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(*) Fechamento do último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos PLs de fechamento dos últimos 12 meses calendário Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar
transparência à gestão executada pela Polo Capital, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na
Instrução CVM409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos-FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no
mínimo, 12(doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Polo Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa
da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Polo Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem
resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o
prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidados a do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos.
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Desde o início 2019

% do CDI (cumulativo) 217% 128%

Retorno excedente sobre o 

CDI (anualizado)
8,27% 1,67%
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Total de bonds (Long) 34,5% do PL

Total de bonds (Short) 2,2%

Debêntures e títulos locais 38,9%

Risk arb 4,1%

Exposição bruta 79,7%

Exposição líquida 75,3%
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Bonds Brasil 21,7% do PL

Bonds Argentina 5,0%

Bonds Venezuela 0,9%

Bonds Colômbia 3,1%

Bonds México 3,7%

Total de bonds (Long) 34,5%

Bonds Chile (2,2%)

Total de bonds (Short) 2,2%

http://polocapital.com/sites/default/files/documentos/cartas_mensais/2019-06_-_polo_high_yield_i.pdf
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Correlação diária com IFMM Correlação diária com IBOV

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Polo High Yield 0,17 -0,03 0,15 0,02 0,08 -0,03 0,20 0,14

Polo Crédito 

Corporativo 

Advisory

n/a n/a -0,26 0,00 n/a n/a -0,22 0,05
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