Mirae Asset MM Macro Strategy FI
Comentário

Rentabilidade

O fundo Mirae Asset MM Macro Strategy Fi acaba de completar 3
anos. Nesses 36 meses, o fundo acumulou um retorno de 55,55%,
equivalente a 131% do desempenho acumulado do CDI.

Mirae Asset MM Macro Strategy FI
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Durante o período, vivenciamos todos os tipos de situações e
eventos. Ocorreram eleições presidenciais disputadíssimas e
controversas no Brasil, e com diversos eventos de cauda. Queda
abrupta do petróleo, minérios e commodities em geral, uma
desvalorização colossal da moeda local, além do início do processo
de normalização monetária nos EUA. Como se não bastassem os
desafios enfrentados até então, passamos pelo processo de
Impeachment da Presidente Dilma, além do plebiscito que optou
pela saída da Grã-Bretanha da Zona do Euro e, mais recentemente,
por outro evento tido como improvável, que foi a eleição do
presidente norte-americano Donald Trump.
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Mirae Asset Gestora de Recursos:

Categoria CVM

Multimercado

Categoria Anbima

Multimercado Estratégia Macro

Público Alvo

Investidores em geral

PL (30/11/2016)

R$ 116.628.491,17

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) Gestão de Recursos Ltda.,
é subsidiária de Mirae Asset Global Investments e devidamente
autorizada à prestação de serviços de administração de carteira
conforme Ato Declaratório nº 10.025, expedido em 12 de setembro
de 2008.
Sediado em Seul, Coréia do Sul, o grupo Mirae Asset foi constituído
em 1997, e é o maior gestor de fundos de investimento da Coréia do
Sul e um dos maiores investidores mundiais em ações de
companhias asiáticas. Desde o seu surgimento, tornou-se o principal
grupo financeiro independente da Coréia do Sul, atuando,
principalmente, nos setores de administração de ativos, corretagem
de títulos e valores mobiliários, gestão de investimentos, consultoria
em fusões e aquisições, seguros e previdência complementar. Nossa
presença global conta com escritórios em 12 países, aliada ao
conhecimento do mercado local, nos permite desenvolver e gerir de
fundos de investimentos de alto valor agregado para clientes de
diferentes segmentos do mercado.

PL médio (12m)

R$ 81.125.965,36

Gestor: André Pimentel

CNPJ

18.908.578/0001-06

Aplicação inicial

R$ 10.000,00

Taxa de Administração

1,50% a.a.

Taxa de Performance

20% que exceder o CDI

Aplicação

D+0

Resgate-cotização

D+1

André Pimentel possui mais de 13 anos de experiência no mercado
financeiro, com foco na gestão de Fundos de Renda Fixa e
Multimercados
Tendo trabalhado na Caixa Econômica Federal até 2011. André
ingressou na Mirae Asset como Portfolio Manager Sênior e, devido
ao consistente desempenho dos ativos sob sua gestão, tornou-se
Diretor de Investimentos em 2013.
Graduado em Administração de Empresas com MBA com foco em
finanças pelo IBMEC.

Resgate-pagamento

D+2

Meses positivos

34

Meses negativos

2

Não faltaram desafios no período e a gestão se mostrou sempre
disciplinada, consistente e responsável. A diversificação dos
resultados se mostrou fundamental para que passássemos por
todos os eventos sem volatilidade excessiva ou desproporcional, e
com tranquilidade na busca do objetivo do fundo. Acreditamos ser
possível continuar entregando os resultados esperados através
dos nossos rigorosos processos de investimento, utilizando o
nosso capital humano em busca das oportunidades que o mercado
nos apresenta.
Características

Gestor Alexandre Reitz

Performance
Ano

12

24

36

meses

meses

meses

MA MM Macro

17,95%

20,71%

33,09

55,55%

% CDI

140,92%

147,45%

114,63

130,56%

Alexandre Reitz tem 14 anos de experiência no mercado financeiro,
com foco na gestão das estratégias de Renda Variável.
Antes de fazer parte da Mirae Asset Alexandre trabalhou no
Votorantim Asset Management, com fundos de ações e ações
long&short, bem como no Itaú Asset, Boston Asset e Santander
Asset como gestor de portfólio; vindo a integrar a equipe Mirae
Asset em 2014.
Formado em Ciências Econômicas e Pós Graduado em Economia
pela FGV/ EESP

Performance referente a cota do dia 30 de novembro de 2016
Data de início: 29/11/2013

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste
material não constituem uma oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento, nem deve servir como base para tomada de
decisões de investimento ou de quaisquer outros valores mobiliários. Fundos de investimento não contam com a garantia da instituição administradora, do gestor da carteira
ou do FGC - Fundo Garantidor de Créditos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao aplicar seus recursos é recomendada a leitura cuidadosa
do Prospecto e do Regulamento do Fundo. Este fundo poderá apresentar perdas de capital investido em decorrência da sua política de investimento. Este fundo pode estar
exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Este fundo utiliza estratégias que 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. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Conforme o regulamento o fundo apresenta
taxa de administração mínima de 1,50% a.a. e máxima de 1,75% a.a. [1] Volatilidade: Desvio Padrão (DP) Anualizado (Janelas móveis de 40 dias). [2] Índice de Sharpe: [(Retorno Anualizado MA
Macro FIM) - (Retorno Anualizado CDI)] / (DP Anualizado MA Macro FIM). Fonte: Mirae Asset Global Investimentos (Brasil).

