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Resultado Primário para Estabilizar Dívida Bruta/PIB

3 4 5 6

1,0 1,7 2,4 3,2 4,0

1,5 1,3 2,1 2,8 3,6

2,0 0,9 1,7 2,4 3,2

2,5 0,5 1,3 2,0 2,8

Últimos Dados:

Resultado Primário em 12 Meses % do PIB = 1,9

Dívida Bruta / PIB = 77,1

Taxa Real de Juros
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Fonte: ASA Investments

 ASA HEDGE FIC FIM -0,98 6,78 36,21

    JUROS -0,20 1,13 27,15

           NOMINAL LOCAL 0,00 -0,28 -0,29

           INFLAÇÃO LOCAL 0,00 -0,02 0,05

           NOMINAL GLOBAL -0,21 1,43 27,39

    MOEDAS 0,05 0,66 2,12

           BRL 0,01 -0,01 1,67

           FX ex-BRL 0,04 0,67 0,45

    AÇÕES -2,23 2,32 5,02

           CARTEIRA 0,00 0,00 0,02

           AÇÃO INTERNACIONAL -2,22 2,29 5,01

           IBOV DIRECIONAL -0,01 0,03 0,14

           LONG SHORT 0,00 0,00 -0,14

    COMMODITIES 0,21 -0,23 -0,57

           COMMODITIES 0,21 -0,23 -0,57

    VOLATILIDADE 0,02 0,08 0,16

           VOLATILIDADE 0,02 0,08 0,16

    CAIXA 0,96 4,38 11,93

           CAIXA 0,96 4,38 11,93

    CUSTOS 0,20 -1,57 -9,60

           DESPESA -0,02 -0,09 -1,13

           TAXA ADMINISTRAÇÃO -0,15 -0,70 -2,03

           TAXA PERFORMANCE 0,37 -0,78 -6,44
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A ASA Asset 2 Gestão de Recursos Ltda. está devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários. A Asa Asset 2 não realiza a 
distribuição de cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Nos termos da autorregulamentação da ANBIMA, para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise 
de, no mínimo, 12 (doze meses). As informações aqui disponibilizadas têm caráter meramente informativo, não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento, tampouco recomendação para compra ou venda 
de cotas dos fundos, cujas características poderão ou não se adequar ao perfil do investidor. Esta carta e as informações nela contidas são estritamente confidenciais,  para uso exclusivo de quem as recebeu, e não poderão ser 
divulgadas ou distribuídas a terceiros, total ou parcialmente, sem a prévia e expressa autorização da Asa Asset 2. Qualquer oferta ou solicitação para oferta de quaisquer valores mobiliários somente será realizada em 

observância à regulamentação aplicável.
Ao receber esta carta, o receptor concorda em não divulgar ou disponibilizar cópias desta carta, tampouco qualquer informação aqui contida. Esta carta e as informações aqui contidas não devem ser entendidas como análise de 

valor mobiliário, material promocional       e não devem ser levadas em consideração como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil,  tributário ou como recomendação de investimento. A Asa Asset 2 não se responsabiliza por 
decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para 
opinar e decidir acerca de um investimentoEsta carta mensal não se caracteriza nem deve ser entendida como uma promessa e/ou um compromisso da Asa Asset 2 de realizar as operações ou estruturar os veículos de 

investimento aqui descritos. Não há garantia de que quaisquer investimentos e/ou eventos futuros ocorrerão.

OS FUNDOS DE INVESTIMENTO SOB GESTÃO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUALQUER MECANIS MO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A 
RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE APRESENTADA DOS FUNDOS DE INVE STIMENTO NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O REGULAMENTO DO 
FUNDO ANTES DE INVESTIR

Os fundos de investimento sob gestão da Asa Asset 2, através de suas estratégias de investimento, podem estar sujeitos a diversos riscos inerentes ao negócio, como concentração de ativos de um mesmo emissor, exposição a 

derivativos, exposição em investimentos no exterior e a eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua c arteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, 
falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo por isso antes de investir leia atentamente os documentos dos fundos de investimento em especial os “fatores de risco”. As 
estratégias dos fundos de investimento sob gestão da Asa Asset 2 podem resultar em significativas perdas patrimoniais,  podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação do cotista de 
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos, observada a regulamentação aplicável. Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros, CNPJ/ME: 02.201.501/0001-61, Av. Presidente Wilson,231, 11ºandar Rio de 
Janeiro – Rio de Janeiro, www.bnymellon.com.br, SAC: [sac@bnymellon.com.br] ou [0800 725 3219]

http://www.bnymellon.com.br/

