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O Global Income Master é um fundo de investimento local que aplica a maior parte de seus recursos no JPM Global Income Fund, domiciliado em 
Luxemburgo (fundo global).

O mês em análise
• O surgimento da variante ômicron, altamente infecciosa, levou a um 

aumento na volatilidade do mercado de renda variável, mas os mercados 
se recuperaram rapidamente após dados da África do Sul e do Reino Unido 
indicarem um risco menor de doença grave. A força atual das empresas e a 
perspectiva de que os resultados cresçam ainda mais em 2022 superaram os 
fatores de risco, apesar de o número de hospitalizações ter aumentado em 
vários países no final do ano.

• O crescimento econômico desacelerou na Zona do Euro em dezembro, pois 
a alta taxa de infecções por Covid-19 afetou a atividade do setor de serviços, 
revertendo a melhora no crescimento da manufatura causada pela redução nos 
atrasos da cadeia de fornecimento. Como resultado, a prévia do PMI composto 
da Zona do Euro caiu de 55,4 em novembro para 53,4 em dezembro, o menor 
resultado em 9 meses.

• Na Ásia, os governos voltaram a adotar políticas mais conservadoras para 
a gestão da pandemia, incluindo controles de fronteiras, o que pode atrasar 
de certo modo a recuperação da demanda interna e do setor de serviços 
na região. Acreditamos que pode ser somente um obstáculo no caminho da 
recuperação e não um descarrilamento.

• Após uma resposta inicial negativa, o sentimento do mercado ficou 
otimista com os relatórios positivos das fabricantes de vacinas sobre a eficácia 
das doses de reforço e com as taxas menores de hospitalização em dezembro. 
A renda variável global (segundo o Índice MSCI World) subiu 4,0% em moeda 
local, fechando o ano com alta de 24,2%. A renda variável global foi uma 
contribuição positiva no mês de dezembro. Nossa alocação em renda variável 
Europa também foi positiva, pois a região se recuperou da forte alta no 
número de casos de Covid-19 causada pela nova cepa do vírus. A renda 
variável de mercados emergentes também contribuiu para o desempenho. 
Nossa estratégia de lançamento coberto de opções de compra contribuiu para 
o desempenho positivo, com a renda variável de empresas de pequeno porte 
EUA (Índice Russell 2000) registrando alta de 2,2%.

• Na renda fixa, o high yield EUA entregou retorno positivo e contribuiu para 
o desempenho em um cenário de forte retomada da aposta no risco, com o 
mercado ignorando a preocupação com a variante ômicron e registrando 
o mês com melhor retorno de 2021. Os spreads contraíram 56 pontos-base 
para 332 pontos-base, enquanto os yields caíram 0,53% para 4,33% no final do 
mês. Ainda na renda fixa, o desempenho de securitizados tipo non-agency 
prejudicou o desempenho no mês.

• Em nossa alocação em híbridos, a exposição a renda variável preferencial 
contribuiu para o desempenho em dezembro.

O que esperamos
• A variante ômicron, ameaças inflacionárias estruturais e a normalização 

das políticas monetária e fiscal são riscos que precisam ser observados, 
pois podem tirar o crescimento dos trilhos. Uma alocação em renda variável 
globalmente diversificada ainda faz sentido, dados os diferentes estágios do 
ciclo econômico em que se encontram diferentes regiões e a ampla gama de 
abordagens para lidar com a Covid-19.

• Acreditamos que a pressão ascendente exercida pelo crescimento nos 
resultados sobre as ações será maior que aquela exercida pela inflação 
sobre os yields dos títulos de dívida; portanto, preferimos expressar nossa 
visão positiva através da preferência por ações ao invés de apostarmos contra 
os títulos.

Topline

Mercados A renda variável dos mercados desenvolvidos continuou 
se recuperando no mês passado, trazendo forte retorno positivo 
para os investidores pelo terceiro ano consecutivo. O retorno da 
renda fixa global caiu um pouco em dezembro, enquanto os yields 
subiram até o final do mês. No final de dezembro, o yield dos títulos 
do Tesouro norte-americano de 10 anos chegaram a 1,52%, alta de 9 
pontos-base em comparação com o final de novembro.

O que contribuiu Renda variável global, real estate investment 
trusts (REITs) globais, lançamento coberto de opções de compra, 
renda variável Europa e high yield.

O que prejudicou Securitizados tipo non-agency.

Perspectiva Acreditamos que esta tendência de o desempenho 
da renda variável superar o dos títulos públicos deve se manter 
em 2022. A recuperação econômica global deve provavelmente 
continuar e oferecer suporte para o crescimento dos resultados das 
empresas, que já foram altos em 2021.

Global Income Master 
Características
Público alvo: Investidores Qualificados

Aplicação inicial: R$ 1.000.000 

Taxa de administração: 0,15% a.a.

Taxa de performance: Não há

Cota de aplicação: D+1 (dias úteis)

Cota de resgate: D+1 (dias úteis)

Liquidação para resgate: D+4 após a data de conversão (dias úteis)

Classificação Anbima: Multimercado Investimento no Exterior

Global Income Master 
Exposição cambial 
O fundo de investimento Global Income Master investe seus recursos em 
uma classe em Euro hedgeada para Reais, visando diversificação por meio 
de ativos internacionais com proteção a variações cambiais. 
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ALOCAÇÃO SETORIAL (DURATION, ANOS)

18% Global equity
8% European equity
5% Emerging markets equity
5% Global REITs
3% Global Infrastructure Equity
8% Covered Call

25% US High yield
7% European High Yield
2% Emerging markets debt
5% Non Agency securitised
0% Global IG Credit

10% Preferred equity
1% Convertible bonds

4% Cash

46% Equity & REITs

39% Fixed Income

11% Other

4% Cash

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dados de 31.12.2021. O fundo possui gestão ativa, 
portanto a carteira, alocações setoriais e regionais podem ser alteradas a qualquer tempo, 
de acordo com a convicção dos gestores, sem prévia comunicação.

JPM Global Income Fund (fundo global) – 
Alocação regional e setorial
ALOCAÇÃO REGIONAL (% DO VALOR DE MERCADO)

Japan

Asia Pacific ex Japan

Cash

UK

Emerging markets

Europe ex UK

1.7

1.7

3.3

5.1

7.6

20.3

60.2North America

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dados de 31.12.2021

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, para o mês de 
referência destacado no relatório ou data explicitamente 
mencionada. Este material é um comunicado geral 
com finalidade unicamente informativa. O material tem 
natureza educacional e não foi produzido com o intuito de 
servir como recomendação para produtos ou estratégias 
de investimento. Todos os exemplos utilizados são 
genéricos, hipotéticos e somente para fins ilustrativos. 
Antes de tomar alguma decisão financeira ou de 
investimento, o investidor deve buscar aconselhamento 
individual de um assessor financeiro, legal, tributário ou 
demais profissionais que considerem questões específicas 
e particulares daquele investidor. Fundos Locais estão 
disponíveis para distribuição no Brasil, exclusivamente, 
para investidores Qualificados. Os fundos internacionais 
aqui mencionados não são registrados perante a CVM 
– Comissão de Valores Mobiliários e, portanto, não são 
objeto de oferta pública aos investidores residentes no 
Brasil. Quaisquer informações sobre ativos negociados 
no exterior, inclusive sobre fundos de investimento 
administrados por outras unidades de negócios do 
J.P. Morgan Asset Management, são meramente 
indicativas e apresentadas no contexto dos investimentos 
realizados pelo fundo local em ativos no exterior. Os 

investimentos em Fundos de Investimento não contam 
com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer 
mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito 
- FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, 
e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no 
passado não representa garantia de resultados futuros. 
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 
O indicador econômico apresentado trata-se de mera 
referência econômica e não meta ou parâmetro de 
performance. Posições sujeitas a alterações. As posições 
citadas não devem ser consideradas recomendações para 
comprar ou vender um determinado ativo. O objetivo de 
investimento do Fundo é uma meta a ser perseguida, 
não havendo qualquer garantia ou promessa de 
rentabilidade nesse sentido. Tributação Aplicável: Longo 
Prazo. Supervisão e Fiscalização - Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM / Serviço de Atendimento ao Cidadão 
em www.cvm.gov.br. O Regulamento está disponível 
em www.bnymellon.com.br/sf (clicar em fundos 
administrados e inserir o gestor). Serviço de Atendimento 
a Clientes (SAC) -(21) 3219-2600, (11) 3050-8010 ou 
0800 725 3219 - SAC@bnymellon.com.br. Ouvidoria 
- Para acionar a Ouvidoria, é necessário ter o número 
do protocolo fornecido previamente ao registrar a sua 

reclamação no SAC - 0800 725 3219. J.P. Morgan Asset 
Management é a marca da divisão de gestão de ativos do 
JPMorgan Chase & Co. e afiliadas no mundo. Opiniões, 
estimativas, previsões, projeções para tendências de 
mercado são baseadas nas condições atuais e estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não há garantia 
que tais condições serão alcançadas. Classificação 
ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior. Nivel 
1: Multimercados - Fundos que possuam políticas de 
investimento que envolvam vários fatores de risco, sem 
o compromisso de concentração em nenhum fator em 
especial, sendo o hedge cambial da parcela de ativos 
no exterior facultativo ao gestor. Nivel 2: Investimento 
no Exterior -Fundos que podem investir mais de 40% 
(quarenta por cento) de seus recursos no exterior, 
conforme regulamentação da CVM.
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O fundo global possui gestão ativa, portanto a carteira, alocações setoriais e regionais podem ser alteradas a qualquer tempo, de acordo com a convicção dos gestores, sem prévia comunicação.

http://www.cvm.gov.br.
http://www.bnymellon.com.br/sf
http://SAC@bnymellon.com.br

