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Objetivo da carteira

 A carteira tem como objetivo obter lucro no longo prazo, através de investimentos em ações, FIIs e 
renda fixa como reserva de oportunidade para realizar a compra de ações e FIIs em momento de queda na 
bolsa, com foco no potencial de geração de renda das empresas.
 Utilizaremos como benchmark 2 principais índices, o IBrX 100, composto pelas 100 ativos de maior 
negociabilidade e representatividade da B3, devido a nossa alta exposição a empresas, além do CDI.
 O mês de junho tivemos um resultado de 4,72% no mês, ante 4,10% do IBrX-100 e 0,47% do CDI.
 Para o mês de junho, 62,50% da carteira estará em ações, 30% em renda fixa e 7,50% da carteira estará 
alocada em FIIs.
.

Pontos principais
 Ações

 Em fato relevante divulgado pela Enauta, entrou em operação no dia 21 de junho o 3º poço no Cam-
po de Atlanta. Em seguida, a empresa irá trabalhar na restauração dos outros 2 poços de produção, assim 
chegando no final a uma produção de 25 a 27 mil barris por dia.
 No mês de junho, a JHSF anunciou a antecipação do pagamento de R$ 643,6 milhões em debêntures, 
além da venda de 17,99% de sua participação no Catarina Fashion Outlet para o fundo XP Malls, por R$ 
113,6 milhões.

 Fundos de Investimento Imobiliário

 O fundo HGBS11, em seu relatório gerencial de maio, continuou no processo de venda de sua partici-
pação no FVPQ11, restando uma participação de 6,50%. Para esse mês, diminuiremos nossa exposição a ele 
para 2,50% da carteira.
 Já o GGRC11 continua com posição em caixa de R$ 217,8 milhões para aquisição de novos imóveis.

 Renda fixa
 
 Nossa posição em renda fixa, para realizarmos compras em períodos de queda dos ativos de renda 
variável, será feita no fundo Devant Solidus Cash, que possui rentabilidade meta de 108% do CDI.



 
 Carteira recomendada mensal

 Performance por ação



 Performance histórica

 Em maio, nossa carteira performou 2,57%, contra 1,14% do IBRX-100 e 0,54% do CDI. 

 Disclaimer

• Este texto se caracteriza unicamente como opinião e estudo próprio dos autores, assim não sendo um 
relatório de recomendação de compra ou venda de ativos. A CMC-Valuation não se responsabiliza por qual-
quer decisão tomada pelo leitor com base em nossa opinião.
• Este texto é destinado à circulação exclusiva no site cmcufjf.com.br. Fica proibida sua reprodução em 
qualquer meio de comunicação, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consenti-
mento expresso do Conjuntura e Mercados Consultoria-CMC. 
• A Conjuntura e mercados Consultoria se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuí-
zos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste texto, pois se trata de um texto apenas de 
opinião própria, assim não se configurando como recomendação de compra ou venda de ativos.

 


