
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

PERFORMANCE HISTÓRICA

FUNDO CDI % CDI
Mês -2,69% 0,73% -
6M 1,99% 3,49% 57%
YTD -2,69% 0,73% -
Desde Início 3,00% 4,18% 72%

CONTRIBUIÇÃO DE RETORNOS ESTATÍSTICAS FUNDO CDI
Contribuição Exposição líquida média 15,17%

Global Equities - Com Exposição Cambial -2,45% Volatilidade anualizada 2,91% 0,12%
Global Commodities - Com Exposição Cambial -0,25% Maior Drawdown -3,09% -
Renda Fixa Global 0,06% Meses positivos 7 8
Outros -0,05% Meses negativos 1 0

Meses acima do CDI 5
Meses abaixo do CDI 3

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2022 FUNDO -2,69% -2,69%

CDI 0,73% 0,73%
% CDI - -

2021 FUNDO 0,17% 0,82% 0,52% 0,71% 1,93% 0,39% 1,18% 5,84%
CDI 0,31% 0,36% 0,43% 0,44% 0,49% 0,59% 0,77% 3,42%

% CDI 55% 230% 122% 162% 397% 66% 153% 171%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Objetivo do Fundo Superar o CDI no longo prazo Taxa de Administração 2,00% a.a (Máxima de 2,50% a.a)
Público Alvo Investidores em Geral Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI
Categoria ANBIMA Multimercado  Livre Taxa de Ingresso/Saída Não há
Data de Início Aplicação Mínima
Bloomberg Ticker NESTLVL BZ <Equity> Movimentação Mínima
Gestor Nest Asset Management Aplicações D+1 Útil (aplicações efetuadas até as 14 horas)
Custodiante BNY Mellon Banco S.A. Resgates D+30 Corridos (resgates solicitados até as 14 horas)
Auditoria KPMG Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros
Patrimônio Líquido SAC sac@bnymellon.com.br ou no telefone (21) 3219-2998
PL Mês: Ouvidoria ouvidoria@bnymellon.com.br ou no telefone 0800 7253219
PL Médio em 12 meses:

R$ 500,00
R$ 500,00

R$ 21.742.563,85

Fundo multimercado macro, que investe em diversas classes de ativos de alta liquidez como moedas, juros, bolsa e commodities tanto no Brasil como no exterior, com objetivo de gerar 
ganhos de capital no longo prazo para seus cotistas.

Supervisão e Fiscalização:  Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - Thera Office - 14º Andar - Brooklin Novo - São Paulo - SP - 04571-900 Tel: +55 (11) 2663-9030 - www.nestam.com.br

A rentabilidade do fundo não é liquida de impostos, mas é liquida de taxa de administração e de taxa de performance.

31 de maio de 2021

N/A

Este documento foi produzido pela Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA (“Nest Asset Management”), as informações contidas nesse material possuem caráter exclusivamente informativo. A Nest Asset
Management não comercializa, nem distribui cotas de fundos de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a 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 do fundo não é liquida de impostos, mas é liquida de taxa de administração e de taxa de performance. Para avaliação da
performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de no mínimo 12 (doze) meses. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Essenciais, Lâmina CVM e Regulamento do fundo de investimento pelo
investidor antes de investir seus recursos. Os fundos geridos pela Nest Asset Management utilizam 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 cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os investidores devem
estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que atuam e, consequentemente possíveis variações no patrimônio investido.
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Mercado Internacional

Um dos maiores problemas na condução da política econômica em países desenvolvidos era que parecia impossível para essas economias atingir pleno emprego, 
crescimento e estabilidade financeira com política monetária convencional.
A receita usual aplicada nas últimas crises financeiras foi uma mistura de cortes rápidos na taxa de juros de curto prazo associado a uma política de compra de ativos 
por parte dos bancos centrais, elevando assim a liquidez no mercado em um curto espaço de tempo.
No final de 2021, a inflação ao consumidor se acelerou com números acima de 6%, medidos pelo CPI, sendo que, desde 1982 não ocorria uma alta desta magnitude. 
Neste sentido, o FED passou a sinalizar uma normalização mais rápida de sua política monetária. Pode-se afirmar que a confluência de dois fatores levou a este 
aumento da inflação, uma forte recuperação da demanda agregada com o suporte de políticas expansionistas e, uma lenta recuperação da oferta agregada em função 
dos gargalos gerados pela pandemia.
Uma eventual elevação de taxas de juros já estava antecipada pelo mercado, e as expectativas de inflação para os próximos 5 anos, ainda se encontram 
razoavelmente ancoradas. No entanto, os números recentes de inflação mostram que a convergência para o padrão anterior à pandemia (meta de 2% a.a.) será lenta. 
De fato, a inflação americana pode ficar acima de 3% pelos próximos 3 anos dependendo da velocidade de normalização da política monetária.
A sinalização que a primeira elevação dos juros americanos seria antecipada para março e, eventualmente em um passo maior gerou uma rápida precificação das 
bolsas americanas e da curva de juros. No entanto, o impacto foi relativamente ameno na cotação do dólar. Em paralelo, ocorreu um ajuste técnico entre as posições 
de ações de países desenvolvidos e emergente como o Brasil, sendo que, parte significativa deste ajuste já ocorreu.
A tese de longo prazo permanece inalterada. Um ciclo longo de tecnologia somado a uma política fiscal expansionista tende a impulsionar os lucros das empresas 
americanas a despeito de pressões de custos (salários) de curto prazo.
A política fiscal deve manter a economia andando forte e, atuando como um contrapeso da política monetária em fase de normalização. O efeito colateral que ainda 
precisa ser corretamente avaliado é o da elevação do limite inferior da taxa de juros, que pode dar indicativos claros de que a “estagnação secular” foi corrigida.
Isso impões desafios para países emergentes que tem dificuldades naturais na condução da política econômica, principalmente com limitações de política fiscal.

Mercado Doméstico:

Na contramão do mercado americano os mercados acionários de países emergentes e do Brasil tiveram uma forte recuperação técnica no início de 2022. No caso 
brasileiro, o real sofreu uma apreciação relevante, saindo de R$ 5,70 para R$ 5,30 praticamente devolvendo as perdas do último trimestre de 2021. A magnitude dos 
ajustes foi inesperada principalmente pelo fluxo de recursos externos, mesmo quando se considera a sazonalidade positiva do primeiro trimestre.
O noticiário político está relativamente bem-comportado com as candidaturas da “terceira via” tentando alguma alavancagem sem ameaçar ainda os dois principais 
candidatos. De fato, isso tem ajudado na narrativa precipitada de a eleição “está no preço” e será tranquila. No entanto, teremos um período de alta volatilidade até a 
definição das eleições, sendo que ainda não se sabe qual o plano de governo dos principais candidatos.
Os títulos de renda fixa prefixados e os atrelados ao IPCA sofreram perdas no mês, reforçando a tese do” ajuste técnico” em relação a tese de “mudança estrutural”. 
As taxas de juros mais curtas de até dois anos tendem a refletir a trajetória da política monetária enquanto as de maior prazo, refletem a trajetória de política fiscal e 
do risco soberano, mas a maior parte da curva de juros se deslocou para cima.
De fato, a escolha de uma política monetária mais agressiva pelo BCB alivia os impactos dos diferentes choques na taxa de câmbio, mas a curva de juros pode 
precisar de ajustes adicionais para manter esse efeito em um prazo mais longo.

O fundo apresentou um retorno negativo em janeiro. A principal posição de longo prazo do fundo está no book de ações globais que no momento tem exposição 
cambial. A queda do dólar e do SP500 simultaneamente foi o principal gerador de retornos negativos no mês.
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