
 Iporanga Macro 30 FIC FIM
Relatório mensal - outubro 2017

Objetivo 
Fundo multimercado que tem como objetivo buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. 
Público Alvo 
Fundo destinado a investidores em geral, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação constantes no regulamento. 
Características 
Data de Início 18/04/2016
Aplicação Mínima 10.000
Saldo Mínimo 5.000
Movimentação Mínima 5.000
Cota Fechamento
Cota Aplicação D+0
Cota Resgate D+30
Liquidação Resgate D+31
Taxa de saída 
antecipada 

10,00%
Taxa de admnistração 2,00% a.a.*
Taxa de performance 20% que exceder a 100% do CDI

Fundo x CDI 

* A taxa de administração máxima paga pelo Fundo, englobando a taxa de administração acima e as 
taxas de administração pagas pelo Fundo nos fundos em que poderá eventualmente investir será de 
2,00% a.a. 

Calculado desde 04/18/2016 até 10/31/2017. 

CDI Fundo Performance 

Número de meses positivos 
Número de meses negativos 

Maior rentabilidade mensal 
Menor rentabilidade mensal 
Patrimônio Líquido 

Número de meses acima do CDI 
Número de meses abaixo do CDI 

Desvio Padrão - média de 40 dias 

 10 
 9 
 10 
 9 

- 
- 
- 
- 

R$ 25.846.144,22 

 7,10% 

 5,39% 
-8,60% 

 1,21% 
 0,64% 

Rentabilidade anualizada 

Patrimônio médio em 12 meses R$ 51.670.578,17 

Rentabilidade em 12 meses  11,11% -9,99% 

Índice de sharpe * 

-2,24%  12,50% 

- 
- -1,47 

Volatilidade anualizada (Desvio padrão - média 40 dias) 

Calculado em 10/31/2017. * Calculado desde 04/18/2016 até 10/31/2017. 
Rentabilidades (%) * 

Acum. Ano Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan  
 2016  -    -   -0,21%  -   -3,58%  2,15%  5,39%  1,43% -1,13%  3,38% -8,60%  2,72%  0,82%  0,82% 
%CDI  -    -    -    -    -    185%  487%  118%  -    322%  -    242%  8%  8% 
 2017  2,45%  3,31% -1,46% -1,82% -2,58%  2,13% -1,89% -5,74%  0,71%  1,04%  -    -   -4,13% -3,35% 
%CDI  225%  382%  -    -    -    262%  -    -    111%  161%  -    -    -    -   

* Rentabilidade líquida de administração. Performance bruta de impostos. 
Rentabilidade Real (%) * Mês Ano 
BOLSA -5,86  1,91 
JUROS  1,06  -   
MOEDAS -6,25 -1,35 
CAIXA  8,68  0,66 
CUSTO -1,75 -0,18 

-4,13 TOTAL  1,04 
* Para ativos que utilizam caixa, as rentabilidades são expressas em termos reais (ex CDI). 

IFMM DI (Jan19) IBOV USDBRL Fundo 
Correlações - 30 Dias 

Fundo  1,00 -0,07 -0,34  0,54 -0,02 
USDBRL  -    1,00  0,49  0,01 -0,25 

IBOV  -    -    1,00 -0,43  0,17 
DI (Jan19)  -    -    -    1,00  0,13 

IFMM  -    -    -    -    1,00 

Breakdown - Resultado do fundo - Mês Breakdown - Resultado do fundo - Ano 

Endereço: Av. Horácio Lafer, 160, 5º Andar - conjunto 52 - Itaim Bibi, São Paulo - SP 
E-mail: investidores@iporangainvest.com 

Telefone: (11) 3074-0490 

Contato para Informações 

A IPORANGA INVESTIMENTOS não comercializa nem distribui cotas de Fundos de Investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter 
exclusivamente informativo. Rentabilidade não líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer 
mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a 
leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de 
investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a 
significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 


