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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. 

Com o otimismo trazido pelas vacinas e com o resultado das eleições americanas, desde o último
trimestre do ano passado temos visto fluxos expressivos para equities em nível global, com destaque
para os papéis das empresas que foram mais impactadas negativamente pela pandemia.
Esse movimento tem começado a desenhar um cenário de euforia em indicadores de posicionamento e
sentimento. Em pesquisa recente do BofA, um recorde de +19% no grupo de investidores pesquisados
na FMS (Fund Managers Survey) afirmaram estar assumindo riscos acima de níveis considerados
normais, e o nível de caixa dos gestores está em 3,9%, o menor desde 2013. Tivemos também alguns
eventos anedóticos de excesso, como o short squeeze organizado em fóruns no Reddit na GME, que
chegou a negociar a cerca de 350x EV/EBITDA.
Nesse contexto janeiro foi um mês com bastante volatilidade. O S&P500 que chegou a atingir 3,06% de
retorno durante o mês, fechou em queda de -1,11%. Da mesma forma, o Ibovespa que chegou a atingir
5,22% terminou o mês em -3,32%.
Apesar desse ambiente menos assimétrico para a bolsa, é difícil ficar muito pessimista, considerando
que o FED deve manter a postura expansionista até que o CPI fique consistentemente acima da meta
(FED está mirando uma média de 2% ao longo do tempo), além de continuar com o ritmo de compras
de títulos. Além disso, permanece no radar a aprovação de mais estímulos fiscais.
No cenário local, após uma série de leituras de alta da inflação o BC retirou o forward guidance no
último COPOM. Observamos alta de todos os vértices da curva de juros futuros, com destaque para a
parte intermediária. O mercado já precifica a Selic em 3,5% no final do ano. A vitória dos candidatos do
presidente Bolsonaro para a Câmara e Senado, traz um certo alívio para o mercado, com a melhora nas
expectativas de retomada da agenda de reformas e de uma solução para o auxílio emergencial.



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% - - - - - - - - - - - 0,18% 2,94% 7,25%

% do CDI 121,89% - - - - - - - - - - - 121,89% 116,61% 115,35%

V8 Vanquish 0,19% - - - - - - - - - - - 0,19% - 1,75%

% do CDI 129,22% - - - - - - - - - - - 129,22% - 185,68%

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 janeiro com retorno de 0,18%, equivalente a 121,89% do
CDI. Em 12 meses e desde o seu início, o fundo está acumulando 116,61% do CDI e 115,35% do CDI,
respectivamente.

O V8 Vanquish Termo FI Renda Fixa completou
seus primeiros 6 meses no fechamento de
janeiro/21 com retorno de 1,75%, equivalente a
185,68% do CDI. O fundo compartilha da mesma
estratégia do V8 Cash, mas com uma maior
concentração na carteira (85% da carteira). Com
essa composição, conseguimos entregar maior
alpha para o cliente com volatilidade muito baixa.
Desde o seu início o fundo entregou retorno de
185% do CDI com volatilidade de 0,28% e Sharpe
de 5,74. A liquidez do fundo é em D+7.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital
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V8 CASH FIRF CP CDI Idex-CDI JGP IMA-S

O fundo vem apresentando retorno bastante
consistente e dentro da nossa expectativa para a
estratégia. Como já mencionamos em outras
cartas, apesar da volatilidade em diversos
mercados em 2020, a estratégia de financiamento
de termo não foi impactada. Além de entregar um
bom retorno, entendemos que a principal
característica para um fundo de liquidez é a
segurança e nesse sentido, estratégia de
financiamento de termo se encaixa perfeitamente.
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Fundos de Renda Variável

O V8 Veyron Smart Beta FIM completou seus primeiros 12 meses no fechamento de janeiro/21 com retorno de
6,24% contra 1,15% do Ibovespa.

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% - - - - - - - - - - - 0,02% 6,24% 6,24% 1,15%
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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.

Em janeiro, o V8 Veyron
fechou com retorno de 0,02% contra -3,32% do
Ibovespa. Na primeira quinzena do mês o mercado
acionário brasileiro chegou a atingir o nível de 125.000
pontos impulsionado pelo otimismo criado pelas
campanhas da vacinação. Porém, esse movimento foi
revertido ao longo do mês devido as incertezas de curto
prazo.
Mesmo com a invertida do movimento do Ibovespa, o
fundo conseguiu se proteger muito bem. O fator
momentum foi o principal gerador de alpha no mês. Os
setores que contribuíram 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 + USA), Momentum e Value com 39%, 37% e 22% do
PL, respectivamente. A carteira está bastante pulverizada, estando exposta a 25 empresas de 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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Fundos de Debêntures Incentivadas

No início de 2021, o Sergio Cordoni se juntou como
sócio na casa. Junto ele trouxe seu fundo de Debêntures
Incentivadas, o qual apesar do ano muito complicado
para inúmeros ativos, apresentou um excelente retorno
de 188% do CDI (isento segundo a Lei 12.431/2011) em
2020, em conjunto com o time da casa nova, acabam
de lançar em janeiro um fundo Long Short Neutro e o
seu primeiro fundo Off Shore que investe de forma
dinâmica em REITS (fundos imobiliários) Globais.
O V8 Elva Debêntures Incentivadas FIC FIM CP fechou o
mês de janeiro/21 com retorno de 0,59%, equivalente a
396,36% do CDI. Em 12 meses e desde o seu início, o
fundo acumula retorno de 5,12% (202,75% do CDI) e
25,04% (146,98% do CDI). Por ser um fundo de
debêntures incentivada e visando o cumprimento da Lei
12.431/2011, o retorno do fundo é líquido de imposto de
renda.
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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% - - - - - - - - - - - 0,59% 5,12% 25,04%

% do CDI 396,36% - - - - - - - - - - - 396,36% 202,75% 146,98%

Contribuíram para o desempenho o ARX Elbrus
Debêntures Incentivadas FIM CP com 17 bps,
Sparta Debêntures Incentivadas FIRF CP com 17
bps, AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM CP
com 16 bps, Sul América Debêntures Incentivadas
FIM CP com 13 bps e caixa e custos com -4 bps.
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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
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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.
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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


