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jun-22 2022 12M 24M 36M Iní cio

Ações Globais 0.17% 0.22% -1.87% 0.60% -0.08% -0.08%

Ações Locais 0.75% 0.26% -3.13% 0.99% 9.33% 12.34%

Crédito 0.00% 0.04% 0.05% 0.22% 0.54% 0.54%

Juros Globais 1.68% 17.11% 29.30% 32.54% 35.08% 34.60%

Juros Locais 0.03% -0.05% -0.02% 4.62% 29.43% 35.19%

M oedas -0.94% 1.14% 1.00% -2.78% -5.43% -6.66%

Caixa/Taxas/

Custos
0.35% 1.49% 1.91% 0.99% 8.01% 10.68%

Vinland M acro

 P lus
2.04% 20.21% 27.23% 37.17% 76.88% 86.61%

% CDI 201% 374% 315% 334% 473% 436%

Retorno Acumulado

Dados Históricos Características

Rentabilidade Mensal (em %)

Junho 2022

Atribuição de Performance

A Vinland Capital não atua na distribuição, análise e/ou consultoria de valores mobiliários, de modo que as informações contidas neste material têm objetivo
exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento nem tampouco oferta de cotas. Fundos de Investimento não contam com
garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC); Ao investidor é recomendada a
leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de
rentabilidade utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência
econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo.
Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12
meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são
adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente
obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos
financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem
a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação
financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A rentabilidade divulgada é líquida de taxa de
administração e performance e bruta de Impostos.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura

Comentário do Gestor - O fundo terminou junho com performance de +2.04%. Juros globais apresentaram rentabilidade de

+1.68% no mês. Posições tomadas na curva de juros americana foram a principal contribuição positiva no book, com o FED acelerando o ritmo

de alta e subindo 75 bps na reunião de junho. Posições de trava no Chile, tomadas na parte curta e aplicadas na parte média da curva

apresentaram perdas. Posições no México e Colômbia tiveram retornos próximos a zero. A estratégia de juros locais teve variação de +0.03%,

com posições aplicadas na parte curta da curva. Em renda variável, observamos ganhos de +0,92%. A exposição líquida em bolsa brasileira e

internacional foi levemente vendida no mês. Na bolsa americana, tivemos ganhos principalmente em estruturas de venda de S&P via opções.

No Brasil, o resultado positivo veio através de opções de venda do Ibovespa e a partir da oferta de Eletrobrás. A estratégia de moedas

apresentou rentabilidade de -0.94%, principalmente com posição vendida em USDBRL. Outras moedas tiveram resultados próximos a zero.

Para o mês de julho, mantivemos as posições tomadas em juros americanos, além de travas nas curvas de juros do Chile, Colômbia e México.

Em juros locais, temos posições levemente aplicadas na parte curta da curva. Em moedas, estamos comprados em USDBRL. Em renda variável,

seguimos liquidamente vendidos nas bolsas brasileira e americana. Além disso, nossa carteira comprada vs índice está concentrada

especialmente em commodities, bancos e setor elétrico.

D ata de iní cio :

Gesto r: Vinland Cap. M anag. Gestora de Recursos LTDA.

A dministrado r: Intrag DTVM  Ltda

C usto diante: Itaú Unibanco S.A.

A udito ria: PWC

M o vimentação  Inicial: 20.000,00

M í nimo  para M o vimentação : 5.000,00

C o ta de A plicação : Fechamento de D+1

C o ta de R esgate: D+60 (corridos) e crédito  em D+1 (útil)

H o rário : Aplicações e Resgates até às 14:00hs

P úblico  A lvo : Investidores Qualificados

C lass./ C ó digo  A N B IM A : M ultimercados M acro/486124

28/12/2018
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19.86%
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Vinland Macro Plus

CDI

Jan F ev M ar A br M ai Jun Jul A go Set Out N o v D ez A no Iní cio

2022 4,09% 4,06% 5,20% 2,56% 0,81% 2,04% - - - - - - 20,21% 86,61%

C D I 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% - - - - - - 5,40% 19,86%

% B ench. 558% 542% 563% 307% 79% 201% - - - - - - 374% 436%

2021 -1,46% 1,07% 1,22% 1,66% 1,30% 1,74% -3,44% -0,21% 3,97% 4,00% 1,23% 0,34% 11,79% 55,23%

2020 0,76% -0,14% 2,40% 3,01% 2,19% 5,60% 0,89% 0,01% -4,19% -0,56% 3,04% 3,04% 16,91% 38,86%

2019 5,42% -1,18% -2,28% -1,00% 0,65% 4,02% 1,79% -1,79% 4,08% 5,03% -2,78% 5,96% 18,79% 18,78%

R entabilidade desde o  iní cio : 86,61%

R entabilidade benchmark desde o  iní cio : 19,86%

M eses acima do  benchmark desde o  iní cio : 65,12%

M aio r reto rno  mensal: 5,96%

M eno r reto rno  mensal: -4,19%

P atrimô nio  médio  últ imo s 12 meses: 483.908.236,78

P atrimô nio  em 30/ 06/ 22: 732.013.767,89

P atrimô nio  fundo  master em 30/ 06/ 22: 2.166.355.858,57

T axa de A dm. 1,90% a.a. acrescido de 0,10% a.a. M aster

T axa de P erfo rmance: 20% sobre o que exceder CDI

Sharpe últ imo s 12 meses: 2.53

Vo lat ilidade últ imo s 3 meses: 6,66%
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