foi intensificado com a quebra das cadeias de suprimento durante o 
Covid - continuaria. A eclosão da guerra da Ucrânia ajudou a exacerbar esse cenário.  

Além das preocupações com a guerra na Ucrânia, levantaram-se também temores de fragmentação da 
União Europeia, dados os problemas de inflação e juros que acometem as economias tão diferentes do 
Bloco Econômico. A Itália depôs o primeiro-ministro eleito em 2020 - o ex-presidente do Banco Central 
Europeu (ECB), Mário Draghi. Em seu lugar, elegeu-se a primeira mulher a ocupar o cargo no país, 
Giorgia Meloni, política da extrema-direita conhecida por suas críticas contundentes à União Europeia. 
Na Inglaterra, depois de propor um pacote fiscal que obrigou o BoE a intervir na economia, a Primeira-
Ministra Lizz Truss renunciou tornando-se a pessoa a servir por menos tempo no cargo. 

Em relação a política monetária, de maneira geral vivemos o fim do afrouxamento monetário. Alguns 
Bancos Centrais, como os do Brasil e México, saíram na frente no início do ciclo de aumento de juros. O 
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Fed, Banco Central americano, só sinalizou uma postura menos acomodatícia em janeiro de 2022. Em 
março, o banco iniciou o ciclo de subida de juros, o primeiro aumento na taxa desde 2018. Foram 7 
subidas em 2022, incluindo 4 subidas de 0,75%, o que levou a uma taxa de 4.25%-4.50% no fim do ano. 
A inflação ao consumidor (CPI – Consumers Price Index) bateu 9.1% - a maior em 40 anos. 

Na contramão dos outros bancos centrais, o Japão manteve as taxas de juros baixas, o que provocou a 
maior desvalorização do Yen dos últimos 30 anos e implicou em diversas intervenções na moeda 
durante o ano. Em julho, o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, conhecido por suas 
políticas reflacionárias, chocou a comunidade internacional. Do lado econômico, muitos apontaram 
que a morte de Abe poderia impactar numa mudança na política econômica do Japão, acelerando o 
fim do “Abeconomics”, cujos principais pilares são (i) afrouxamento monetário, (ii) estímulo fiscal 
através de gastos governamentais e (iii) reformas estruturais. Em dezembro, o BoJ surpreendeu ao 
alterar a “banda” da taxa de juros dos 10 anos de 0,25% para 0,5%. O yen recuperou parte das perdas, 
mas ainda assim encerrou nos menores níveis dos últimos 20 anos. 

Na China, a política de covid zero levou a diversos lockdowns ao longo do ano, o que impactou os 
mercados de commodities. Em outubro, no Congresso do Partido Comunista, o governo reforçou a 
manutenção dessa política. Entretanto as manifestações populares contra essa política se 
intensificaram, sobretudo no fim de novembro após um incêndio matar 10 pessoas que não 
conseguiram evacuar um prédio parcialmente trancado devido às restrições de mobilidade. O governo 
iniciou o relaxamento das restrições em dezembro, e os número de infecções e mortes apresentou 
novas altas. É importante permanecer atento à capacidade do sistema de saúde, especialmente após 
as comemorações do Ano Novo Lunar, que ocorre no fim de janeiro. Ainda, com a alta contaminação 
na China, é importante monitorar o surgimento de novas variantes uma vez que as restrições para 
viagens internacionais começaram a ser suspensas. 

2022 também foi marcado como o pior ano da bolsa americana desde 2008. Depois de um novo alívio 
em novembro, o S&P voltou a cair em dezembro, e terminou o ano de 2022 com uma queda de 19,4%. 
Acreditamos que em 2023, uma provável recessão, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, vai 
continuar impactando negativamente os ativos de risco e devemos ver uma reprecificação nas bolsas e 
permanecemos vendidos em bolsa americana. 

Posicionamento e atribuição de performance 

2022 

Uma das principais teses do fundo foi a de que a retirada dos estímulos dos Bancos Centrais afetaria as 

economias. Dessa maneira, desde o início nos posicionamos vendidos em índices de ações nos 

mercados desenvolvidos principalmente nos EUA. Também acreditávamos que o Banco Central 

americano, o Fed, teria que que subir os juros acima do que estava precificado pelo mercado, e 

fizemos posições tomadas na taxa de 10 anos. Ficamos atentos às volatilidades implícitas das moedas e 

vimos um nível de excelente risco / retorno na moeda europeia; operamos comprados, e a posição se 

beneficiou no início da guerra da Ucrânia. Além da posição comprada em volatilidade, operamos 
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vendidos no euro por acreditar na deterioração da situação econômica da Europa. Ainda em moedas, 

acreditamos que o cenário de aumento de juros nos EUA levaria a um fortalecimento do dólar versos 

os pares desenvolvidos. 

Em relação ao Japão, por conta do YCC já mencionado, vimos um diferencial de juros muito grande 

entre Japão e os demais países desenvolvidos. Dessa forma, viemos tomados no juro longo do Japão 

pois acreditávamos que o BoJ estaria sob forte pressão para mudar a política de controle da curva com 

o resto do mundo elevando as taxas básicas de juros, o que ocorreu no mês de dezembro.  

De maneira geral, durante o ano de 2022, optamos por expressar as visões macroeconômicas via 

opções com perdas limitadas, o que possibilitou manter um risco adequado e navegar a grande 

volatilidade do mercado. 

Dezembro 

Em FX, aumentamos nossa posição vendida em euro. Em commodities, aumentamos a posição 
comprada em ouro e em petróleo. Em equities, aumentamos nossa posição vendida em SPX. Em rates, 
realizamos ganho nas posições de inclinação na curva de juros americanos e em parte na posição 
tomada em Japão. 
 
Tivemos perdas na posição vendida em Euro. Tivemos ganhos nas posições de commodities, na posição 
vendida em S&P e tomada nos juros japoneses. 
Abaixo, segue atribuição de performance do book. 

  Mes Ano 6 M Início 

Rates 0.76% 3.05% 0.19% 1.65% 

FX -0.38% -1.58% -1.29% -2.09% 

Equity 1.77% 5.30% -0.70% 5.50% 

Commodities 0.63% 0.30% -1.66% -0.92% 

QIS 0.32% 4.36% 2.37% 3.74% 

Crédito 0.00% 0.92% 0.00% 0.92% 

Caixa 1.04% 13.36% 6.45% 13.83% 

Custos -0.25% -5.52% -1.35% -6.22% 

Total 3.89% 20.19% 4.01% 16.41% 
 

*QIS – Quantitative Investment Strategies 
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2022

UPON GLOBAL MACRO FIC FIM

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - DEZEMBRO 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 1,1641040

PL do Fundo* R$ 30.822.122,58

PL da Estratégia R$ 505.537.959,52

Meses Positivos 8

Meses Negativos 6

Volatilidade Realizada 7,68%

Índice de Sharpe 0,37

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. 


	cc24ac05a17ed594db6f2c26aa2e611b402e5badc7d8e37a887b8b2ec9086baf.pdf
	b9cb653832d1a03b42b5e341a5062c3045d1e97292b9c279d82cddec7217f422.pdf

	Apresentação do PowerPoint
	Slide 1

	cc24ac05a17ed594db6f2c26aa2e611b402e5badc7d8e37a887b8b2ec9086baf.pdf
	cc24ac05a17ed594db6f2c26aa2e611b402e5badc7d8e37a887b8b2ec9086baf.pdf
	b9cb653832d1a03b42b5e341a5062c3045d1e97292b9c279d82cddec7217f422.pdf


