
                

Carta do Gestor - Novembro/Dezembro 21

Caros Cotistas, Parceiros e Amigos,

Novembro foi um mês novamente marcado por instabilidade e pressão nos ativos de base tecnológica

ao redor do mundo, principalmente diante das expectativas de medidas para conter o ambiente

inflacionário no pós-pandemia, particularmente nos EUA, que não alcançava o patamar de 6% em

inflação há mais de 30 anos. Ainda se especula muito, seja entre analistas, seja entre os próprios

Bancos Centrais, sobre a intensidade e duração de estímulos econômicos que viabilizem a retomada

de diferentes setores produtivos, com constantes idas e vindas sobre as projeções de médio e longo

prazo para as curvas de juros – as techs tendem a sofrer mais em cenários de aperto monetário mais

intenso, em altas consecutivas de juros e menor liquidez no mercado. O momento é de grande

volatilidade quando o assunto é investir em “Growth” ou em “Value” stocks, ou seja, investir em

empresas que apresentam um alto potencial de crescimento, mas que ainda não geram – ou

timidamente geram – um fluxo de caixa positivo, ou investir naquelas em que apresentam lucros

consistentes com o passar dos anos, com maior previsibilidade de receitas. No Newton Tech Fund,

buscamos selecionar atualmente companhias com ambos os ingredientes – alta geração de caixa com

altíssimo crescimento – um fenômeno raro, mas possível em casos de techs disruptivas como Nvidia,

por exemplo (+100% de alta no YTD em dólares para 2021).

Outras duas estratégias de alocação podem ser identificadas como decorrência de nosso modelo de

análise: (i) a diversificação em ativos com maior previsibilidade de desempenho, com destaque as

FAAMGs (Microsoft ao invés de Netflix) e grandes ativos SaaS como Salesforce e Adobe; (ii) o

momento propício para compra de papéis que têm sofrido com a instabilidade, mas que são

expoentes em segmentos com explosivo crescimento de demanda, com especial destaque ao setor de

Segurança Cibernética.

Temos obtido bons resultados ao longo do ano na gestão de um portfólio composto por (a) Growth

Stocks com perfil Value, (b) Ativos Previsíveis e (c) Expoentes Disruptivos. O Newton Tech Fund

persiste dentre as principais rentabilidades de FIA IEs para o ano, fechando o mês de novembro com

23,47% de alta acumulada.

Seguimos otimistas com o mercado de tecnologia, sempre apostando em empresas vencedoras e que

melhor pontuam em nosso criterioso modelo de escolha de ativos – o TFMP (Tecnologia, Finanças,

Mercado e Pessoas). Essa abordagem de seleção, em conjunto com a análise macroeconômica

predominante no atual contexto já nos guiaram para bons resultados até então, e deverão ser a chave

para objetivos ainda maiores do Newton Fund a médio-longo prazo.

Seguiremos dividindo nossa análise desta carta com um resumo de destaques macroeconômicos e um

aprofundamento na seção Tech, com a discussão de alguns investimentos realizados em nosso

portfólio. Nesta carta, também abordaremos nosso investimento em Nubank, detalhando os motivos

que nos fazem acreditar na perpetuidade do sucesso do principal Neobank do mundo.
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CONTEXTO MACRO

Nos EUA, o atual presidente do FED, Jerome Powell, sinalizou a aceleração do processo de tapering

(redução gradual de estímulos monetários na economia) na última reunião do Comitê Federal de

Mercado Aberto. Powell afirmou que projeta até 3 aumentos de 25bps sobre a taxa de juros

americana ao longo do próximo ano, em resposta aos dados crescentes de inflação, numa economia

ainda sem retomada de indicadores expressivos em relação à emprego e com ritmo de vacinação

estacionado na faixa dos 60% da população. Trata-se de um cenário bastante desafiador na dinâmica

da retomada econômica, responsável por despertar grande instabilidade nas projeções dos analistas e,

como consequência, maior volatilidade, em particular no caso de operações consumidoras de caixa (J-

Curve Hopes).

Na China, o temor de intervenções estatais continua afastando investidores e derrubando o mercado

acionário, ainda afetado por receios de que empresas listadas nos EUA sejam forçadas a sair do

mercado americano. Tal temor ganhou corpo com a decisão voluntária da Didi de sair dos EUA e

migrar para a Bolsa de Hong Kong, meses após um primeiro movimento de IPO na NYSE. Na contramão

de diversos países que devem elevar suas taxas de juros por conta do contexto inflacionário,

entretanto, a China se destaca como uma exceção a este modelo. Recentemente, o país cortou as

exigências de compulsórios dos bancos e pode eventualmente até cortar juros para fomentar o

consumo na economia local.

Já em território brasileiro, o Banco Central continua no seu ciclo de fortes altas na Selic, que atingiu

9,25% na última reunião do Copom. Boa parte dos economistas no mercado já projetam uma Selic

perto de 12% no final do ciclo, em meados de 2022. O Senado caminhou com a PEC dos Precatórios,

trazendo melhor visibilidade, ainda que ao custo da credibilidade fiscal. Ao que tudo indica, teremos

em 2022 um cenário de juros altos, inflação próxima do teto da meta (em torno de 5%) e sem

crescimento econômico, o que também ameaça uma boa safra de balanços. Possivelmente veremos os

analistas de sell-side revisando para baixo suas estimativas de lucros para as empresas, o que deve

levar também um corte das projeções do Ibovespa. No cenário político, a 3ª via continua bastante

fragmentada, com muitos pré-candidatos ainda testando seu potencial, o que – por ora – continua

sugerindo um embate mais provável entre Lula e Bolsonaro.

DESTAQUES TECH

Os desafios descritos na seção anterior acarretaram em adaptações importantes em nosso atual

portfólio, em especial no caso de líderes em fintechs e e-commerces/marketplaces. Com diversas

métricas de consumo não correspondendo às expectativas do mercado – que já estimaram uma

grande desaceleração nos últimos meses – setores diretamente ligados ao varejo digital acabaram

sofrendo quedas em suas concentrações finais. Reduzimos a concentração em players como PayPal,

por exemplo, e mantivemos uma concentração reduzida em players de e-commerce, enxergando a
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menor capacidade da população global em persistir numa curva ascendente de consumo diante do

cenário de juros mais altos.

Estamos atentos, contudo, à evolução gradativa de bases tecnológicas que transformam

significativamente o consumo digital, mesmo em contextos de crise. Neste sentido, é importante

destacar o movimento recente de integração de pagamentos com criptomoedas nas plataformas do

Meta (antigo Facebook) – mais um passo estratégico para acelerar a popularização de cripto-

transações – nossa alocação em Square, mesmo num cenário de atual de correção de preços,

fundamenta-se nesta tendência, que contrasta ainda com o distante roadmap de desenvolvimento de

players líderes no Brasil como Stone e PagSeguro.

No Brasil, vale salientar, tomamos a decisão de fazer parte do IPO do Nubank, após um longo estudo

sobre o ativo, que desperta grande polêmica em relação a seu pricing, principalmente junto a gestores

nacionais. Nossa análise sobre os fundamentos tecnológicos da empresa, para muito além de sua

interface de app, resultou em uma pequena posição de compra no papel (cerca de 1% do fundo) – um

dos poucos ativos latino-americanos (junto com Mercado Livre e Infracommerce) que agora fazem

parte do portfólio Newton Tech Fund.

Os subtópicos a seguir detalham os principais movimentos citados acima, incluindo também

considerações sobre o setor de Segurança Cibernética: três papéis investidos pelo Newton (Palo Alto

Newtorks, Zscaler e Fortinet) passam a fazer parte do Nasdaq-100. Comentaremos sobre o

desempenho do índice ao final dessa carta, destacando três aspectos que contribuíram para o

incremento da diferença atual de rentabilidade no ano observada para o Nasdaq-100 frente ao

Newton: (i) o efeito hype na precificação recente de Tesla; (ii) uma forte penalização recente da

precificação de Roku; (iii) quedas mais abruptas no desempenho de ações SaaS como Salesforce e

Adobe.

HIGHLIGHTS SOBRE FINTECHS

Entramos em detalhes sobre o desempenho do setor das fintechs em nosso artigo no Blog - Por que as

Fintechs estão sofrendo tanto na Bolsa?.

O custo de oportunidade é algo que acaba se evidenciando quando o assunto é elevação das taxas de

juros – e consequentemente, do retorno dos títulos públicos. Investidores que antes viam a renda

variável como a única fonte de garantir rentabilidade para a carteira de investimentos, agora também

começam a olhar para outras alternativas. E toda essa conjuntura acaba acertando em cheio em

nossas queridas fintechs, que estão aqui para tornar mais fácil e intuitiva a maneira na qual lidamos

com nosso dinheiro.

Durante o mês de novembro, uma outra notícia também nos chamou a atenção no contexto de

pagamentos. Ainda em fase de testes nos Estados Unidos, o Facebook (agora, Meta) estará
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disponibilizando que usuários do WhatsApp, através da Novi – carteira digital, também da empresa de

Zuckerberg – estejam enviando e recebendo pagamentos através de criptomoedas dentro da

plataforma. Esse envio se dá através da conversão de dólares comuns para Pax dollars, uma stable coin

emitida pela companhia especializada em blockchain Paxos. Além de tornar o processo de enviar

dinheiro muito mais rápido e eficiente (o que certamente nos fará lembrar daqueles boletos bancários

que demoravam 2 dias úteis para cair na conta), esse processo acaba extinguindo a existência das

processadoras de pagamentos, já que as transações são realizadas inteiramente pela blockchain.

Nossa visão para o setor, além das apostas em companhias que devem ser pioneiras na globalização

de pagamentos através da blockchain, como Facebook e Square (Meta e Block, respectivamente), nos

leva a desacreditar cada vez mais nos grandes bancos tradicionais, que devem perder tração de

crescimento ao longo do tempo pela incapacidade de se reinventar rapidamente, como no caso das

fintechs e de boa parte das empresas de tecnologia. Foi com esse pensamento, também, que

decidimos aumentar nossa aposta no setor, fugindo da ideia de investir em grandes bancos

tradicionais, mas sim apostando em um banco (Será que ainda podemos chama-lo assim?)

reconhecido mundialmente por ser o maior Neobank do mundo em número de usuários, expandindo

suas operações em níveis considerados assustadores para a relevância que a companhia já representa

dentro da geografia em que atua.

IPO NUBANK

O que falar de uma empresa que pode assumir a ponta da acirrada competição por market share entre

as corretoras brasileiras de um dia para o outro? Pois é assim que a empresa fundada por David Vélez

em 2013 deverá se posicionar com a consolidação do NuSócios, programa capaz de garantir uma BDR

para cada cliente que aderir ao programa. Em nosso artigo no Blog, o analista José Augusto Albino

discorreu sobre os impactos deste programa no mercado de capitais brasileiro, além de outras

consequências que esse IPO deverá trazer para o cenário macroeconômico do país. Você pode acessar

o artigo através do link a seguir: NuSócios: A grande jogada de Marketing que pode revolucionar o

mercado de capitais brasileiro.

Mas além de todo o impacto social que o Nubank poderá trazer para o contexto da América Latina, o

principal Neobank do mundo em número de clientes também poderá trazer muitos resultados

positivos para o bolso dos seus acionistas.
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Principais Neobanks mundiais. Elaboração: Newton Fund

Estamos falando de uma companhia com um CAGR de receita de mais de 60% nos últimos 4 anos,

saindo de uma receita de U$ 319 milhões em 2018 para uma receita projetada de U$ 1,4 bilhão em

2021. Em nosso artigo escrito pelo CEO da casa, Thiago Lobão, detalhamos a análise realizada a partir

de nosso modelo TFMP sobre todos os critérios referentes à tecnologia, finanças, mercado e pessoas

de Nubank: todo mundo NU! Um IPO que traz muitas reflexões aos investidores brasileiros.

Crescimento do Nubank de 2018 a 2021. Receita de 2021 anualizada. Elaboração: Newton Fund
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Por fim, vale destacar o crescimento orgânico exemplar alcançado pelo Nubank, muito baseado pelo

fanatismo mostrado por seus mais de 48 milhões de clientes na América Latina. A escalabilidade do

modelo de negócios proposto pela fintech já foi demonstrada através do crescimento do número de

usuários ao longo do tempo com um budget extremamente reduzido, escancarando a eficiência do

modelo de marketing e de posicionamento midiático da companhia.

Dados de crescimento orgânico de Nubank. Elaboração: Newton Fund

O elevado índice de crescimento orgânico, alinhado com um crescimento de receita impactante

comprovam que as soluções trazidas pelo Nubank de fato estão revolucionando o mercado bancário

na América Latina. Através dessas informações, alinhadas aos critérios trazidos em nossa análise

proprietária de TFMP, nos fazem acreditar que este será o player vencedor num horizonte de médio-

longo prazo no setor.

PALO ALTO NETWORKS, ZSCALER e FORTINET – ADICIONADAS AO NASDAQ-100

No momento em que você estiver lendo esta carta, provavelmente três das nossas apostas do setor de

segurança cibernética já deverão estar fazendo parte do índice que comporta as 100 maiores

empresas da bolsa de valores da Nasdaq. A entrada no índice depende, basicamente, de dois fatores:

valor de mercado e volume de negociações. As maiores empresas e que ao mesmo tempo apresentem

um bom volume de negociações (acima de 200.000 em média por dia) naturalmente acabam entrando
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para o índice, em uma revisão que ocorre periodicamente a cada três meses. O crescimento do

mercado de segurança cibernética (TAM) pode ser visualizado na tabela a seguir, que mostra um CAGR

de mais de 9,5% para o setor até 2026, onde deverá atingir a marca de 345 bilhões de dólares.

Crescimento projetado para o tamanho de mercado de segurança cibernética. Dados: Statista

Para uma indústria conhecida pelo termo “winner takes all”, ou seja, o melhor produto conquista a

maior parte de um mercado específico, as empresas que compõem o segmento devem investir

pesadamente em tecnologias de ponta, com a intenção de levar sua fatia de mercado. Sendo assim, é

comum que empresas de segurança cibernética acabem se especializando em uma ou outra solução,

garantindo ser boas – ou as melhores – naquilo em que fazem. Em um vídeo gravado pelo nosso

analista Farid Londono, as características desse setor são melhor avaliadas, dando um contexto

tecnológico que sustenta a nossa decisão de alocação nos principais papéis de segurança cibernética

disponíveis do mercado. O vídeo pode ser acessado em:

https://www.youtube.com/watch?v=5vg2Zd78hHU.

NEWTON VS. NASDAQ-100

No mês de novembro, pelo segundo mês consecutivo, o portfólio Newton Fund apresentou

descolamento com desempenho inferior ao índice de referência, o Nasdaq-100. Três fatores

importantes, de total consciência da gestora, contribuem de forma mais significativa a este

movimento:
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• Tesla: apenas nos dois últimos meses, a montadora de carros do magnata Elon Musk teve um

desempenho de mais de 45% de rentabilidade. Nosso posicionamento, no momento, é de

acompanhar ainda à distância esse movimento mais recente de forte alta no papel, considerando

tanto questões relacionadas à disparidade de preço da companhia frente aos peers de mesmo

estágio de maturidade e também questões propriamente fundamentalistas. A maturidade de

roadmap da empresa é um ponto relevante a ser avaliado neste momento – nossa análise em T

considera sim os consecutivos atrasos de lançamento de novos projetos frente às perspectivas

anunciadas inicialmente. Além disso, recentes softwares relacionados à direção autônoma de

seus veículos tiveram de ser removidos de operação após o lançamento, após inúmeras

reclamações de falsos avisos e bugs no sistema. Isso acaba trazendo cada vez mais destaque para

outras empresas que certamente vão brigar com a Tesla pelo espaço de veículos autônomos,

como nos casos da Apple, com o Apple Car e a Rivian, que recentemente realizou a abertura de

capital na Nasdaq, em um IPO avaliado em mais de 65 bilhões de dólares. Mesmo assim, estamos

atentos aos novos lançamentos da Tesla, avaliando o melhor momento para uma realocação no

papel já em 2022.

• Roku: a companhia combina uma aposta no avanço em streaming ao redor do mundo e um

software proprietário, capaz de revolucionar a cadeia televisiva através de uma destacada

experiência do usuário e preço baixo, transformando os aparelhos em Smart TVs através de um

baixo custo para o consumidor na ponta. Citando problemas relacionados à cadeia de suprimentos

de equipamentos para seus aparelhos, a empresa reduziu as projeções de receita para o próximo

ano, sendo severamente punida em suas cotações desde o anúncio de resultados, ocorrido em

novembro. Seus papéis já caíram mais de 30% desde então, com alta volatilidade. Entretanto, a

empresa demonstra consistentes resultados na direção do crescimento de monetização da sua

base de usuários, sendo um dos principais fatores que nos façam acreditar na virada de sua curva

J, onde a empresa deverá se tornar lucrativa desde o início de suas operações.

Curva J de Roku. Elaboração: Newton Fund
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Neste ponto, vale comentar uma tendência de mercado que já foi observada pela casa.

Geralmente, papéis que tenham consistência na mudança de patamar em suas Curva J recebem

um bom prêmio do mercado por essa movimentação. Grandes gestoras de tecnologia no mundo,

como a ARK Invest, compartilham conosco de uma visão positiva sobre os resultados de Roku,

que deverá se tornar uma empresa lucrativa já a partir do próximo trimestre de operações.

• Líderes SaaS: Adobe e Salesforce, consolidadas empresas de SaaS e grandes geradoras de caixa

também recuaram suas estimativas de crescimento para o próximo ano. Sendo duas das nossas

maiores apostas para o setor, essas empresas são pouco representativas no índice de referência,

descorrelacionando nosso portfólio com o Nasdaq-100 mais uma vez. Entretanto, a casa possui

uma visão essencialmente positiva de longo prazo para essas companhias, que apresentam uma

recorrência de resultados muito mais previsível para passarem sem fortes emoções em um

cenário de cautela diante das questões macroeconômicas que estão circundando o setor de

tecnologia nos últimos meses. Seguimos confiantes com nossa tese em SaaS para 2022,

enxergando um ótimo potencial de upside para as empresas a partir do início do ano, quando as

questões inflacionárias nos Estados Unidos já terão um cenário mais previsível de como se

comportarão daqui em diante.

Ao longo de novembro, foi realizado um estudo apurado sobre os fatores elencados em resumo

anteriormente, diante de todos os critérios analisados pelo Fundo. A gestora persiste confiante nos

fundamentos de seu modelo TFMP, sem alterações que propositalmente busquem uma aproximação

ao resultado do índice em curto-prazo. Mantemos a convicção de que, no médio/longo prazo,

prevalecerão os fundamentos das companhias selecionadas atualmente, mantendo-se a necessidade

de acompanhamento minucioso de eventos que possam impactar individualmente, setorialmente ou

sistematicamente em critérios de avaliação. No contexto atual, acreditamos sim numa correção para

baixo no atual valor de Tesla, numa valorização abrupta de Roku após anúncio do rompimento da

Curva-J e, especialmente, em maior razoabilidade de mercado na retomada de boas avaliações aos

líderes SaaS. Tais movimentos devem acontecer gradativamente, envoltos ainda em um contexto

macro de volatilidade aguçada. Por ora, no entanto, não devemos nos deixar levar por variações

pontuais para redefinir os parâmetros de seleção dos ativos investidos.

Agrademos a leitura e permanecemos à disposição, mantendo a convicção no sucesso de nossa

abordagem de investimento em ações de empresas líderes e expoentes na transformação do mundo.

Saiba como investir no Newton Tech Fund através do link: https://www.newtonfund.com.br/

Gratos pela confiança,

Equipe Newton Tech Fund
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DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO

Nasdaq-100 - Índice das 100 maiores empresas não financeiras da Nasdaq;

FED – Federal Reserve System, banco central dos Estados Unidos;

Fintechs – Empresas de tecnologia para o mercado de finanças;

Roadmap – Plano ou operação de lançamento (produtos, projetos, negócios);

YTD – Year To Date. Variação do primeiro dia do ano até a data atual;

FAAMGs – Sigla para Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google;

FIA IEs – Fundos de Investimento em Ações Investimento no Exterior;

Neobank – Bancos que operam exclusivamente online;

J-Curve Hopes – empresas que ainda estão comprando crescimento, que ainda não geram lucros

operacionais;

Sell-side – Área do mercado financeiro responsável pela venda de ativos;

Stable coin – criptomoeda que possui seu preço fixado em relação a outra criptomoeda, a uma moeda

fiduciária ou a algum outro ativo negociado pelo mercado;

Market share – Porcentagem de participação em um determinado mercado;

TAM – Total Adressable Market (mercado total de uma determinada operação);

CAGR – Compound Annual Growth Rate (taxa de crescimento anual composta);

Player – Participante de um determinado contexto.
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2020
D

OBJETIVO: Alocação de recursos em ações de empresas globais de base
tecnológica (negociadas em Nasdaq e NYSE), com base em portfólio de
companhias líderes em suas respectivas frentes de atuação em tecnologia,
com forte crescimento e potencial/realizaçãode geração de caixa.

Newton Global Tech Fund FIA IE – Novembro 2021

PÚBLICO ALVO: Investidores qualificados interessados na diversificação de
investimentospara ações de líderes e expoentes globais em tecnologia.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO: Fundo Long-Only (apenas posições
compradas) com base em metodologia proprietária para análise de Ações
Tech, integrando conceitos de Venture Capital ao Equity Research
tradicional. São avaliados cenários e indicadores de desempenho em torno
de quatro conjuntos de critérios: Tecnologia, Finanças, Mercado e Pessoas
(abordagem TFMP). Através de Comitês Semanais, a gestora interpreta o
impacto de eventos de mercado sobre os fundamentos de análise, assim
como monitora variações críticas de preço, comparando empresas em
patamares similares de geração/consumohistórico de caixa.

Alocação Global Techs (Nasdaq/Nyse)

Características Performance

CNPJ

Data de início

Aplicação mínima

Saldo mínimo

Movimentação mínima

Cota de aplicação

Cota de resgate

Liquidação de resgate

Carência para resgate

Tributação aplicável

Taxa de saída antecipada

Taxa de administração

Taxa de performance

37.994.000/0001-64

14/12/2020

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

D+1

D+4

D+2 após cotização

Não há

Ações

Não há

2,00% a.a.

20% do que exceder o Nasdaq-100 BRL

Retorno anualizado

Volatilidade *

25,13%

23,30

Índice de sharpe *

Rentabilidade acumulada desde o início

0,91

23,80%

Informações Adicionais

A Catarina Capital Consultoria e Gestão Ltda. não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este relatório mensal retrata as opiniões da Catarina acerca da estratégia e
gestão do fundo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. A
Catarina não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O investimento em fundos pode resultar em 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 do fundo. Para mais informações
acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do fundo disponíveis no site newtonfund.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido
ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Catarina. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. Contato Institucional
Catarina Capital: contato@catarinacapital.com / +55 48 3236-6180.

Número de meses positivos

Número de meses negativos

8

4

Número de meses acima de 100% do Nasdaq-100 BRL

Número de meses abaixo de 100% do Nasdaq-100 BRL

5

7

Maior rentabilidade mensal 10,11%

Menor rentabilidade mensal

Patrimônio líquido

-6,42%

R$ 7.518.839,06

* Calculado desde sua constituição até 30 de novembro de 2021.

Rentabilidades (%)

Portfólio USD*

Nasdaq-100 USD

Cota R$

Nasdaq-100 BRL

2021
YTDJ F M A M J J A S O N D

Top 5 maiores alocações 43,87%

Fundo aberto para novas aplicações

Classificação ANBIMA Ações Investimento no Exterior Número de empresas 27

Gestor Catarina Capital

Administrador Banco Daycoval

2,96

0,27

0,38

1,74

5,66

6,33

1,25

0,29

-

-

-

-

2,07

-2,87

-3,26

1,80

1,83

2,89

1,76

-0,12

3,28

-1,25

-2,23

1,41

0,94

3,22

7,96

5,88

-4,65

-6,42

-2,81

-1,26

1,75

3,62

8,92

6,34

5,94

4,87

1,26

2,78

4,11

5,04

6,19

4,16

-0,23

-3,09

-8,12

-5,73

11,41

10,11

6,72

7,90

40,44

23,80

17,87

27,37

Acumulado

36,28

23,47

17,43

25,20

* Os cálculos da rentabilidadedo Portfólio USD não levam em consideração a variação do câmbio e os custos do fundo, sendo contabilizado apenas o rendimento das ações do portfólio.

www.newtonfund.com.br

Patrimônio líquido médio * R$ 4.578.123,09

Horário máximo para solicitação de resgates 14:30

30,45%

15,35%
13,85%

10,50% 10,05%
8,37% 7,53%

2,79%
1,11%

https://www.newtonfund.com.br/

