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SELECT LIGHT FIRF CP LP 
 

Performance  Janeiro 2019 Acumulado 12M 

SELECT LIGHT 0,58% 0,58% 7,02% 
CDI 0,54% 0,54% 6,38% 

% CDI 107,12% 107,12% 109,95% 
 Volatilidade  Janeiro 2019 Anualizada 

SELECT LIGHT - - 0,33% 
Sharpe Ratio - - 4,73 

1 - Sharpe Ratio - Calculado com base no retorno e volatilidade históricos anualizados 

 

Em janeiro, o fundo SELECT LIGHT FIRF CP LP rendeu 0,58% (107,12% do CDI). Nos últimos 12 meses, o 

fundo apresenta rentabilidade nominal de 7.02%, que corresponde a 109.95% do CDI. 

Breakdown por classe 

Resultado Select Light 

Ativos Contribuição Marginal 
(%CDI) 

Contribuição 
Marginal 
(Nominal) 

% PL Médio 

Soberano 9,95% 0,05% 9,29% 
CDB 2,11% 0,01% 1,83% 
Debenture 53,02% 0,29% 39,99% 
LF 9,50% 0,05% 8,30% 
LFSN 17,05% 0,09% 13,56% 
Termo 31,43% 0,17% 27,07% 
Resultado Bruto 123,06% 0,67% 100,06% 

Custos 15,94% 0,09% 0,06% 

Resultado Líquido 107,12% 0,58% 100,00% 
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O fundo Select Light performou próximo ao seu benchmark no mês de janeiro de 2019, 

com os ativos rendendo em linha com a expectativa. 

Olhando para frente, nesse início de ano vimos oportunidade para aumentar a 

alocação do fundo em duas classes de ativos: “debêntures” e “termo”. Em 

”debêntures”, diferente do que estávamos vendo no mercado nos últimos meses, 

alguns nomes que gostamos do crédito nos setores de varejo e logística acreditamos 

que há espaço para aproveitar fechamentos de spreads. Em “termo”, com a euforia da 

bolsa de valores no mês de janeiro, aumentamos a alocação na classe, na expectativa 

de antecipação desses termos com a possível realização de lucros. 

Dessa forma, entendemos que a estratégia dos últimos meses de aguardar melhores 

oportunidades que acreditávamos que viria foi importante, pois começamos 2019 bem 

posicionados. 

 


