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O fundo BTG Pactual Hedge FIM (“Hedge”) 
apresentou rentabilidade de 0.24% em fevereiro. 
No ano e em 12 meses, o Hedge apresenta 
rentabilidade de 0.35% (ou 121.81% do CDI) e 
2.46% (ou 92.09% do CDI), respectivamente.

Na parte de renda fixa e moedas a perda na 
posição aplicada na parte curta da curva de juros 
brasileira foi compensada pelo ganho na posição 
tomada em inflação implícita longa. A posição 
comprada em real contra o dólar americano 
gerou um resultado negativo no mês. Posições 
aplicadas na parte curta da curva de juros 
nominal do México contribuíram positivamente, 
enquanto as posições aplicadas na parte curta da 
curva de juros nominal da Colômbia contribuíram 
negativamente no mês.

O mês de fevereiro foi marcado por uma piora 
do balanço de riscos para a inflação e, portanto, 
uma mudança no cenário para a taxa de juros. 
A mediana da projeção dos economistas para o 
IPCA de 2021 subiu de 3,53% para 3,87% no mês 
de fevereiro ou 0,44 ponto percentual desde a 
última reunião do COPOM, que ocorreu no dia 20 
de janeiro. O aumento do preço do petróleo (18% 
no mês) devido ao inverno rigoroso nos EUA e à 
perspectiva de melhora da atividade econômica, 
o forte aumento do preço das outras commodities 
(índice CRB de commodities que exclui petróleo 
subiu 6,1% em fevereiro) e a depreciação do BRL 
(2,35%) explicam a revisão das projeções. 

Nós revisamos a projeção para 2021 de 4% para 
4,5%, valor bem acima da meta de 3,75%. Embora 
o Banco Central esteja dando cada vez mais 
peso para a inflação de 2022, o que reduziria o 

foco no IPCA de 2021, a magnitude da revisão foi 
significativa e se não for endereçada pode acabar 
impactando as projeções para a inflação de 
2022. Portanto, nossa avaliação é que o COPOM 
iniciará o ciclo de alta de juros na reunião de 
março com uma elevação de 50 pontos-base. 
Mantivemos o cenário de que o ciclo será de 450 
pontos-base. Ou seja, a taxa de juros deve voltar 
para o nível de equilíbrio de longo prazo (6,5%). 
Se o ritmo de 50 pontos-base for mantido, a taxa 
Selic encerrará o ano em 5,5%. 

Além da piora da projeção de inflação, a incerteza 
com relação ao ajuste fiscal também aumentou. 
Se por um lado o cronograma do Congresso 
é ambicioso, já que o presidente da câmara 
(Arthur Lira) indicou que pretende aprovar a PEC 
emergencial rapidamente, a reforma administrativa 
em seguida em 2 meses e a reforma tributária em 
6 meses, na prática há incerteza em relação ao 
timing da aprovação da PEC emergencial. Há 
consenso em relação à necessidade do auxílio 
emergencial, mas há resistência em relação aos 
gatilhos necessários para o ajuste fiscal. 

Outro ponto que vale mencionar é que a fraqueza 
observada nos indicadores econômicos em 
dezembro e janeiro foi parcialmente revertida 
em fevereiro, sugerindo que as medidas de 
distanciamento implementadas no fim do ano e 
início de 2021 pesaram sobre a atividade. Nesse 
sentido, embora observaremos uma nova piora 
em março devido à deterioração da pandemia, é 
esperado que os indicadores de atividade voltem 
a melhorar uma vez que a crise do Covid evolua 
favoravelmente (provavelmente entre abril e junho). 

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de 
impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e do regulamento do fundo 
de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados 
em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por 
erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões 
dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.

Ouvidoria 0800 722 00 48 / SAC 0800 772 2827

Comentário do gestor
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Em relação à vacinação, nossa expectativa 
é que a distribuição de vacinas aumente 
significativamente entre março e junho (193 
milhões de doses). Assumindo que a segunda 
dose da vacina será armazenada, serão mais 
quase 100 milhões pessoas vacinadas no período. 
Nossa avaliação é que o grupo de risco será 
vacinado no segundo trimestre. Embora o ritmo 
de vacinação tenha diminuído, acreditamos que 
a velocidade deve subir no próximo mês. 

No cenário externo, observamos uma aceleração 
no ritmo de vacinação nos EUA e Reino Unido, 
fortalecendo ainda mais o cenário positivo dessas 
economias. No ritmo atual, os EUA devem vacinar 
50% da população em junho e o Reino Unido em 
abril. Na Europa o ritmo de vacinação continua 
relativamente lento. 

Ainda em relação aos EUA, a câmara dos 
deputados aprovou o pacote de estímulo fiscal 
(7,5% do PIB de estímulo fiscal), o que nos levou a 
revisar o PIB americano para 8% nesse ano. Além 
disso, o presidente Biden deve propor um pacote 
de infraestrutura de pelo menos $2 trilhões, o 
que deve contribuir para um crescimento ainda 
mais forte nesse ano. Como consequência o 
mercado passou a atribuir uma chance maior de 
o FED (Federal Reserve) ter que subir a taxa de 
juros já em 2022. Com a aceleração esperada 
para os próximos trimestres é possível que o 
comitê de política monetária precise reduzir o 
ritmo de compras de ativos (atualmente em $120 
bilhões por mês) já nesse ano e eventualmente 
suba a taxa de juros já no fim do ano que vem. 
Portanto, embora o FED esteja com um discurso 
de que vai demorar para a inflação acelerar de 
forma sustentável, nossa avaliação é que no 
segundo semestre essa comunicação terá que 
ser ajustada. 

Na parte de Equities, o principal destaque negativo 
foi o portfólio local que acabou sendo impactado 
pela realização no Ibovespa (mais detalhes a 
seguir) sendo que as principais perdas foram 
MercadoLibre (-7,9% em BRL), Localiza (-9,2%) 
e Natura (-5,9%). Do lado positivo no portfólio, 
os principais destaques foram Suzano (+17,9%), 

PagSeguro (+20,9% em BRL) e Lojas Americanas 
(+3,4%). Com relação a Suzano, a companhia 
vem se beneficiando com a recuperação nos 
preços da celulose de fibra curta no mercado 
internacional. Desde novembro de 2020, quando 
o preço da celulose na China atingiu $450/t 
(patamar 30% abaixo da média histórica), a 
companhia vem implementando sucessivos 
aumentos de preços que já somam +50%. Isso se 
deve por uma combinação de alguns fatores: (i) 
demanda forte na China; (ii) estoques na cadeia 
normalizados; e (iii) nenhuma grande entrada de 
capacidade em 2021. No caso de PagSeguro, a 
empresa reportou números operacionais bastante 
fortes no resultado do 4T20, mantendo a adição 
acelerada de novos clientes de adquirência 
e confirmando a aceleração no número de 
contas do PagBank, posicionando o banco 
digital como segundo maior player com relação 
a número de contas ativas. Por fim, no caso 
das Lojas Americanas, a ação foi impulsionada 
majoritariamente pelo anúncio de que seu 
conselho estudará uma potencial combinação 
operacional de negócios com sua controlada 
B2W Digital, com o objetivo de maximizar 
a experiência do cliente num formato que 
possibilite uma nova jornada de criação de valor 
das companhias. A notícia foi muito bem recebida 
pelo mercado que enxergava na separação uma 
deficiência do modelo de negócios que não 
maximizava as vantagens competitivas de tráfego 
online, capilaridade física e densidade logística 
principalmente considerando o sucesso de outros 
players multicanais mais integrados em anos 
recentes. Apesar da maior integração entre ambas 
divisões nos últimos anos, principalmente em 
O2O (omnicanalidade) e logística, a combinação 
possibilitará uma integração mais profunda e 
fluida entre o universo físico e online que são cada 
vez mais vinculados, além de diminuir possíveis 
conflitos de interesse futuros. Além disso, após 
quase dois anos de negociações a companhia 
chegou a um acordo com a BR Distribuidora para 
a exploração do negócio de lojas de pequeno 
varejo que cria uma nova avenida de crescimento 
se aproveitando da execução do grupo com uma 
rede de postos ainda subpenetrada no formato. 
Além disso, o fundo teve como destaque negativo: 
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(i) a estratégia de Estados Unidos, com destaque 
para as posições em Lowe’s (-4,3% em USD) e 
Dollar General (-2,9% em USD); e (iii) os pares 
intrasetoriais e estratégias locais, principalmente 
no setor de óleo e mineração. Na estratégia de 
México, obtivemos performance positiva com 
destaque para as posições em Asurb (+21,4% em 
MXN) e Regional (+13,0% em MXN).

Do lado do crédito corporativo local, observamos 
um mercado primário ainda lento, engordando 
gradativamente o pipeline de próximas ofertas, 
mas um mercado secundário muito ativo, com 
robusto fechamento de spreads de operações 
corporativas em geral, mesmo para prazos mais 
dilatados. O patamar de negociação que o 
mercado vinha praticando nos últimos meses, 
próximo a CDI + 2.00%, foi rompido e os ativos 
passam a operar abaixo disso, mostrando 
resistência desse fluxo. Entendemos que, para 
emissores específicos e bem selecionados, ainda 
há espaço para novos ganhos e mesmo que em 
ritmo mais lento, devemos seguir observando 

tal movimento. No mês participamos das 
ofertas primárias de BR Properties e Light, além 
de termos reduzido posições em nomes que 
entendemos já ter capturado bons ganhos, como 
Energisa e BRK. Do lado externo, iniciamos o mês 
com uma carteira conservadora em termos de 
duration e que se mostrou assertiva considerando 
a seleção e concentração dos ativos, com 
performance interessante. O mercado, ainda 
que mais raso, com menor liquidez e poucas 
ofertas primárias novas, ofereceu compressão 
de prêmios e desenvolvimentos importantes em 
teses da carteira, como Oi, que gradativamente 
avança no seu processo de venda da divisão 
de fibra ótica e segue em tendência positiva. 
Demais teses de investimento seguem atrativas, 
ofertando bons yields e resultados trimestrais 
consistentes. Quanto ao timing, entendemos que 
a opção de nos mantermos conservadores em 
prazo e caixa oferece assimetria positiva, uma 
vez que enxergamos riscos à frente decorrentes 
da abertura de taxa da US Treasury.
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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 quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a 
conseqüente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no 
exterior. O Regulamento e a Lâmina de informações essenciais do fundo podem ser encontrados no site: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

Resultado
Em 29 de janeiro de 2021

Resultado
Em 2020

Hedge - Fev/21 (MTD)

CDI Moedas Juros
Brasil

Juros
Latam
ex-Brasil

EMEA Bolsa
Brasil

Bolsa
Latam
ex-Brasil

Bolsa
Global

Crédito
Brasil

Crédito
O�shore

Custos Total

0,13%

-0,04%
-0,01%

0,03% 0,00%

-0,05%

0,06%

-0,04%

0,22%

0,05%

-0,12%

0,24%

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

CDI Moedas Juros
Brasil

Juros
Latam
ex-Brasil

EMEA Bolsa
Brasil

Bolsa
Latam
ex-Brasil

Bolsa
Global

Crédito
Brasil

Crédito
O�shore

Custos Total

0,28%

-0,13%

0,02%

0,06% 0,00%

0,18%

-0,16%

-0,14%

0,45% 0,02%

-0,22%

0,35%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

Hedge - Fev/21 (YTD)

CDI Moedas
Juros

EMEA
Bolsa Crédito

Custos Total
Brasil Latam

ex-Brasil Brasil Latam
ex-Brasil Global Brasil Offshore

Jan-21 0,15% -0,09% 0,04% 0,02% 0,00% 0,22% -0,22% -0,11% 0,23% -0,03% -0,10% 0,10%

Fev-21 0,13% -0,04% -0,01% 0,03% 0,00% -0,05% 0,06% -0,04% 0,22% 0,05% -0,12% 0,24%

YTD-2021 0,28% -0,13% 0,02% 0,06% 0,00% 0,18% -0,16% -0,14% 0,45% 0,02% -0,22% 0,35%

12m 2,37% -0,03% -0,10% 0,27% 0,00% -0,68% -0,08% -0,18% 1,47% 0,98% -1,63% 2,39%

CDI Moedas
Juros

EMEA
Bolsa Crédito

Custos Total
Brasil

Latam
ex-Brasil Brasil Latam

ex-Brasil
Global Brasil Offshore

Jan-20 0,38% 0,00% 0,04% -0,01% -0,01% 0,11% 0,01% 0,01% 0,10% -0,07% -0,16% 0,39%

Fev-20 0,29% -0,01% 0,13% -0,01% 0,01% -0,20% -0,01% 0,01% 0,06% -0,08% -0,13% 0,07%

Mar-20 0,34% -0,06% -0,77% -0,18% 0,00% -1,18% -0,02% -0,02% -0,34% 0,21% -0,16% -2,19%

Abr-20 0,28% -0,01% 0,02% -0,03% 0,00% 0,33% 0,07% 0,00% -1,39% 0,13% -0,13% -0,72%

Mai-20 0,24% -0,03% 0,02% 0,06% 0,00% -0,02% 0,00% 0,00% -0,52% 0,12% -0,13% -0,26%

Jun-20 0,22% -0,01% 0,04% 0,06% 0,00% -0,03% 0,00% -0,04% 0,17% 0,20% -0,11% 0,50%

Jul-20 0,19% 0,13% 0,06% 0,08% 0,00% 0,06% 0,00% 0,02% 1,06% 0,01% -0,15% 1,47%

Ago-20 0,16% 0,02% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% -0,02% 0,01% 0,64% 0,06% -0,14% 0,96%

Set-20 0,16% -0,02% 0,04% 0,07% 0,00% 0,01% -0,02% 0,00% 0,84% -0,01% -0,14% 0,92%

Out-20 0,16% -0,03% 0,00% 0,03% 0,00% -0,04% 0,09% 0,00% 0,12% 0,06% -0,14% 0,25%

Nov-20 0,15% 0,06% 0,09% 0,09% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,32% 0,13% -0,15% 0,69%

Dez-20 0,16% 0,05% 0,17% 0,03% 0,00% 0,01% 0,03% 0,00% 0,10% 0,04% -0,17% 0,44%

2020 2,77% 0,09% 0,05% 0,20% 0,00% -0,92% 0,07% -0,02% 1,17% 0,81% -1,71% 2,51%

https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
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Resultado
Em 2019

Resultado
Em 2018

CDI Moedas
Juros

EMEA
Bolsa Crédito

Custos Total
Brasil Latam

ex-Brasil Brasil Latam
ex-Brasil Global Brasil Offshore

jan/19 0,54% 0,26% 0,07% 0,04% -0,08% 0,25% 0,03% 0,08% -0,03% -0,10% -0,15% 0,90%

fev/19 0,03% -0,04% -0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,04% 0,00% 0,01% 0,00% -0,01% 0,03%

mar/19 0,03% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,09% -0,01% 0,21% -0,01% 0,00% -0,01% 0,12%

abr/19 0,52% -0,09% 0,03% -0,02% 0,03% 0,06% 0,01% 0,00% 0,06% 0,03% -0,14% 0,48%

mai/19 0,54% -0,04% 0,09% 0,01% -0,06% 0,23% 0,02% -0,01% 0,06% 0,01% -0,14% 0,72%

jun/19 0,47% 0,03% 0,21% 0,17% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,12% 0,06% -0,13% 0,98%

jul/19 0,57% 0,05% 0,21% -0,05% 0,01% 0,18% 0,03% -0,01% 0,09% 0,03% -0,17% 0,94%

ago/19 0,50% -0,01% 0,20% 0,08% 0,00% -0,04% 0,01% 0,01% 0,10% 0,02% -0,17% 0,71%

set/19 0,47% -0,11% 0,19% 0,03% 0,00% -0,09% -0,04% -0,33% 0,03% 0,02% -0,14% 0,01%

out/19 0,48% 0,00% 0,07% 0,12% 0,00% 0,03% 0,00% -0,17% -0,78% 0,53% -0,16% 0,12%

nov/19 0,38% -0,02% -0,15% -0,07% -0,01% -0,31% -0,06% 0,03% -0,52% 0,19% -0,13% -0,67%

dez/19 0,38% 0,03% 0,48% 0,02% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,30% 0,05% -0,14% 1,46%

2019 5,97% -0,06% 1,49% 0,47% -0,19% 0,58% 0,02% -0,14% -0,55% 0,86% -1,80% 6,65%

CDI Moedas
Juros

EMEA
Bolsa Crédito

Custos Total
Brasil Latam

ex-Brasil Brasil
Latam

ex-Brasil Global Brasil Offshore

jan/18 0,58% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,38% - - 0,00% - -0,15% 0,90%

fev/18 0,47% -0,03% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% - - 0,02% - -0,13% 0,44%

mar/18 0,53% -0,01% 0,09% 0,03% 0,00% 0,17% - - -0,01% - -0,14% 0,65%

abr/18 0,52% -0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,14% - - 0,01% - -0,14% 0,54%

mai/18 0,52% -0,02% -0,32% -0,09% 0,00% -0,14% - - -0,11% - -0,14% -0,31%

jun/18 0,52% 0,05% 0,02% 0,07% 0,05% 0,09% - - -0,04% - -0,14% 0,63%

jul/18 0,54% -0,01% 0,00% 0,02% 0,08% 0,17% - - 0,06% - -0,15% 0,72%

ago/18 0,57% 0,03% 0,00% 0,04% 0,03% -0,13% - - -0,04% - -0,14% 0,37%

set/18 0,47% -0,05% 0,01% 0,06% 0,04% 0,05% - - 0,01% - -0,13% 0,47%

out/18 0,54% 0,00% 0,05% 0,01% 0,03% 0,18% - - 0,06% - -0,14% 0,73%

nov/18 0,49% -0,09% 0,03% -0,11% -0,05% 0,17% - - -0,01% - -0,13% 0,31%

dez/18 0,49% -0,05% 0,03% -0,52% -0,37% 0,11% - - 0,12% - -0,13% -0,31%

2018 6,42% -0,16% -0,04% -0,46% -0,21% 1,35% - - 0,07% - -1,73% 5,23%
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Resultado
Em 2017

Resultado
Em 2016

CDI Moedas
Juros

EMEA
Bolsa Crédito

Custos Total
Brasil Latam

ex-Brasil Brasil Latam
ex-Brasil Global Brasil Offshore

jan/17 1,09% -0,03% 0,34% 0,10% 0,00% 0,11% - - 0,11% - -0,15% 1,57%

fev/17 0,87% 0,04% 0,11% 0,05% 0,00% 0,08% - - 0,28% - -0,13% 1,30%

mar/17 1,05% -0,03% 0,18% 0,02% 0,00% 0,08% - - 0,08% - -0,16% 1,21%

abr/17 0,79% -0,01% 0,08% 0,05% 0,00% 0,14% - - -0,01% - -0,13% 0,92%

mai/17 0,93% 0,06% -0,30% 0,09% 0,00% -0,02% - - 0,11% - -0,20% 0,66%

jun/17 0,81% 0,01% 0,21% 0,04% 0,00% 0,02% - - -0,01% - -0,14% 0,95%

jul/17 0,80% 0,01% 0,32% 0,09% 0,00% 0,15% - - 0,17% - -0,15% 1,40%

ago/17 0,80% -0,03% 0,15% 0,00% 0,00% 0,23% - - 0,00% - -0,15% 1,01%

set/17 0,64% -0,01% 0,19% 0,04% 0,00% 0,20% - - 0,01% - -0,12% 0,94%

out/17 0,65% -0,03% 0,04% 0,05% 0,00% -0,15% - - -0,03% - -0,13% 0,40%

nov/17 0,57% 0,01% 0,10% 0,03% 0,00% -0,18% - - 0,01% - -0,13% 0,41%

dez/17 0,54% 0,00% 0,09% -0,02% 0,00% 0,17% - - 0,12% - -0,13% 0,77%

2017 9,95% -0,02% 1,67% 0,61% 0,01% 0,93% - - 0,92% - -1,91% 12,16%

CDI Moedas
Juros

EMEA
Bolsa Crédito

Custos Total
Brasil Latam

ex-Brasil Brasil
Latam

ex-Brasil Global Brasil Offshore

jan/16 1,05% -0,02% 0,06% 0,00% 0,00% 0,18% - - -0,25% - -0,13% 0,89%

fev/16 1,00% 0,02% 0,19% -0,16% 0,00% -0,43% - - -0,21% - -0,12% 0,28%

mar/16 1,16% -0,07% 0,15% 0,08% 0,00% -0,02% - - -0,30% - -0,14% 0,84%

abr/16 1,05% 0,13% 0,53% 0,10% 0,00% -0,06% - - 0,08% - -0,11% 1,72%

mai/16 1,11% -0,12% 0,00% 0,04% 0,00% 0,42% - - 0,03% - -0,16% 1,31%

jun/16 1,16% 0,16% -0,04% -0,41% 0,00% -0,09% - - 0,14% - -0,12% 0,79%

jul/16 1,11% 0,02% 0,09% 0,18% 0,00% -0,01% - - 0,09% - -0,13% 1,36%

ago/16 1,21% 0,01% -0,02% 0,07% 0,00% -0,20% - - 0,09% - -0,18% 0,98%

set/16 1,11% -0,01% 0,41% 0,04% 0,00% -0,09% - - 0,19% - -0,14% 1,50%

out/16 1,05% 0,13% 0,14% -0,02% 0,00% -0,14% - - 0,21% - -0,14% 1,21%

nov/16 1,04% -0,01% -0,10% 0,02% 0,00% -0,96% - - 0,04% - -0,15% -0,12%

dez/16 1,12% -0,02% 0,21% -0,01% 0,00% -0,15% - - 0,09% - -0,17% 1,08%

2016 14,00% 0,23% 1,75% -0,14% 0,00% -1,65% - - 0,23% - -1,94% 12,49%
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CNPJ 00.888.897/0001-31

Data de início 31/10/1995

Movimentação inicial R$ 1.000

Movimentação mínima R$ 1.000

Saldo mínimo R$ 1.000

Cota Fechamento

Cota de aplicação D+0

Cota de resgate D+0

Liquidação do resgate D+1

Taxa de saída antecipada Não há

Taxa da administração 1,50% a.a.

Taxa de performance 20% sobre a rentabilidade que exceder o CDI

Classificação ANBIMA Multimercados Livre

Gestor BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

FUNDO CDI

Retorno Anualizado 15,47% 14,59%

Desvio Padrão Anualizado 2,14% 0,42%

Índice de Sharpe 0,41 0,00

Rentabilidade em 12 meses 2,39% 2,37%

Número de meses positivos 294 305

Número de meses negativos 11 -

# de meses abaixo de 100% do CDI 113 -

# de meses acima de 100% do CDI 192 -

Maior rentabilidade mensal 8,51% 3,28%

Menor rentabilidade mensal -2,19% 0,16%

Patrimônio líquido* R$ 28.929.041,00

Patrimônio médio em 12 meses* R$ 31.517.866,32

Desde Início

Características Perfil de risco

 * Em 26/02/21Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.

BTG Pactual Hedge FIM CDI

Performance - Dados atualizados até 26/02/21

31/Out/95 Fev 02 Fev 21Jun 08 Out 14

Rentabilidade Acumulada (%) em R$1 do BTG Pactual Hedge FIM

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

2015
% Fundo 0,94 0,86 0,98 0,84 1,21 1,15 1,52 0,47 -0,16 1,87 1,94 -1,11 10,98 2513,66
% CDI 101,01 104,58 94,78 88,98 123,16 107,97 128,98 42,46 - 168,75 183,87 - 83,00 122,56
2016
% Fundo 0,89 0,28 0,84 1,72 1,31 0,79 1,36 0,98 1,50 1,21 -0,12 1,08 12,49 2840,05
% CDI 84,08 28,16 72,74 162,90 118,23 68,41 122,43 80,95 135,62 115,86 - 95,77 89,19 120,74
2017
% Fundo 1,57 1,30 1,21 0,92 0,66 0,95 1,40 1,01 0,94 0,40 0,41 0,77 12,16 3197,43
% CDI 144,71 149,87 115,42 116,11 71,03 116,76 174,76 125,83 146,90 61,27 72,80 142,62 122,14 123,16
2018
% Fundo 0,90 0,44 0,65 0,54 -0,31 0,63 0,72 0,37 0,47 0,73 0,31 -0,31 5,23 3370,04
% CDI 153,80 95,42 121,59 103,65 - 121,92 132,61 64,46 100,16 134,22 61,93 - 81,50 121,69
2019
% Fundo 0,90 0,39 0,42 0,48 0,72 0,98 0,94 0,71 0,01 0,12 -0,67 1,46 6,65 3600,71
% CDI 165,75 79,52 90,32 93,51 132,12 208,59 165,48 141,43 2,47 25,40 - 387,85 111,39 122,45
2020
% Fundo 0,39 0,07 -2,19 -0,72 -0,26 0,50 1,47 0,96 0,92 0,25 0,69 0,44 2,51 3693,64
% CDI 104,78 24,57 - - - 232,52 754,13 598,91 583,53 160,27 461,65 268,10 90,73 122,11
2021
% Fundo 0,10 0,24 0,35 3706,77
% CDI 67,62 182,02 121,81 122,19

1Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. 2 Início das atividades em 31/Out/95. Patrimônio médio em 12 meses: R$31,52 MM.


