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CLO PLUS FIM CP
Performance
CLO PLUS
CDI

Novembro
0,95%
0,59%

2021
8,77%
3,60%

Acumulado 12M*
9,33%
3,79%

CDI +
%CDI
Volatilidade
CLO PLUS

4,68%
162,32%
Novembro
0,0017%

5,52%
243,22%
2021
0,05%

5,34%
246,18%
12 meses
0,04%

*Início Jul/2020.

O fundo CLO PLUS FIM CP apresentou no mês de novembro a rentabilidade nominal de
0,95%, equivalente a CDI + 4,68%. O fundo acumula desde o início um retorno de CDI
+ 5,08% e o mandato é comprar, majoritariamente, ativos estruturados pela Quatá.

Por sermos um verdadeiro direct lending conseguimos elaborar um portfólio de crédito
com grande diferencial. Mantivemos a carteira de ativos em operações de bom rating
e de robusta estrutura de garantia. Usufruindo da nossa originação continuamos
focados em empresas com a geração de caixa positiva e operando com taxas mais
altas, além de bons padrões de garantias. Momentos adversos requerem atenção, mas
também é quando podemos achar ativos com assimetrias favoráveis ao investidor - e é
exatamente isso que buscamos.

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.
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Com ativos indexados a CDI+ em sua maioria buscamos aproveitar a alta da curva DI
para gerar um retorno nominal cada vez maior para o investidor, com a expectativa de
que no início de 2022 a SELIC esteja entre a 6,50% e 7,50% o carrego bruto do fundo
poderá atingir 14,0% a.a.
Estamos buscando manter, ou até mesmo aumentar, o spread em novas operações
para manter um carrego cada vez mais atrativo para o investidor. Estamos atentos
para construir um portfólio equilibrado no quesito risco x retorno, para que o CLO
PLUS se mantenha bem posicionado no longo prazo.
Nossa disciplina e a expertise da casa fazem toda a diferença e manter o bom histórico
que sempre tivemos nesses quase 13 anos. Mantemos o viés conservador de investir
em operações em empresas de setores mais resilientes e que estão bem posicionadas
para passar por momentos turbulentos. O fundo usufruirá da expertise da casa na
prospecção de ativos que possuem uma maior robustez de garantia, taxas e prazos
mais interessantes, mantendo um alto nível de qualidade de crédito.
O gráfico abaixo ilustra o carrego bruto dos ativos do fundo:
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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,
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