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SELECT TOP FIRF CP 
 

Performance  jan/19 Acumulado 2019 Acumulado 12M 

SELECT TOP 0,49% 0,49% 6,77% 
CDI 0,54% 0,54% 6,38% 

% CDI 90,90% 90,90% 106,11% 
 Volatilidade  jan/19 Anualizada Desde o início - Anualizada 

SELECT TOP - - 0,67% 
Sharpe Ratio - - 2,84 

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

No mês de janeiro, o fundo SELECT TOP FIRF CP rendeu 0,49% (90,90% do CDI). O 

fundo acumula rentabilidade nominal de 6,77% (106,11% do CDI) nos últimos 12 

meses. 

 

Breakdown por classe 

Resultado Select Top 

Ativos Contribuição Marginal (% 
CDI) 

Contribuição Marginal 
(Nominal) 

% PL 
Médio 

Soberano 1,29% 0,01% 1,30% 
Estruturados 13,71% 0,07% 7,26% 
Debêntures 23,12% 0,13% 31,98% 
LF 3,68% 0,02% 3,18% 
LFSN 20,35% 0,11% 17,16% 
CDB 4,55% 0,02% 4,04% 
Termos 16,79% 0,09% 16,33% 
Fundos 23,81% 0,13% 18,80% 
Resultado Bruto 107,31% 0,58% 100,06% 

Custos 16,41% -0,09% 0,06% 
Resultado 
Líquido 90,90% 0,49% 100,00% 
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O fundo Select TOP performou abaixo do benchmark no mês de janeiro, em especial 

pela precificação de um crédito no setor de varejo.  

Continuamos focados em aumentar a exposição do fundo em ativos estruturados, que 

possuem uma combinação de maior yield e garantias, o que não só aumenta a 

qualidade dos ativos em carteira e sua rentabilidade, como reduz volatilidade. 

Além disso, com a euforia da bolsa de valores no mês de janeiro, aumentamos a 

alocação na classe de Termo, na expectativa de antecipação desses termos com a 

possível realização de lucros. 

Acreditamos que essas duas classes ajudarão a equilibrar a volatidade observada no 

book de debêntures. 

 


