ItaúAssetManagement

Global Dinâmico
Família Multimesas
da Itaú Asset
Você sabe como
funciona esse
modelo?

A estratégia já é utilizada
por alguns dos principais
hedge funds do mundo.
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O modelo combina, em um único produto, diversos
times de gestão que são totalmente independentes,
e conta com profissionais que vieram de
casas conhecidas local e internacionalmente.

FUNDO
é buscar geração de retorno através de diversos books

com estilos complementares entre si
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Maior
Retorno
Esperado

de discricionariedade,
o que faz com que as
estratégias possuam
baixa correlação.

Descorrelação
PRODUTO
DIVERSIFICADO

Preservação
de Capital no
longo prazo
Minimiza
as perdas

BUSCA POR GERAÇÃO DE RETORNO
em qualquer cenário, minimizando drawdowns (perdas ao longo
do tempo) e otimizando a relação risco vs retorno.

FLEXIBILIDADE
composição pode mudar conforme a evolução do fundo e
identificação de novas oportunidades.

ESCABILIDADE
diversidade de estratégias e exposições geográficas permite que o
fundo tenha várias fontes de retorno e garanta sua escalabilidade.

+40 países

nos mercados de Renda Fixa,
Renda Variável e Moedas

em 2020

OVERVIEW DAS ESTRATÉGIAS

Macro

Estratégias de fundos multimercado tradicionais, que podem operar qualquer tipo de
ativo no Brasil e no mundo, olhando tanto para horizontes de curto quanto de longo prazo.

Long & Short
Buscam geração de retorno através da diferença de performance entre duas ações.
São estratégias que podem ganhar independente da direção dos principais
índices de renda variável.

Sistemático
Estratégias quantitativas que buscam prever o comportamento de ativos utilizando
algoritmos e modelos matemáticos.

Pesquisa
macro-econômica

Portfolio
Analytics

As equipes compartilham toda a

infraestrutura da Itaú Asset,
não precisando se preocupar com
assuntos não relacionados a mercado
e focando exclusivamente na
gestão dos ativos.

Suporte
Jurídico
e Compliance

Controle
de Riscos
Equipe de
Operações Dedicada

Além disso, existe o alinhamento de interesses do cliente com
os gestores, dado que estes são remunerados de acordo com a
performance do fundo.

Saiba mais

