
Global Macro Opportunities Master FI Multimercado 
- IE
O Global Macro Opportunities Master é um fundo de investimento local que aplica a maior parte de seus recursos no JPM Global Macro Opportunities 
Fund, domiciliado em Luxemburgo (fundo global).

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, para o mês de referência destacado no relatório ou data explicitamente mencionada.

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES QUALIFICADOS – VEDADA DISTRIBUIÇÃO AO VAREJO

   DEZEMBRO DE 2021

O mês em análise
• Os mercados globais de renda variável fecharam dezembro em território 

positivo, o que foi possibilitado pela preocupação menor com o impacto 
econômico da variante ômicron, enquanto os títulos públicos globais caíram 
após as decisões mais duras dos bancos centrais. O MSCI World Index 
registrou alta de 3,9% e o JPM GBI Index caiu 1,0% (ambos com hedge para 
euro). O fundo entregou retorno negativo.

• Os principais bancos centrais continuaram adotando uma posição mais 
dura, baseados na maior contração do mercado de trabalho e na percepção 
de que as pressões inflacionárias são mais persistentes. O Fed anunciou 
planos para acelerar a retirada e trouxe a expectativa de alta nos juros, o 
Banco Central Europeu anunciou seu plano de reduzir as compras de ativos 
mensais ao longo de 2022, e o Banco da Inglaterra subiu os juros antes 
do esperado. Nossa estratégia comprada em iene japonês versus vendida 
em dólar EUA, introduzida para expressar nossa visão de convergência na 
política, prejudicou o desempenho devido ao posicionamento mais duro do 
Fed do que se esperava. Por outro lado, a política na China está virando em 
direção à flexibilização, com o foco renovado no crescimento ao invés de 
reformas — por conta disso, realizamos lucro em nossa estratégia comprada 
em Reino Unido versus vendida em indústria de base, que refletiu uma 
desaceleração na atividade.

• O número de casos de Covid atingiu um recorde, embora o sentimento 
tenha melhorado durante o mês. O surgimento da cepa ômicron, altamente 
transmissível, aumentou a volatilidade no mercado. Pesquisas globais de 
negócios refletiram esta disrupção de curto prazo, principalmente no setor 
de serviços. Nossas estratégias de valor relativo com exposições defensivas 
adicionaram valor, especificamente nossa estratégia comprada em serviços 
de utilidade pública Europa versus vendida em Europa e a estratégia 
comprada em saúde EUA versus vendida em empresas de grande porte EUA 
via futuros de renda variável. Nossas exposições selecionadas em saúde, 
empresas de pagamento e construtoras de residências nos EUA entregaram 
retorno positivo, de certo modo amortecendo o impacto do desempenho 
mensal.

• Condições financeiras mais difíceis e a preocupação cada vez menor com 
a gravidade da variante ômicron causaram uma rotação nos mercados de 
renda variável. O aumento correspondente no custo de capital atrapalhou 
o desempenho de forma mais severa na renda variável não-cíclica de 
crescimento, incluindo empresas de tecnologia e consumo. Quando os dados 
reais indicaram que a gravidade e as taxas de hospitalização da variante 
ômicron são menores, o sentimento melhorou, pois esta informação reduz 
a probabilidade de restrições mais duras na mobilidade. Nossas estratégias 
com viés vendido em renda variável via futuros, mantidas como hedge contra 
o risco da renda variável comprada, e via opções, mantidas para proteção, 
prejudicaram o desempenho quando o mercado se recuperou.

O que esperamos
• Continuamos monitorando a disseminação da variante ômicron pelo 

mundo, uma vez que os níveis de vacinação variam muito, assim como 
as respostas das autoridades com relação às restrições. Nos sentimos 
confortáveis em aumentar o risco da carteira, com as indicações de que a 
gravidade da variante ômicron é menor e que restrições mais rigorosas de 
mobilidade estão sendo evitadas, refletindo menos risco de desvalorização 
para o cenário. A renda variável também parece contar com o suporte de 
valuations razoáveis e do ímpeto dos resultados positivos.

• Continuamos monitorando a persistência da inflação mais alta e as 
respostas políticas, incluindo o impacto da virada sincronizada para 
uma política monetária mais dura de muitos bancos centrais, além de 
desdobramentos nos dados econômicos.

Topline

Mercados Os mercados globais de renda variável fecharam dezembro 
em território positivo, o que foi possibilitado pela preocupação menor 
com o impacto econômico da variante ômicron, enquanto os títulos 
públicos globais caíram após as decisões mais duras dos bancos 
centrais. Omicron variant, while global government bonds moved lower 
amid more hawkish central bank decisions.

O que contribuiu Algumas exposições compradas em renda variável, 
principalmente em saúde, empresas de pagamentos e construtoras 
de residências dos EUA, além de nossas estratégias de valor relativo 
com inclinação defensiva, tais como comprada em saúde EUA versus 
vendida em empresas de grande porte EUA e comprada em serviços de 
utilidade pública UE versus vendida Europa.

O que prejudicou A exposição em renda variável em áreas de maior 
crescimento, incluindo software e bens de consumo não essenciais, 
além das estratégias com viés vendido em renda variável mantidas para 
proteção, e nossa estratégia comprada em iene japonês versus vendida 
em dólar EUA.

Perspectiva Com novas informações sobre a variante ômicron 
indicando um risco menos grave de desvalorização para o cenário, 
ampliamos o nível geral de risco. No entanto, continuamos monitorando 
de perto as posições dos principais bancos centrais quanto à política 
monetária e os desdobramentos nos dados econômicos.

Global Macro Opportunities 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 conversão das cotas (dias úteis)

Classificação Anbima: Multimercado Investimento no Exterior

Global Macro Opportunities Master 
Exposição cambial 
O fundo de investimento Global Macro Opportunities 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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JPM Global Macro Opportunities Fund – 
Análise De Contribuição e Alocação  
Por Risco

Fonte para todos os gráficos: J.P. Morgan Asset Management, dados do mês destacado no cabeçalho. Contribuições baseadas nos retornos brutos, considerando taxas. Arredontamentos 
são utilizados nos percentuais. Alocações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Duration é uma medida de senbilidade que expressa a mudança no valor de mercado dos ativos, em 
decorrência de mudanças na taxa de juros.

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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