Carta de Gestão
Outubro, 2020
Prezados cotistas,
O mês de outubro começou com boas dinâmicas para ativos de risco brasileiros e globais.
Ao longo do mês, dados crescentes de mortes e casos confirmados de Covid-19 levaram a
alguns países voltarem a cogitar políticas de lockdown. A possibilidade de novos lockdowns e
a proximidade e indefinição da eleição presidencial americana levaram a um final de mês
que deixou a desejar para ativos de risco.
No cenário político brasileiro, os desentendimentos entre executivo e legislativo voltam a
surgir. As eleições municipais no horizonte também dificultam a pauta de temas difíceis no
congresso, em um momento que precisamos de urgência.

Destaques do Mês
Estratégia de ações: O Fundo de Ações da casa teve um desempenho positivo de +1,04%.
Ao final de outubro mantínhamos uma posição de caixa de cerca de 15%, dado o aumento
de volatilidade e os eventos importantes no horizonte. As principais contribuições de
performance foram nossas posições em varejo, commodities e transporte e logística. Os
maiores detratores de performance foram os setores de Utilities e Educacional. Nosso
destaque positivo do mês foi a posição em Arezzo, no setor de varejo de moda, com a
divulgação da aquisição da Reserva e a criação da plataforma de vestuário AR&CO.
Estratégia multimercado: O Fortuna também obteve um desempenho positivo de +0,67%,
os maiores contribuidores de performance foram o book de hedge e nossas posições
compradas em bolsa brasileira.
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Atenciosamente,

Multinvest Capital

Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo
garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada
já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de
impostos. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento dos fundos de investimento antes de aplicar
seus recursos. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não deve ser entendido
como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer
ativo financeiro ou investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégia de investimento por parte dos leitores.
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