
 

 

Vista Ações: Comentário mensal – Outubro de 2021  1 

Vista Ações 
Comentário mensal – Outubro/2021 
 

 

Em 2021, a cota do Vista FIA acumula variação de -16,1% comparada à variação de -13% do IBOV no mesmo 

período. A cota do Vista Long Biased acumula variação de -9,4%, comparada à variação de +3% do CDI no 

mesmo período. 

Desde o início em 1º de janeiro de 2015, a cota do Vista FIA acumula variação de 237,2%, comparada à variação 

de 107% do IBOV no mesmo período. A cota do Vista Long Biased, por sua vez, acumula rentabilidade de 54,9% 

desde 26 de outubro de 2018, comparada à variação de 13,4% do CDI no mesmo período. 

* * * 

No mês de outubro, todas as posições de nosso portfólio tiveram performance negativa, com a deterioração 

do ambiente macro se sobrepondo temporariamente ao fundamento de nossas investidas. Não fizemos 

maiores movimentações nas principais posições de nosso portfólio.  

No mais, realizamos o desinvestimento de PetroRio e investimos em Banco Inter e Localiza devido à 

performance relativa das companhias no período.  

 

  

1 O fundo teve seu índice de referência alterado de Índice Brasil - IBX para Ibovespa - IBOV em 11/06/2021 

Vista FIA1 IBOV IBX

2015 3,2% -13,3% -12,4%

2016 53,7% 38,9% 36,7%

2017 26,7% 26,9% 27,5%

2018 24,5% 15,0% 15,4%

2019 46,2% 31,6% 33,4%

2020 9,9% 2,9% 3,5%

2021 -16,1% -13,0% -12,4%

jan 0,0% -3,3% -3,0%

fev -7,3% -4,4% -3,5%

mar 2,2% 6,0% 6,0%

abr 2,3% 1,9% 2,8%

mai 9,9% 6,2% 5,9%

jun 2,4% 0,5% 0,6%

jul -5,7% -3,9% -4,0%

ago -2,9% -2,5% -3,3%

set -5,2% -6,6% -7,0%

out -11,4% -6,7% -6,8%

Acumulado 237,2% 107,0% 113,2%

Vista LB CDI

2018 2,9% 1,1%

2019 36,4% 6,0%

2020 21,8% 2,8%

2021 -9,4% 3,0%

jan 1,2% 0,1%

fev -0,8% 0,1%

mar -0,1% 0,2%

abr 2,6% 0,2%

mai 5,8% 0,3%

jun 4,2% 0,3%

jul -1,6% 0,4%

ago 0,2% 0,4%

set -5,8% 0,4%

out -14,0% 0,5%

Acumulado 54,9% 13,4%


