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SOBRE O FUNDO

O Garde D'Artagnan é o flagship da gestora. Um fundo multimercado que busca entregar um retorno atrativo, superior

ao CDI, através da alocação em diversas estratégias, as quais são montadas levando em consideração fundamentos e

fatores técnicos de cada mercado, sempre baseado no ambiente macroeconômico. O fundo atua no mercado Brasileiro e

Internacional, em estratégias diversas, dentre elas: juros, moedas, câmbio, equities, commodities e outros.
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O panorama econômico americano continua desafiador aos olhos do Fed, que, de um lado, vê uma economia ainda com
poucos sinais de arrefecimento e, de outro, riscos crescentes quanto à saúde do sistema financeiro e seus possíveis
impactos sobre a oferta de crédito. Ponderando ambos os lados, em face do discurso de Powell após última alta de juros
na reunião do FOMC de maio, mantemos nossa visão de que esta marcou o fim desse ciclo de aperto monetário. Na Zona
do Euro, no entanto, ainda vemos o ECB atrasado no ciclo de aperto monetário em relação aos EUA. Com uma atividade
resiliente, mercado de trabalho apertado e um sistema financeiro mais robusto, acreditamos que o ECB deva elevar sua
taxa de juros a pelo menos 3.75% nas próximas reuniões. Enquanto isso, a China continua colhendo os frutos de uma
reabertura econômica sem inflação no país, deixando o caminho livre para que as autoridades sigam com seu viés pró-
crescimento econômico.

No cenário doméstico, a divulgação do novo arcabouço fiscal, apesar de eliminar cenários mais extremos de descontrole
de gastos, ainda mantém uma política fiscal expansionista nos próximos anos e uma trajetória crescente da dívida pública.
Desta maneira, não acreditamos que o novo arcabouço irá reancorar as expectativas de inflação (hoje cerca de 100bps
acima da meta) e, portanto, não deverá abrir espaço para cortes da taxa Selic neste ano. Ainda, a atividade econômica no
Brasil tem mostrado sinais de resiliência e os núcleos de inflação seguem rodando ao redor de 6%, mantendo um cenário
desafiador para o Banco Central que deverá manter sua postura vigilante. Por fim, melhoramos nossa projeção de balança
comercial para cerca de US$ 80 bilhões, o que deverá resultar em um déficit em conta corrente ainda mais contido de
1,2% do PIB.

Aproveite para ler mais em nossa Carta Mensal disponível no site, e ouça nosso Podcast no Spotify com o resumo de cenário, estratégias e resultados do mês.

https://www.instagram.com/gardeasset/
https://open.spotify.com/show/1USC0V5C6I8FIWXNT5uZpV?si=b17ab5f4a1564f58
https://www.youtube.com/@gardeassetmanagement644
https://www.linkedin.com/company/garde-asset-management/mycompany/
https://t.me/+O-zYuOtXyVI3Yzgx
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO GARDE.COM.BR

RENTABILIDADE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

Fundo 0.67 -0.25 1.17 -0.05 - - - - - - - - 1.55

CDI 1.12 0.92 1.17 0.92 - - - - - - - - 4.20

Fundo 2.85 1.13 3.99 1.26 1.70 0.39 -1.56 2.00 0.11 -0.41 -3.01 1.30 9.99

CDI 0.73 0.75 0.92 0.83 1.03 1.01 1.03 1.17 1.07 1.02 1.02 1.12 12.37

Fundo -1.02 1.11 -0.50 1.15 1.11 0.55 -0.64 0.61 -0.94 0.10 -0.17 2.21 3.57

CDI 0.15 0.13 0.20 0.21 0.27 0.30 0.36 0.42 0.44 0.48 0.59 0.76 4.40

2023

2022

2021

% 12 M 24M 36M 48M 60M Desde Início

Fundo 2.39 14.44 24.71 31.20 33.39 157.22

CDI 13.42 21.42 24.04 30.52 38.77 124.12

PÚBLICO ALVO

APLICAÇÃO MÍNIMA

RESGATE (COTIZAÇÃO)

TRIBUTAÇÃO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

TAXA DE PERFORMANCED+30 (Dias Corridos)

Geral

R$ 500,00

20% sobre o CDI

Longo Prazo

2,5% a.a.¹

Data de Início 06/12/2013 Administrador Intrag DTVM Ltda.

Classificação Anbima Multimercado Macro Gestor Garde

Movimentação Adicional R$ 100.00 Patrimônio Líquido (R$ mi) 145.28                                      

Cotização Aplicação D+1 dia útil Patrimônio da Estratégia (R$ mi)² 968.07                                     

Liquidação Resgate D+1 dia útil PL Médio 12 meses (R$ mi) 222.70                                     

¹Taxa de administração mínima de 1,89% a.a. podendo chegar a 2,50% a.a., considerando a taxa de administração dos fundos investidos.
² PL da Estratégia Total (Master)

Garde Asset Management Gestão de Recursos Ltda. (“Garde Asset Management”), a Garde RF & Previdência Gestão de Recursos Ltda. (“Garde RF & Previdência”) e
a Garde Equity Gestão de Recursos Ltda (“Garde Equity”, e em conjunto com a Garde Asset Management e a Garde RF & Previdência, “Garde”) realizam única e
exclusivamente a distribuição de cotas de Fundos de Investimentos dos quais sejam, respectivamente, responsáveis pela gestão de recursos (“Fundos”), nos termos
da Resolução CVM nº 21, de 21 de fevereiro de 2021, não realizando, portanto, a distribuição de qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste
material são de caráter exclusivamente informativo, não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em ativos financeiros,
tampouco recomendação para compra ou venda de cotas dos Fundos, cujas características poderão ou não se adequar ao perfil do investidor, nos termos da
Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021. Este website material é destinado à investidores e potenciais investidores que buscam informações sobre a Garde e os
Fundos geridos, não devendo ser interpretado ou usado como conselho, recomendação financeira, legal, fiscal ou contábil, ou, ainda, embasar qualquer decisão
de investimento. As informações contidas neste material não devem ser consideradas como representação ou garantia da Garde de que os investimentos
alcançarão esses retornos no futuro. A Garde não assume qualquer compromisso de publicar atualizações ou revisões das previsões contidas neste material. A
rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes aos Fundos. A rentabilidade divulgada não é
líquida de impostos. O investimento em Fundos não contam com a garantia do administrador, da Garde, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para a avaliação da performance de um Fundo é
recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos regulamentos e lâminas dos Fundos antes de
investir. Os Fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, da forma como são adotadas,
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 dos Fundos. Alguns Fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros
no exterior.Informações relativas aos horários, valores máximos e mínimos de aplicação e movimentação, prazo de carência, conversão e liquidação para
movimentações, taxas de administração, performance, entrada e saída cabíveis aos Fundos, tratamento tributário perseguido, descrição e objetivos de
investimento, utilização de derivativos, aquisição de ativos negociados no exterior, concentração de poucos emissores de ativos de renda variável, principais
fatores de risco, dentre outras informações poderão ser adquiridas em documentos específicos, tais como, regulamentos, lâminas e tabela resumo referente às
características gerais dos Fundos, disponíveis em https://www.garde.com.br/ no menu ‘Fundos’.A Garde, seus administradores, sócios e colaboradores não se
reponsabilizam pela publicação acidental de informações incorretas, e isentam-se de responsabilidade sobrequaisquer danos resultantes direta ou indiretamente
da utilização das informações contidas neste material. O conteúdo deste material não pode ser copiado, reproduzido, publicado, retransmitido ou distribuído, no
todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, da Garde.

ABR 23

https://www.instagram.com/gardeasset/
https://open.spotify.com/show/1USC0V5C6I8FIWXNT5uZpV?si=b17ab5f4a1564f58
https://www.youtube.com/@gardeassetmanagement644
https://www.linkedin.com/company/garde-asset-management/mycompany/
https://t.me/+O-zYuOtXyVI3Yzgx

	Slide 1
	Slide 2

