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É com satisfação que publicamos nossa décima quinta “Carta Leblon”. 
Esperamos que este canal de comunicação consiga, de forma sucinta, 
transmitir a nossa opinião sobre temas importantes que afetam nossas 
decisões de investimento.

Obrigado e abraços,
Leblon Equities
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Introdução

O segundo trimestre de 2013 não trouxe muito alívio para investidores em Bolsa no Brasil e 
o índice Ibovespa fechou o semestre com uma queda superior a 22%. De uma maneira geral, 
os fundos geridos pela Leblon apresentaram um desempenho relativo bastante satisfatório, 
embora longe do objetivo de longo prazo que perseguimos. O Leblon Ações apresentou uma 
queda de 3,03% nos seis primeiros meses do ano, enquanto o Leblon Equities Hedge fechou o 
semestre com 0,02% de alta. O Leblon Ações Institucional apresentou uma perda de 2,92%, 
comparado a uma queda de 11,0% do IBX e o Leblon Previdência terminou o semestre com 
uma queda de 0,13%. Como comentamos nas duas Cartas Leblon anteriores, não nos 
posicionamos de maneira muito diferente ao longo dos últimos seis ou nove meses, apenas 
continuamos a buscar os melhores ativos para investir. Os fundos da estratégia Long Only 
mantiveram posição de caixa próxima de 10% ao longo desse ano.

Os últimos meses foram marcados por uma série de eventos que trouxeram ainda mais 
inquietação ao mercado e desafios para diversas empresas. Alguns mais triviais como uma 
mudança na trajetória dos juros domésticos, outros com potencial mais transformador no 
longo prazo como as manifestações populares que sacudiram diversas cidades e confundiram 
até mesmo políticos e observadores mais experientes. A moeda brasileira se desvalorizou 
bastante frente ao dólar americano. Esses eventos são importantes para nos lembrar que o 
ambiente a nossa volta pode mudar de maneira repentina e brusca. É verdade que o fraco 
desempenho do índice Ibovespa não reflete a realidade de todas as empresas listadas. Muitas 
das boas companhias que já estavam ‘caras’ em 2012 assim permaneceram, no máximo 
oferecendo um retorno potencial marginalmente melhor, mas sem se transformar em 
barganhas evidentes. Olhando para nossos investimentos, temos o exemplo de uma empresa 
considerada ‘cara’ cuja ação subiu 9% no segundo trimestre, BR Foods. Ao mesmo tempo, a 
ação da Saraiva, que pode ser classificada como ‘barata’, subiu 3%.
 
Várias das chamadas ‘empresas X’ enfrentaram mais um trimestre complicado, para dizer o 
mínimo, não apenas em relação ao valor atribuído pelo mercado as suas ações, mas também 
quanto a realidade dos seus negócios. Mais uma sequencia de fatos para ressaltar como o valor 
de mercado pode se distanciar do valor real dos ativos de uma empresa. Lições valiosas. Ao 
mesmo tempo, vimos duas ofertas iniciais de ações serem bem sucedidas, ambas em valores 
bastante relevantes. O IPO do Smiles atingiu mais de R$1 bilhão, enquanto o Banco do Brasil 
vendeu mais de R$10 bilhões em ações da BB Seguridade para investidores. Embora seja cedo 
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para qualquer avaliação mais conclusiva, as duas ações negociam acima do valor da oferta 
inicial, algo relativamente raro entre os IPOs mais recentes. Pelo menos podemos dizer que 
estórias de insucesso não eliminam o apetite do investidor por novas empresas – 
particularmente o investidor de varejo, muito presente na oferta de BB Seguridade – e isso 
não deixa de ser construtivo para o mercado de ações no médio e longo prazo.

Nesse meio tempo, assistimos à seleção brasileira de futebol levantar um troféu depois de um 
longo jejum, batendo de maneira surpreendente a poderosa seleção da Espanha. Antes do 
início da competição, nem os mais otimistas fariam uma grande aposta no Brasil como 
campeão, ainda mais com o placar do jogo final. Bom, o inesperado acontece. Tudo isso numa 
Copa das Confederações que nos apresentou novos e admiráveis estádios de primeiro mundo, 
que por outro lado contribuíram para a insatisfação de uma população cansada de serviços 
públicos de qualidade sofrível e obras que nunca terminam. A questão aqui é o foco: a Copa 
tinha data para começar e não cumprir com esse prazo é um constrangimento público 
enorme. Nada como o incentivo correto.

O que fizemos?

Com toda a oscilação de preços, eventos inesperados e mudanças no cenário interno e 
externo, não ocorreram neste trimestre mudanças fundamentais na composição dos 
investimentos dos fundos, particularmente nas 5 principais posições do Leblon Ações. A maior 
volatilidade dos últimos meses proporcionou entretanto oportunidades interessantes para 
algumas mudanças pontuais. Ao longo do segundo trimestre, zeramos os investimentos em 
Banco Panamericano (agora Banco Pan), Lopes e Linx, todos com ganho para os fundos.
 
Negociando próximo a R$7, o Banco Pan atingiu um valor de mercado de R$3,8 bilhões 
(equivalente a  1,5 vezes seu valor patrimonial) e sua ação refletia uma expectativa de 
resultados que, na nossa opinião, demorariam mais do que o razoável para se materializar. 
Numa simplificação, com base nas nossas melhores estimativas, o mercado pagou pela ação do 
banco o mesmo multiplo P/L do Banco Itau Unibanco, sendo que para o último com base no 
lucro de 2012 e para o primeiro com base na expectativa para 2015, na melhor das hipóteses. 
Não apenas em termos absolutos foi difícil ver uma equação risco-retorno adequada, mas essa 
comparação mostrava algo relevante. 

A ação de Lopes apresentou neste ano um desempenho de certa forma surpreendente 
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considerando a piora dos fundamentos que foi possível observar no negócio de incorporação 
imobiliária, principalmente a desaceleração brusca de lançamentos das grandes empresas. 
Apesar de acreditarmos que a tendência de crescimento de longo prazo do setor permanece 
sólida e que a Lopes ainda tem oportunidades de consolidação a múltiplos que agregam valor 
a empresa, é impossível ignorar que podemos ter alguns anos mais fracos pela frente. Os 
números do primeiro trimestre não refletiram essa expectativa e acreditamos que ajudaram 
no desempenho da ação este ano, mas quando trabalhamos com premissas um pouco mais 
conservadoras, não foi possível encontrar potencial de valorização relevante. 

Linx foi um investimento bastante positivo para o fundo e seu valor de mercado atingiu, num 
espaço de tempo curto desde seu IPO, um patamar que julgamos adequado para a expectativa 
de crescimento e resultados da empresa. Não é comum investirmos diretamente na abertura 
de capital de uma empresa, mas nesse caso julgamos que tinhamos construido um bom nível 
conhecimento dos negócios da Linx, seus desafios e oportunidades e com premissas que 
acreditamos razoáveis, foi possível ver valor a R$27 por ação. Podemos dizer que parte do 
conhecimento foi construído pelo fato de uma das empresas fechadas investidas pela Leblon 
no segmento de varejo ser uma cliente de longa data da Linx. A ação subiu mais de 35% em 
pouco mais de 4 meses, quando vendemos nossas ações, realizando um ganho que contribuiu 
com cerca de 1 ponto percentual para a performance dos fundos no semestre.

No caminho inverso, a carteira da estratégia Long Only ganhou quatro novas empresas ao 
longo do trimestre. Aliansce retornou como um investimento intermediário, refletindo uma 
oportunidade de preço bastante interessante. Vale lembrar que havíamos reduzido de maneira 
relevante nosso investimento em Aliansce já no final de 2012 e zeramos a posição no início do 
ano. A companhia completou uma emissão de ações em dezembro de 2012 a R$23,25 através 
da qual reforçou seu caixa em mais de R$350 milhões, num movimento importante para 
fortalecer seu balanço e ganhar fôlego extra para novos projetos e oportunidades de 
crescimento dentro do seu portfolio atual de shoppings. Desde o final de 2012, a empresa já 
aumentou sua participação num dos principais shoppings do portfolio, adquiriu um terreno 
anexo ao seu shopping em Belo Horizonte e comprou 40% de um shopping em Fortaleza. 
Mesmo com o desafio de gerar bons retornos sobre um volume maior de recursos, vimos uma 
oportunidade de investir novamente abaixo de R$20 por ação, quando a empresa estava 
avaliada pelo mercado em aproximadamente R$3 bilhões. Fomos investidores na empresa em 
seu IPO em 2010, quando Aliansce foi avaliada em um pouco mais de R$1 bilhão. A empresa 
permaneceu como uma importante posição da estratégia Long Only por quase 3 anos, 
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período no qual teve uma contribuição positiva relevante para os fundos. 
 
Outra adição a carteira Long Only foi Wilson, Sons, uma empresa com ativos e operações 
relevantes em negócios de logística portuária e marítima. A companhia havia sido um 
investimento importante para os fundos em 2009 e 2010, mas havíamos zerado essa posição 
desde o início de 2011. Desde então, o valor de mercado da empresa caiu entre 10 e 15% e 
apesar do lucro ter crescido pouco no mesmo período, a Wilson, Sons completou 
investimentos como a aquisição da Briclog, que fortaleceu sua presença no negócio offshore, 
a expansão do estaleiro no Guarujá, que já recebeu contratos para construção de novas 
embarcações, a expansão do Tecon Salvador e a construção de dois novos centros logísticos. 
Os últimos 5 anos marcaram um ciclo de investimentos elevado e consequente aumento do 
endividamento (de prazo e custo adequado às características dos negócios da empresa), que 
pressionaram margens e retornos, mas que também elevaram o valor estratégico dos ativos 
da empresa. Na nossa opinião, voltamos a investir a preços que oferecem potencial de 
valorização atrativo com um risco-retorno adequado.

Também realizamos um novo investimento em Gerdau SA, num preço por ação inferior a 
R$13 que representava um valor de mercado de aproximamente R$21 bilhões. A Gerdau tem 
operações em 14 países, é um dos maiores produtores de aços longos do mundo e teve 
receita líquida de R$38 bilhões em 2012. Os últimos 4 anos não foram exatamente positivos 
para a empresa, que ainda não retomou o patamar de receita líquida de 2008 e em 2012 
apresentou margem EBITDA de 11%, menos da metade daquela reportada em 2008. O ROE 
médio dos últimos 3 anos foi de um dígito e o lucro de 2012 foi menos de um terço daquela 
reportado em 2008. Embora 2008 por razões óbvias não deva ser visto como a melhor base 
de comparação e hoje a Gerdau opera numa realidade bastante diferente, a empresa teve 
margem EBITDA de 22% em média de 2006 a 2008 e antes de 2008 tinha ROE superior a 20%. 
Como desempenho passado não garante nada, essas são apenas referências para ilustrar / 
explicar o ponto da história de resultados no qual a empresa se encontra. Investimos porque 
nas nossas melhores estimativas, a combinação de um pequeno crescimento ao longo dos 
próximos anos e uma recuperação de margens para patamares de 2010 apenas trazia um 
potencial de ganho de aproximadamente 25% ao utilizarmos uma taxa de desconto 
ligeiramente acima de 10% em termos reais. Acreditamos que sob condições razoáveis de 
mercado, esses fatores são factíveis e, além disso, compramos a empresa a um valor 
aproximadamente 25% abaixo do seu valor patrimonial, que na nossa opinião é um dos 
parâmetros de avaliação relevantes para o caso de Gerdau. Continuamos a acreditar no 
potencial de valorização de longo prazo dos ativos que compoem a estratégia Long Only.
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IPOs de pequenas e médias empresas no Brasil

Nós ainda sentimos muito a falta de um mercado ativo para ofertas públicas de ações que 
tenham um menor volume financeiro.  O valor médio das ofertas públicas no Brasil, em 2011, 
foi de US$ 400 milhões, enquanto a média mundial ficou em US$ 138,7 milhões. No acumulado 
entre 2010 e 2012, o ticket médio das ofertas brasileiras foi de US$ 490 milhões.

Em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Grã Bretanha, a Austrália, o Canada, 
a China e a Polônia, as ofertas públicas de menor tamanho têm sido uma importante fonte de 
financiamento para empresas, principalmente as menores, gerando crescimento econômico, 
renda, empregos e arrecadação tributária.  Tratamos desse assunto no artigo publicado em 13 
de junho de 2013 na seção “Palavra do Gestor” do jornal Valor Econômico e que pode ser 
acessado no link http://www.leblonequities.com.br/imprensa/.

Atenta a este problema, a BM&Fbovespa vem coordenando um grupo de trabalho para discutir 
e propor alternativas de financiamento de pequenas e médias empresas via oferta de ações. O 
grupo conta com a participação da própria BM&F Bovespa, do Ministério da Fazenda, do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Comissão de Valores Mobiliários, do BNDES, 
da Finep e da ABDI. O diagnóstico produzido por este Grupo de Trabalho foi publicado e está 
disponível no link http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/download/Apresentacao-Mercado- 
Capitais.pdf.

Em 2012, foi criado, pelo Grupo de Trabalho acima, um Comitê Técnico público-privado para 
discutir um conjunto de propostas específicas para viabilizar essas ofertas de menor volume. 
Temos a honra de participar desse Comitê, discutindo e selecionando um conjunto de 12 
propostas que foi apresentado ao Ministro da Fazenda no mês de junho passado.

As propostas passam pela simplificação e redução de custo das ofertas públicas, redução de 
custos para as companhias abertas, programa de capacitação para empresários, adaptação da 
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regulamentação de fundos de investimentos, isenções fiscais relativas a investimentos nas 
companhias menores e iniciativas de apoio e incentivo a canais de distribuição. Parte das 
propostas de reforma de regulamentação já é objeto de audiência pública e pode ser acessada 
no site da CVM pelo link http://www.cvm.gov.br/port/audi/ed0713sdm.pdf.

Não só como investidores, mas também como brasileiros, pretendemos continuar 
contribuindo com o desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Acreditamos que as 
ofertas públicas de volume menor serão um importante vetor de crescimento, geração de 
empregos, profissionalismo nas empresas e redução da informalidade. Além disso, dado o 
enorme potencial deste novo mercado de companhias abertas, não vemos a hora de poder 
analisar esses tantos casos de investimento que estão por vir.
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Leblon Ações

No segundo trimestre de 2013, o Leblon Ações apresentou uma queda de 6,1%, líquida de 
todos os custos, comparada a uma queda de 15,8% no índice Ibovespa e 2,8% equivalente ao 
IPCA + 6%.  Desde o início, o fundo apresenta valorização de 130,8%, também líquida de  
todos os custos, comparada a uma perda de 4,2% do Ibovespa e 71,09% equivalente a IPCA + 
6% a.a.. O retorno anualizado desde o início do fundo atingiu 19,3%. No segundo trimestre, a 
principal contribuição negativa para o Leblon Ações foi Springs Global, seguida de Porto 
Seguro, Lojas Renner e BHG, parcialmente compensadas pela alta de 9% em BRF e 3% em 
Saraiva.

PERFORMANCE - RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE O INÍCIO DA GESTÃO,  EM 30/09/2008
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RENTABILIDADES

Rentabilidade nos últimos 12 meses (R$)

Per íodo Leblon Ações Ibovespa IPCA+6 CDI

12 Meses

Desde o início*

PL em 28/06/2013 R$ 82.794.819,90

PL mensal médio R$ 77.706.554,84

Junho 13

Maio 13

Abr il 13

Março 13

Fevereiro  13

Janeiro 13

Dezembro 12

Novembro 12

Outubro 12

Setembro 12

Agosto 12

Julho 12

  -7,95%             -11,73%                      0,80%  0,59%

  -0,70%            -3,84%                      0,84%  0,58%

  2,69 %            -0,78%                      1,06%  0,60%

  -0,11%            -1,87%                      0,95%  0,54%

  2,43%            -3,91%                      1,03%  0,48%

  0,97%            -1,95%                      1,37%  0,59%

  4,59%              6,05%                      1,25%  0,53%

  1,53%              0,71%                      1,06%  0,54%

  4,11%            -3,56%                      1,11%  0,61%

  2,60%              3,71%                      1,0%   0,54%

  5,82%              1,72%                      0,95%  0,69%

  0,32%              3,21%                      0,93%  0,68%

  16,77%            -12,69%                      13,05%  7,20%

  130,82%             -4,21%                      71,09%  55,92%

Per íodo Leblon Ações Ibovespa IPCA+6 CDI

2013 (até 28/06/2013)

Rentabilidades anuais (R$)

2012

2011

2010

2009

2008*

  -3,03%            -22,14%                      6,19%  3,43%

  27,10%               7,40%                    12,09%  8,41%

  -13,97%            -18,11%                    12,91%  11,59%

  20,19%                1,04%                    12,23%  9,74%

 100,08%             82,66%                    10,51%  9,90%

  -9,49%           -24,20%                      2,62%  3,32%

Per íodo Leblon Ações Ibovespa IPCA+6 CDI

Retornos anualizados

1 ano

2 anos

3 anos

4 anos

Desde o início*

Volatilidade desde o início* 

*data do início do fundo 30/09/2008

  16,77%           -12,69%                      13,05%  7,20%

    4,06%           -12,84%                          12,18%  8,94%

    9,39%             -8,02%                      12,49%  9,64%

  15,27%            -2,01%                      12,16%  9,43%

  19,34%             -0,90%                      12,02%  9,84%

  17,38%             29,77%                        0,17%  0,11%
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(28 DE JUNHO)

Market Cap Gov ernança Liquidez Diária Concentração Car teira
0%

25%

50%

75%

100%

< US$ 1BI

> US$ 1BI &
< US$ 5BI

> US$ 5BI

Bovespa +

Novo Mercado

N2/Tag Along

< US$ 1MI

> US$ 1MI &
< US$ 5MI

> US$ 5MI

Caixa

Outras

Top 5

POSIÇÃO POR SETOR (28 DE JUNHO)



2˚ trimestre 2013 8

Leblon Equities Hedge

No segundo trimestre de 2013, o Leblon Equities Hedge apresentou uma queda de 2,3%, 
líquida de todos os custos, comparada a uma queda de 15,8% no índice Ibovespa e ao CDI de 
1,8% no período. Desde o início, o fundo apresenta valorização de 91,4%, também líquida de 
todos os custos, comparada a uma queda de 4,2% do Ibovespa e ao CDI de 55,9%. O retorno 
anualizado desde o início do fundo atingiu 14,7%, aproximadamente 5 pontos percentuais 
acima do CDI. A exposição bruta média no trimestre foi de 131% e a exposição líquida média 
de aproximadamente 56%.

A performance do fundo no trimestre refletiu principalmente o book long, que espelha a 
carteira do Leblon Ações, enquanto o book short teve contribuição positiva de 
aproximandamente 4 pontos percentuais e o fundo teve uma perda nos pares de 
aproximadamente 1 ponto percentual. A contribuição positiva da carteira vendida foi resultado 
principalmente de posições no setor financeiro, saúde e educação. A exposição bruta do fundo 
no trimestre foi caiu de 142% para 133%, e a exposição líquida subiu de 54% para 64%.

EVOLUÇÃO DA COTA - DESDE O INÍCIO DA GESTÃO, EM 30/09/2008

EVOLUÇÃO DA EXPOSIÇÃO BRUTA E LÍQUIDA (28 DE JUNHO)

EXPOSIÇÃO BRUTA POR ESTRATÉGIA (28 DE JUNHO)

RENTABIL IDADES
Rentabilidade nos últ imos 12 meses ( R$)

Per íodo Leblon Equit ies Hedge Ibovespa CDI
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Junho 13               -4,81%                        -11,73%     0,59%

Março 13                0,09%                        -1,87%     0,54%

Fevereiro 13               1,71%                     -3,91%     0,48%

Janeiro 13               0,56%                     -1,95%     0,59%
Dezembro 12               3,86%                       6,05%     0,53%

Novembro 12              -0,22%                       0,71%     0,54%

Outubro 12               4,62%                      -3,56%     0,61%

Setembro 12               1,39%                       3,71%     0,54%

Agosto 12               3,53%                       1,72%     0,69%

Julho 12              -0,12%                       3,21%     0,68%

2013 (até 28/06/2013)            0,02%                   -22,14%     3,43%

2012            18,43%                      7,40%     8,41%

2011            -4,23%                   -18,11%    11,59%
2010           16,94%                     1,04%     9,74%

2009           46,85%                    82,66%     9,90%

2008*           -1,76%                   -24,20%     3,32%

1 ano            13,68%                   -12,69%     7,20%
2 anos             6,83%                   -12,84%     8,94%

3 anos             9,07%                    -8,02%     9,64%

4 anos           12,35%                    -2,01%     9,43%

Desde o início*           14,71%                     -0,90%     9,84%

Volatilidade desde o início*         10,96%                   29,77%     0,11%

*Data de início do fundo 30/09/2008       

Desde o Início*             91,38%                     -4,21%    55,92%
12 meses             13,68%                   -12,69%    7,20%

PL em 28/06/2013                 R$ 52.937.167,07
PL em 28/06/2013                 R$ 49.082.313,91

Direcional Short         2,63%
Renda Fixa         0,26%

Pair Trades        -0,06%

Arbitragem        -0,22%

Direcional Long        -7,31%

Custos        -0,10%

Total       -4,80%

Abril 13                3,63%                      -0,78%      0,60%

Maio 13              -0,95%                      -3,84%     0,58%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE NO MÊS (28 DE JUNHO)
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Leblon Previdência

O Leblon Previdência busca valorização superior ao CDI no longo prazo, utilizando o limite 
máximo regulatório de até 49% para fazer investimentos em ações. No segundo trimestre de 
2013, o Leblon Previdência apresentou queda de 2,0%, líquida de todos os custos, comparada 
a uma queda de 15,8% do Ibovespa e CDI de 1,8%. Desde o início, o fundo apresentava 
valorização de 27,5%, líquida de todos os custos, comparado a um ganho de 38,2% do CDI e 
queda de 30,8% do Ibovespa.

No final de junho, o fundo mantinha 54% de sua carteira investida em títulos públicos federais. 
Os investimentos em ações do fundo representavam 46% do seu patrimônio e possuem 
composição relativa idêntica à da carteira do Leblon Ações. Desta forma, a performance dos 
investimentos do Leblon Ações explica em grande parte a performance do Leblon Previdência.
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INFORMAÇÕES RELEVANTES - CARTEIRA DE AÇÕES
(28 DE JUNHO)
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RENTABILIDADES

Rentabilidade nos últimos 12 meses (R$)

Per íodo       Leblon Previdência               Ibovespa CDI

12 Meses

Desde o início*

PL em 28/06/2013 R$ 30.999.512,48

PL mensal médio R$ 24.262.464,43

Junho 13

Maio 13

Abr il 13

Março 13

Fevereiro  13

Janeiro 13

Dezembro 12

Novembro 12

Outubro 12

Setembro 12

Agosto 12

Julho 12

             -3,06%                       -11,73%  0,59%  

             -0,29%                         -3,84%  0,58% 

             1,42%                         -0,78%  0,60%

            -0,01%                         -1,87%  0,54%

              1,28%                         -3,91%  0,48%

             0,60%                        -1,95%  0,59%

              2,40%                          6,05%  0,53%

              0,78%                          0,71%  0,54%

             2,19%                         -3,56%  0,61%

              1,44%                          3,71%  0,54%

             2,91%                          1,72%  0,69%

               0,26%                          3,21%  0,68%

            10,22%                       -12,69%  7,20%

             27,51%                        -30,83%  38,23%

Per íodo      Leblon Previdência             Ibovespa CDI

2013 (até 28/06/2013)

Rentabilidades anuais (R$)

2012

2011

2010

2009*

            -0,13%                       -22,14%  3,43%

             15,52%                          7,40%  8,41%

             -3,51%                      -18,11%  11,59%

               12,80%                          1,04%  9,74%

               1,55%                       -0,04%  0,66%

Per íodo Leblon Previdência  Ibovespa CDI

Retornos anualizados

1 ano

2 anos

3 anos

Desde o início*

Volatilidade desde o início* 

*data do início do fun  

             10,22%                        -12,69%  7,20%

                  5,40%                        -12,84%  8,94%

                 7,90%                          -8,02%  9,64%

                 7,07%                          -9,84%  9,52%

                 6,79%                         21,58%  0,10%
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Leblon Ações Institucional

No segundo trimestre de 2013, o Leblon Ações Institucional apresentou queda de 4,3%, líquida 
de todos os custos, comparada a uma queda de 10% do IBX e 15,8% do Ibovespa no período. 
Desde o início, o fundo apresenta valorização de 1,1%, líquida de todos os custos, comparado 
a uma queda de 7,1% do IBX e uma queda de 26,2% do Ibovespa.

Leblon Ações
Institucional

IBX Ibov espa CDI
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POSIÇÃO POR SETOR (28 DE JUNHO)

INFORMAÇÕES RELEVANTES - CARTEIRA DE AÇÕES
(28 DE JUNHO)

PERFORMANCE - RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE O INÍCIO DA GESTÃO, EM 27/05/2011 RENTABILIDADES

Rentabilidade nos últimos 12 meses (R$)

Período Leblon Ações 
Institucional

   IBX Ibovespa CDI

12 Meses

Desde o início*

PL em 28/06/2013 R$ 36.118.979,36

PL mensal médio R$ 19.693.102,44

Junho 13

Maio 13

Abr il 13

Março 13

Fevereiro  13

Janeiro 13

Dezembro 12

Novembro 12

Outubro 12

Setembro 12

Agosto 12

Julho 12

  -5,58%            -9,07%                   -11,73%  0,59%

  -0,59%           -0,87%                     -3,84%  0,58%

   1,93%             0,78%                     -0,78%  0,60%

  -0,23%             0,64%                     -1,87%  0,54%

   1,24%            -2,89%                     -3,91%  0,48%

   0,45%             0,23%                     -1,95%  0,59%

   4,37%             4,77%                       6,05%  0,53%

   1,57%             1,16%                       0,71%  0,54%

   3,73%            -1,07%                      -3,56%  0,61%

   2,41%              2,79%                        3,71%  0,54%

   5,14%             -0,16%                        1,72%  0,69%

   1,08%               3,11%                       3,21%  0,68%

  16,17%              -1,28%                      -12,69%  7,20%

    1,09%             -7,14%                      -26,19%  19,82%

Período Leblon Ações 
Institucional

    IBX Ibovespa CDI

2013 (até 28/06/2013)

Rentabilidades anuais (R$)

2012

2011*

 -2,92%             -11,02%                   -22,14%  3,43%

  27,48%               11,55%                        7,40%  8,41%

 -18,31%                -6,45%                 -11,73%  6,86%

Per íodo Leblon Ações 
Institucional

   IBX Ibovespa CDI

Retornos anualizados

1 ano

Desde o início*

Volatilidade desde o início* 

*Data do início do fundo 27/05/2011

  16,77%           -12,69%                      13,05%  7,20%

  19,34%             -0,90%                      12,02%  9,84%

  17,38%             29,77%                        0,17%  0,11%
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Equipe Leblon Equities

A Leblon Equities não comercializa nem distr ibui cotas de fundos de in vestimento ou qualquer outro ativo financeiro.

Esse material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta de aquisição de cotas do fundo.

Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentr ação em ativos de poucos emissores, com os r iscos daí decorrentes. Fundos de 

investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de 

créditos – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
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