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Para os mercados, certamente 2021 foi um ano 
complexo. A pandemia, somada às medidas 

     
 

       
      

econômicos e o impacto da pandemia nos 
       
       

 
       

todos nossos fundos comparados com seus 
índices de referência – destaque-se, em um 

    
processo de investimento.  

à    
 
 
 

   
 
 

a crise.  

         
     

intensidade que surpreendeu os mercados e 

o mundo, com diversos países iniciando ou
indicando alta em sua taxa de juros.

dados econômicos mostram que a economia 

retornos nos preços atuais.  
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resultando em espaço para uma política de juros 

espaço de tempo para lidar com questões de 

Fatores de Risco 

nossas carteiras apresentaram retornos positivos 
long short. 

Se examinarmos apenas a parcela comprada, 

O destaque foi o excelente retorno do fator 
valor

value spread - que compara os 

Pode-se demonstrar a intensidade do movimento 
no retorno de uma carteira simulada de valor que 
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Para valor

aconteceu na maioria dos países.  

do fator qualidade, que se encontra nos menores 
níveis da série. Historicamente, empresas de 

spread
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respectivamente.  

As posições de hedge

Novamente, excelentes retornos do fator 
valor

Qualidade

 

da carteira apresentaram retornos acima do 
valor

tanto na carteira comprada quanto na carteira 

positivas vieram novamente de posições em 

aqui todas as características, histórico e disclaimers do Constância Fundamento FIA.

https://constanciainvest.com.br/gestao-de-fundos/constancia-fundamento-fia/
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Julio Erse

Long Short Long Only 

aqui todas as características, histórico e disclaimers do Constância Previdenciário.

Long Short

com o fator valor se destacando, com excelente 

hedges

fator crescimento
hedge, 

aqui todas as características, histórico e disclaimers do Constância Absoluto FIM.

https://constanciainvest.com.br/gestao-de-fundos/constancia-absoluto-fim/
https://constanciainvest.com.br/gestao-de-fundos/constancia-previdenciario-fim/



