
FUND STORY | MAIO DE 2018

ACESSO ÀS NOSSAS MELHORES IDEIAS
Mais de 280 especialistas em pesquisa localizados ao redor do mundo 
combinam abordagens “top-down” e “bottom-up” em suas análises, 
possibilitando a construção das posições do fundo global através de nossas 
melhores ideias e maiores convicções.  

Com uma abordagem única, baseada em fundamentos, fatores 
quantitativos ou técnicos, os gestores são capazes de comparar ativos 
em diferentes setores com o intuito de desenvolver alocações flexíveis 
em renda fixa, buscando sempre resultados diferenciados. 

SEM BENCHMARK, SEM VIÉS, SEM FRONTEIRAS
Sem considerar um benchmark como referência, nossa equipe global de 
renda fixa utiliza uma abordagem flexível nas alocações - “best ideas” - 
para a busca de resultados.

Ainda, livre de rígidas restrições para as alocações, ou viés para a 
seleção de ativos por setores ou regiões, o fundo global adota uma 
alocação conservadora em períodos de incertezas e taticamente 
consegue mover suas posições quando encontra oportunidades mais 
arriscadas, porém com maior potencial de valorização. O fundo global 
também pode adaptar sua sensibilidade aos movimentos das taxas de 
juros (duration), dependendo do cenário macroeconômico.

FUNDO GLOBAL: POSICIONAMENTO 
HISTÓRIO (DURATION, ANOS)

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dados de 31.03.2018. As posições referem-se ao fundo global e podem ser alteradas sem aviso prévio. EMD: Emerging Market Debt, 
IG: Investment Grade. *Inclui ativos conversíveis e fundos.

Amplie as fronteiras de seu portfólio de renda fixa.
O Global Bond Opportunities - Classe A é um fundo de investimento local que aplica indiretamente1 
a maior parte de seus recursos no JPM Global Bond Opportunities Fund, domiciliado em 
Luxemburgo (fundo global). Por meio de uma abordagem dinâmica, o fundo global seleciona uma 
gama completa de ativos de renda fixa, em mais de 15 setores e 50 países.

EXPERIÊNCIA • Com experiência em gestão de carteiras 
flexíveis, os portfolio managers Bob Michele, Nick 
Gartside e Iain Stealey baseiam suas decisões 
em pesquisas desenvolvidas por mais de 280 
especialistas integrados globalmente.

PORTFÓLIO • O fundo global busca expandir seu horizonte de 
investimento para além dos tradicionais setores
de renda fixa, ajustando as posições e duration

da carteira à medida em que as condições de 
mercado são alteradas.

SUCESSO • O sucesso do investimento é resultado da 
diversificação da carteira e da relação risco/
retorno oferecida pelos ativos selecionados, em 
comparação a fundos de renda fixa tradicionais.

FUNDO GLOBAL: PERFIL DE RISCO/RETORNO DESDE O 
INÍCIO (%)

Fonte: Morningstar Direct. Dados de 01.03.2013 a 31.03.2018, USD, retornos mensais. O comparativo refere-se ao fundo global, shareclass A em Dólar, com renda 
reinvestida, e os principais índices do mercado de renda fixa. Não são considerados os efeitos das operações de hedge cambial, que influenciam os resultados 
auferidos pelo Global Bond Opportunities - Classe A (fundo local). Duration é uma medida de sensibilidade que expressa a mudança no valor de mercado dos ativos, em 
decorrência de mudanças na taxa de juros.  

Global Bond Opportunities FIC Multimercado CP - 
IE - Classe A 

Global
Aggregate 

Global Corporate 
Global
Gov't 

Global High Yield 

EM SovereignEM Corporate 

Barclays
Multiverse

Fundo Global

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2% 3% 4% 5% 6% 7%

IG CorpCaixa High Yield
EMD Securitized Outros*

Duration

2016 2017 2018201520142013
0

1

2

3

4

5

6

7

8

D
uration (anos)Al

oc
aç

ão
 (M

V%
)

0

20

40

60

80

100



PÁGINA 2 DE 2 | MAIO DE 2018   Global Bond Opportunities FIC Multimercado CP - IE - Classe A

Robert Michele, CFA

Iain Stealey, CFA

Nick Gartside, CFA

Portfolio manager
• 37 anos de 

experiência na 
indústria, 9 deles 
no J.P. Morgan 

Portfolio manager
• 15 anos de

experiência na 
indústria, todos 
eles no J.P. Morgan 

Portfolio manager

• 21 anos de
experiência na 
indústria, 8 deles no 
J.P. Morgan 

GLOBAL BOND OPPORTUNITIES – CLASSE A 
SIMULAÇÃO DE PERFORMANCE (%)

Abril 2018
Últimos  

12 meses
Últimos  

24 meses
Desde o 

início

-0,04 0,53 7,82 26,38 85,37

0,52 2,12 8,12 22,67 71,87

GLOBAL BOND OPPORTUNITIES –  
CLASSE A
CDI
% CDI
Volatilidade

- 25% 96% 116% 119%

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dados de abril de 2018. 
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A 
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO 
NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER 
MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. ESTE FUNDO 
TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO 
DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. O 
INDICADOR ECONÔMICO APRESENTADO TRATA-SE DE MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA 
E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE. INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE 
MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS 
PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. O desempenho descrito acima 
mostra os resultados simulados que o Fundo teria obtido no período demonstrado. 
Estes retornos simulados são fornecidos para fins ilustrativos somente, não devendo 
ser utilizados como base para uma decisão de investimento. Esta simulação baseia-
se nas seguintes premissas: utilização dos resultados auferidos pelo fundo de 
investimento global, hedge cambial e aplicando a taxa de administração de 0,90% ao 
ano. ESTE É UM MATERIAL TÉCNICO PREPARADO A PEDIDO DO BNY MELLON, VEDADA A 
DISTRIBUIÇÃO A QUALQUER TERCEIRO.

O time de renda fixa do J.P. Morgan 
Asset Management conta com:

• Uma plataforma global de
especialistas

• Patrimônio sob gestão de EUR417 
bilhões

• +280 profissionais em 10 localidades

Dados de 31.12.2017, J.P. Morgan Asset 
Management. 

GLOBAL BOND OPPORTUNITIES – CLASSE A
CARACTERÍSTICAS
Público alvo: 
Aplicação inicial: 
Taxa de administração: 
Taxa de performance: 
Cota de aplicação: 
Cota de resgate: 
Liquidação para resgate: 
Classificação Anbima: 
Classificação de risco: 

Investidores Qualificados 
R$ 50.000 / R$25.000*
0,90% a.a.
Não há
D+1 (dias úteis)
D+1 (dias úteis)
D+4 após a data de conversão (dias úteis) 
Multimercado Investimento no Exterior 
4, em uma escala crescente de 1 a 5

*Investidor por conta e ordem

EXPOSIÇÃO CAMBIAL
O Global Bond Opportunities – Classe 
A investe indiretamente seus recursos em 
uma classe em Dólar hedgeada para Reais, 
visando diversificação com ativos 
internacionais com proteção a variações 
cambiais. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC MULTIMERCADO CP IE - CLASSE A
1O fundo de investimento Global Bond Opportunities - Classe A investe seus recursos no fundo de investimento Global Bond Opportunities Master, que, por sua vez, acessa o JPM Global Bond Opportunities Fund, domiciliado em Luxemburgo. 

Material dedicado a investidores qualificados - vedada distribuição ao varejo, produzido pelo J.P.Morgan Adm de Carteiras Ltda para o segmento de Asset Management (“J.P. Morgan Asset Management”). Este material não constitui oferta, 
solicitação de compra ou de venda de qualquer produto financeiro em qualquer jurisdição, nem se trata de compromisso por parte do J.P. Morgan Asset Management ou das demais entidades do seu grupo econômico para participar em 
qualquer das transações aqui mencionadas. Informações econômicas, previsões técnicas ou estratégias de investimento mencionadas neste material são meramente informativas, baseadas em determinadas suposições e nas condições 
atuais de mercado - tais informações podem não estar completas e são válidas na data de elaboração deste material, exceto se indicado de forma diversa, estando sujeitas a alterações sem comunicação prévia ou posterior. O J.P.Morgan 
Asset Management não se responsabiliza por eventuais prejuízos de qualquer natureza em conseqüência do uso destas informações. O presente material não possui informações suficientes para suportar uma decisão de investimento e o 
investidor deve verificar a documentação oficial do produto financeiro desejado, que conterá os termos e condições definitivos do investimento. O J.P.Morgan Asset Management não presta serviço de consultoria jurídica, regulatória, 
tributária, de crédito e financeira e o investidor deve fazer uma avaliação independente de tais questões e determinar, em conjunto com seus próprios consultores profissionais, a adequação do investimento pretendido aos seus próprios 
objetivos. O valor e os rendimentos provenientes dos investimentos estão sujeitos à variação e flutuação, não havendo garantia de rentabilidade. Este material é destinado exclusivamente ao destinatário, não podendo ser distribuído ou 
reproduzido em qualquer forma sem o consentimento prévio por escrito do J.P. Morgan Asset Management. 
Fundos Locais estão disponíveis para distribuição no Brasil, exclusivamente, para investidores qualificados. Os fundos globais 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 globais administrados por outras unidade 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. O valor e os rendimentos provenientes dos investimentos no exterior estão sujeitos à variação e flutuação, não 
havendo garantia de rentabilidade. A variação nas taxas de câmbio podem afetar, para cima ou para baixo, os valores dos ativos investidos no exterior. Os ativos mencionados neste material são meramente ilustrativos, de forma a 
exemplificar o processo e estratégia de investimento que podem ser utilizados para o Fundo. Não há compromisso ou garantia de investimento real em tais ativos. Não há garantia de que os profissionais atualmente empregados pelo J.P. 
Morgan Asset Management continuarão em suas atuais posições ou que o desempenho ou sucesso passado de qualquer profissional sirva como indicador do desempenho ou sucesso futuro de tal profissional. O objetivo de investimento do 
Fundo é uma meta a ser perseguida, não havendo qualquer garantia ou promessa de rentabilidade nesse sentido. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E REGULAMANENTO DO FUNDO ANTES DE INVESTIR. 
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC MULTIMERCADO CP IE - CLASSE A. CNPJ: 29.587.389/0001-03. Gestor: J.P. Adm de Carteiras Ltda. 
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM. Este Fundo prevê em seu regulamento que a data de solicitação do resgate é diversa da data de conversão de cota que é diversa da data do resgate. O fundo está autorizado a realizar 
aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, 
com os riscos daí decorrentes. Crédito Privado - Este fundo está sujeito à risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em cada caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por 
força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Este fundo utiliza estratégias que 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 do fundo.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) / SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM www.cvm.gov.br / OS DOCUMENTOS OFICIAIS DO FUNDO, COMO O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO PODEM SER ENCONTRADOS 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.
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