
                                                                               
 

 
 
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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                                          SELECT LIGHT FIRF CP LP 
 

Performance Janeiro 2022 Acumulado 12M 

SELECT LIGHT 0,82% 0,82% -1,52% 

CDI 0,73% 0,73% 4,99% 

%CDI 112,60% 112,60% - 

Período Janeiro 2022 Anualizada 

Volatilidade 0,0320% 0,0320% 13,2918% 

Sharpe Ratio - - - 

1 - Sharpe Ratio - Calculado com base no retorno e volatilidade históricos anualizados 

 

 

O fundo SELECT LIGHT FIRF CP LP no mês de janeiro apresentou rentabilidade nominal 

de 0,82%, de 3,99% nos últimos três meses, 12,18% nos últimos seis meses e retorno 

de -1,52% nos últimos doze meses. 

 

Breakdown por classe 
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O fundo continua mostrando sua resiliência e vem recuperando sua performance 

histórica, com um portfólio equilibrado o fundo visa prover retornos seguros e 

consistentes.  

O portfólio está sendo pensado para que respeite os limites de risco mandatados do 

fundo, dessa forma a carteira provem sua rentabilidade através do carrego dos ativos, 

marcação a mercado (fechamento de taxas) e trades pontuais, respectivamente. 

Continuamos atentos a possíveis melhorias do nosso portfólio, principalmente com 

ativos que apresentem espaço para fechamento de taxas e para novas emissões.  

 


