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V8 Cash FIRF CP
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JAN/20 FEV/20 MAR/20 ABR/20 MAI/20 JUN/20 JUL/20 AGO/20 SET/20 OUT/20 NOV/20 DEZ/20 ANO
12 

MESES
ACUM.

V8 Cash 0,38% 0,33% 0,54% 0,20% 0,38% -0,05% 0,23% 0,28% 0,21% 0,21% 0,17% - 2,90% 3,35% 6,80%

% do CDI 100,72% 111,33% 158,38% 69,74% 160,80% - 119,50% 174,84% 130,95% 130,67% 114,96% - 111,96% 112,51% 114,19%

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 novembro com retorno de 0,17%, equivalente a 114,96%
do CDI. No ano, 12 meses e desde o seu início o fundo acumula retorno de 111,96%, 112,51% e 114,19% do
CDI, respectivamente.

Mais um mês, o V8 Cash se comportou muito bem em termos de resultado e volatilidade. Tivemos um
volume muito relevante de operações de financiamento de termo sendo antecipado dentro do fundo, o
que contribuiu para o excelente resultado. Nos últimos dois meses o fundo vem chamando atenção de
investidores de varejo e de alguns clientes institucionais. Nesse sentido, em outubro e novembro
tivemos uma captação de mais de R$ 30 milhões.

Para quem procura uma estratégia mais focada em financiamento de termo, o V8 Vanquish Termo FIRF

se encaixa muito bem. O V8 Vanquish Termo FIRF aloca 85% da sua carteira em financiamento de
termo e o restante em caixa. Com a maior concentração de financiamento de termo na carteira, o fundo
tem como objetivo entregar retorno de 150% do CDI com uma liquidez em D+7, o que consideramos
que ainda é bastante interessante. O fundo funciona muito bem para aqueles que querem diversificar
uma carteira de crédito privado tradicional.

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

O V8 Veyron fechou o mês de novembro com alta de 12,77%. Os fatores de Value e Distressed foram os que mais

contribuíram para esse resultado com retorno de 2,51% e 3,98%, respectivamente. Com o desfecho das eleições

JAN/20 FEV/20 MAR/20 ABR/20 MAI/20 JUN/20 JUL/20 AGO/20 SET/20 OUT/20 NOV/20 DEZ/20 ANO 12 MESES ACUM. IBOV

V8 Veyron - -4,63% -16,57% 11,08% 1,38% 8,92% 8,21% -4,06% -8,35% -3,72% 12,77% - - - 0,84% -4,28%
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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.

americanas e a finalização da 3ª fase dos testes das

vacinas da Pfizer e Moderna, que demonstraram alto

grau de eficiência, houve uma redução do nível de

incerteza dos mercados. As expectativas mais positivas

para a economia global provocaram um forme

movimento de rotação entre Value e Momentum. Com

nomes mais associados aos temas vencedores durante

os últimos meses - E-commerce, Tech, Logística - o fator

Momentum sofreu seu pior mês desde os anos 2000.

Por outro lado, com nomes mais associados à velha

economia e cíclicos, as empresas com valuation mais

atrativo tiveram um ótimo mês. No Brasil, como o

Ibovespa possui uma concentração relevante em

Financials e Energia, esse movimento ajudou o índice a

recuperar os 100.000 pontos.

No curto prazo o ambiente ainda nos parece favorável para o fator Value. Com uma expectativa mais positiva para
a economia americana, o yield de 10 anos dos bonds americanos está caminhando para o patamar de 1% a.a.
Enquanto esse movimento continuar é provável que o fator de Value, tanto no exterior quanto localmente,
continuem a outperformar. Mantemos nosso posicionamento diversificado em fatores com aproximadamente 18%
em Value, 17% em Quality, 34% em Momentum e 10% em um basket discrionário que reflete principalmente um
posicionamento mais tático para capturar um eventual movimento de curto prazo do fator Value.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital
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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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Nossos Fundos de Investimento

V8 Cash FIRF CP V8 Vanquish Termo FIRF V8 Veyron Smart Beta FIM

CNPJ 30.509.221/0001-50 36.017.289/0001-07 35.948.858/0001-67

Administrador
Santander Caceis Investor 

Services
Santander Caceis Investor 

Services
BRL Trust Investimentos

Custódia
Santander Caceis Investor 

Services
Santander Caceis Investor 

Services
BRL Trust Investimentos

Rentabilidade Alvo 105%-110% do CDI 150% do CDI
Retornos absolutos no longo 

prazo

Taxa de Administração (% a.a.) 0,40% 0,40% 1,80%

Taxa de Performance - -
20% do que exceder o 

IPCA+Yield IMA-B

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

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

Saldo Mínimo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Aplicação
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)

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)

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre 

Crédito Livre
Renda Fixa Duração Livre 

Crédito Livre
Multimercados Livre

Início do Fundo 31/05/2019 30/07/2020 31/01/2020

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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