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Prezados investidores, 
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Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento 
não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para 
fundos de longo prazo. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é 
recomendável a análise, no mínimo, 12 (doze) meses. 

Em fevereiro a alta nos yields dos Treasuries americanos foi destaque nos mercados globais. Esse
movimento trouxe volatilidade aos mercados e reflete uma mudança nas expectativas com relação ao
crescimento global e à inflação futura.
Com uma perspectiva de alta nos juros, as empresas com valuation mais esticado, foram as que mais
sofreram. O S&P500 chegou a atingir uma máxima de 6,36% ao longo do mês, mas fechou fevereiro
com 2,61% de alta. O Ibovespa, que chegou a atingir 5,26% de alta, fechou o mês em queda de -4,37%,
sendo afetado também por questões locais, como a troca do CEO da Petrobrás.
Em nível global, o rollout das vacinas, a queda gradual no número de casos e mortes em alguns países e
a continuidade da política monetária e fiscal estimulativas, dão suporte à tese de crescimento global e
inflação acima de suas médias de longo prazo e são os fundamentos que justificam os movimentos no
mercado que observamos ao longo do mês.
No mercado local, destaca-se a troca do CEO da Petrobrás, que foi vista de forma bastante negativa
pelo mercado como uma interferência política sobre a estatal. As ações preferenciais da petroleira
fecharam o mês em queda de -16,67%, contribuindo para uma performance relativa ainda pior do
Ibovespa, frente aos movimentos de rates global que afetaram os mercados de ações ao redor do
mundo.
Além disso, o mercado também está acompanhando as negociações políticas para a aprovação do
novo auxílio emergencial. É importante que o novo auxílio venha acompanhado de medidas para abrir
espaço no orçamento, frente a situação fiscal bastante delicada em que o país se encontra.
Por fim, as leituras de inflação têm deixado os mercados de DI e dólar bastante ariscos. Leituras como o
IGP-M do mês, que veio em 28,94% ano contra ano, mostram que há uma pressão potencial sobre os
preços ao consumidor e o mercado espera que o BC comece um ciclo de altas da Taxa Selic em breve.
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V8 CASH FIRF CP CDI Idex-CDI JGP IMA-S

Fundos de Renda Fixa
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JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21 ANO 12 
MESES ACUM.

V8 Cash 0,18% 0,12% - - - - - - - - - - 0,31% 2,74% 7,39%

% do CDI 121,89% 92,43% - - - - - - - - - - 107,94% 115,84% 114,86%

V8 Vanquish 0,19% 0,16% - - - - - - - - - - 0,35% - 1,92%

% do CDI 129,22% 117,47% - - - - - - - - - - 123,67% - 176,55%

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento 
não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para 
fundos de longo prazo. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é 
recomendável a análise, no mínimo, 12 (doze) meses. 

O V8 Cash FI Renda Fixa CP fechou o mês de fevereiro com retorno de 0,12%, equivalente a 92,43% do
CDI. Em 12 meses e desde o seu início, o fundo está acumulando 115,84% do CDI e 114,86% do CDI,
respectivamente.

O V8 Vanquish Termo FIRF entregou retorno de
0,16% em fevereiro/21, equivalente a 117,47% do
CDI. Como mencionado anteriormente, o fundo é
uma versão de fundo de financiamento de termo
com perfil mais de alocação. Alocamos 85% do PL
na estratégia e o restante em caixa.

Desde o seu início o fundo entregou retorno de
176,55% do CDI com volatilidade de 0,27% e
Sharpe de 5,29. A liquidez do fundo é em D+7 e
aplicação mínima de R$ 100,00.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital

Com a abertura das taxas das LFTs, o mês de
fevereiro foi bastante complicado para os fundos
de liquidez que alocam em títulos públicos. Nesse
sentido, pela baixa alocação em títulos públicos e
pelo alpha gerado consistentemente pelo
financiamento de termo, o V8 Cash foi pouco
impactado por esse movimento, entregando
retorno muito próximo ao do CDI. Entendemos que
com a expectativa de alta na Taxa Selic nos
próximos meses, esse é um excelente momento
para alocar em fundos que utilizam o
financiamento de termo como estratégia principal.
A liquidez do fundo é em D+0 e aplicação mínima
de R$ 100,00.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital



Fundos de Renda Variável

O V8 Veyron Smart Beta FIM, mais uma vez, conseguiu se proteger muito bem ao longo do mês de fevereiro,
entregando retorno de 0,69% positivo, enquanto o Ibovespa desvalorizou -4,37%. No ano e em 12 meses, o fundo
está acumulando retorno de 0,71% e 12,17%, contra

JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21 ANO 12 MESES ACUM. IBOV

V8 Veyron 0,02% 0,69% - - - - - - - - - - 0,71% 12,17% 6,98% -3,27%

4

Fonte: V8 Capital Fonte: V8 Capital

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de 
investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os indicadores econômicos são meras referências 
econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. ESTE fundo tem menor de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no 
mínimo, 12 (doze) meses. Notas: ¹ Empresas Quality e Carry; ² Empresas Low Vol e Contracyclical; ³ Long & Short, Algoritimos e Hedges.

-7,55% e 5,63% do Ibovespa, respectivamente.
Como já mencionamos anteriormente, a diversificação
entre fatores de risco é essencial para obtermos retornos
consistentes no longo prazo. Em janeiro o fator de
Momentum foi o principal gerador de alpha,
compensando a perda nos outros fatores. Esse mês não
foi diferente, o fator de Quality (Brasil + USA) foi o
principal gerador de alpha (+4,22%), o que contribuiu
diretamente para o retorno positivo do fundo em
fevereiro. Os setores que mais se destacaram
positivamente foram os segmentos de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis, Industrial, Financeiro e Tecnologia. Do
lado negativo as piores contribuições vieram dos
segmentos de Utilities, Comunicações, Consumo Não Cíclico e Materiais Básicos.
Hoje o fundo está posicionado nos fatores de Quality (Brasil + US), Momentum e Value com 38%, 34% e 24% do
PL, respectivamente. A carteira está bastante pulverizada, estando exposta a 25 empresas e 18 segmentos, sem
nenhuma concentração específica. Como sempre, mantemos nossa visão de carregar uma carteira sistemática e
exposta de forma diversificada a fatores de risco.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital
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V8 Veyron Smart Beta FIM Ibovespa



Fundos de Debêntures Incentivadas

O V8 Elva Debêntures Incentivadas FIC FIM CP fechou o
mês de fevereiro/21 com retorno de -0,32%. Em 12
meses e desde o seu início, o fundo acumula retorno de
4,54% (191,97% do CDI) e 24,64% (143,30% do CDI). Por
ser um fundo hedgeado, o Sparta Deb. Incentivadas foi
o único fundo que contribuiu positivamente (+0,10%)
para o retorno do V8 Elva no mês. Os fundos ARX
Elbrus, AZ Quest Deb. Incentivadas e Sul América Deb.
Incentivadas contribuíram negativamente com -0,10%,
-0,08% e -0,19%, respectivamente.
Em 12 meses, o fundo está entregando retorno de
4,54%, equivalente a 191,97% do CDI, tendo como
principal gerador de alpha o ARX Elbrus.
O V8 Elva Deb. Incentivadas é um fundo isento de
imposto de renda (IR) segundo a Lei. 12.431/2011.
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Fonte: V8 Capital

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de 
investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os indicadores econômicos são meras referências 
econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. ESTE fundo tem menor de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no 
mínimo, 12 (doze) meses. Notas: ¹ Empresas Quality e Carry; ² Empresas Low Vol e Contracyclical; ³ Long & Short, Algoritimos e Hedges.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital

JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21 ANO 12 
MESES ACUM.

V8 Elva 0,59% -0,32% - - - - - - - - - - 0,27% 4,54% 24,64%

% do CDI 396,36% - - - - - - - - - - - 94,64% 191,97% 143,30%
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Fonte: V8 Capital



End: Rua Samuel Morse, 74, cj 33, 
Brooklin, São Paulo, SP
Cep:  04576-060  

Tel: +55 11 5502 0200
E-mail: ri@v8capital.com.br

Nossos Distribuidores

Relações com Investidores

6

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito.
Nenhuma informação contida neste material constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores
mobiliários. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída (quando houver). Para avaliação da
performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Formulário de informações complementares, Lâmina de Informações
Essenciais e o Regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.
Os Fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, 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 dos
Fundos. A V8 Capital, seus administradores, sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas
neste material.

/v8capital /v8capital @v8_capital www.v8capital.com.br
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Nossos Fundos de Investimento

V8 Cash FIRF CP V8 Vanquish Termo FIRF V8 Veyron Smart Beta FIM V8 Elva Deb. Incentivadas 
FIC FIM CP V8 P1 Long Short FIM

V8 ANF Luxbridge Global 
Real Estate Dynamic 
Allocation FIC FIM IE

CNPJ 30.509.221/0001-50 36.017.289/0001-07 35.948.858/0001-67 28.849.591/0001-95 37.467.553/0001-69 37.452.866/0001-43

Administrador Santander Caceis Investor 
Services

Santander Caceis Investor 
Services BRL Trust Investimentos Santander Caceis Investor 

Services
Santander Caceis Investor 

Services
Santander Caceis Investor 

Services

Custódia Santander Caceis Investor 
Services

Santander Caceis Investor 
Services BRL Trust Investimentos Santander Caceis Investor 

Services
Santander Caceis Investor 

Services
Santander Caceis Investor 

Services

Taxa de Administração (% a.a.) 0,40% 0,40% 1,80% 1,10% 1,30% 1,38% (+0,12% do Master)

Taxa de Performance - - 20% do que exceder o 
IPCA+Yield IMA-B - 20% do que exceder 

o CDI -

Aplicação Inicial R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 10.00,00

Movimentação  Mínima R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 1.000,00

Saldo Mínimo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00

Aplicação
D+0 (desde a 

disponibilidade
dos recursos)

D+0 (desde a 
disponibilidade
dos recursos)

D+1 (desde a 
disponibilidade
dos recursos)

D+0 (desde a 
disponibilidade 
dos recursos)

D+0 (desde a 
disponibilidade 
dos recursos)

D+1 (desde a 
disponibilidade
dos recursos)

Cotização D+0 (a partir da data de 
solicitação)

D+6 (a partir da data de 
solicitação)

D+15 (a partir da data de 
solicitação)

D+45 (a partir da data de 
solicitação)

D+15 (a partir da data de 
solicitação)

D+3 (a partir da data de 
solicitação)

Resgate D+0 (a partir da data de 
solicitação)

D+7 (a partir da data de 
solicitação)

D+17 (a partir da data de 
solicitação)

D+46 (a partir da data de 
solicitação)

D+17 (a partir da data de 
solicitação)

D+15 (a partir da data de 
solicitação)

Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre 
Crédito Livre

Renda Fixa Duração Livre 
Crédito Livre Multimercados Livre Multimercados Estratégia 

Específica
Multimercados Long Short 

Neutro
Multimercados 

Investimento no Exterior
Início do Fundo 31/05/2019 30/07/2020 31/01/2020 14/11/2017 29/01/2021 12/01/2021


