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FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS
O fundo Quatá FIDC Multisetorial rendeu 0,78% nominal, que representa CDI + 3,62%
a.a. do CDI no mês de outubro.
A cota sênior do fundo PRASS FIDC II rendeu 0,76% nominal, que representa CDI+
3,50% a.a. do CDI no mês de outubro.
Nossos FIDCs se mantêm muito bem posicionados para passar pelo próximo período. A
alta da taxa Selic beneficia o investidor, uma vez que nossos benchmarks estão todos
em CDI +. O Cotista dos fundos terá um aumento nominal do retorno, mantendo a
mesma qualidade de crédito característica da casa.
Com relação aos ativos, mantivemos nosso viés fundamentalista de apenas operar em
empresas bem posicionadas, com geração de caixa positiva e setores mais defensivos
da economia. São empresas grandes e que mantém margem, mesmo com o aumento
do custo financeiro em decorrência do aumento de juros. O nosso ótimo histórico de
13 anos comprova nossa expertise para surfarmos momentos controversos com
segurança e bons retornos.
Os fundos Multisetorial e PRASS estão abertos para captação, dado o bom momento
de prospecção de ativos. As carteiras estão saudáveis e pulverizadas, com liquidez nos
níveis históricos.
A diversificação de setores, cedentes e sacados, qualidade de crédito e fortes padrões
de garantia, continuam a ser uma fortaleza dos fundos, que estão bem posicionados
para entregar ao investidor consistência de performance com risco adequado.

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer
mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC); ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento,
antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Este boletim tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância
da Quatá Investimentos. A Quatá Investimentos não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm de tomar suas próprias decisões de investimento.
Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os prospectos e os regulamentos disponíveis no site
www.quatainvestimentos.com.br.

