
POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

A política de investimento da Juno Capital baseia se em decisões estratégicas de investimento 

e escolha de criptoativos, alocação e risco, numa metodologia que começa na análise e 

avaliação do mercado de criptomoedas, e posteriormente, numa análise quantitativa e 

qualitativa dos criptoativos individualmente, e suas correlações, de uma forma 

fundamentalista. Utilizando-se de uma análise qualitativa e prospectiva dos cenários da 

criptoeconomia global, a Juno Capital busca alocar seus recursos em ativos que apresentem o 

melhor balanço entre risco e retorno, se baseando não só no mérito individual de cada um dos 

ativos, bem como, no impacto na composição do portfólio. O objetivo da gestão Juno Capital é 

proteger e rentabilizar o patrimônio com a utilização de um processo disciplinado de aplicação 

dos recursos em uma carteira diversificada de ativos, utilizando os instrumentos disponíveis no 

mercado internacional de criptomoedas. 

 

RELAÇÃO DE PRODUTOS  

- O Juno Rapt 

Este produto aproveita a volatilidade do mercado e ao mesmo tempo protege o patrimônio do 

cliente de grandes oscilações, através de um fundo de gestão ativa. A estratégia é conhecida 

como long&short: baseada em exposições rápidas e precisas ao mercado. Através de nossas 

análises, encontramos os momentos de sobre compra ou sobre venda, de acumulação e de 

corrida de preços. Quando as oportunidades são encontradas, montamos nossas posições. 

Nossos traders estão 24 horas por dia 7 dias da semana, acompanhando o mercado e fazendo 

análises das 15 principais criptomoedas para obter altos rendimentos.  

 

- Juno 100 

Este produto tem como estratégia de carteira manter posição comprada na proporção ideal 

das moedas que acreditamos que irão se valorizar acima da media de mercado no médio e 

longo prazo. É uma gestão passiva, ou seja, pode sofrer com a oscilação dos preços ao longo 

do período, porém a maior diversificação aumenta o potencial de retorno.   
 

RENTABILIDADE MENSAL  

- JUNO RAPT 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Anual 

2017 - - - - - - - - - 9,43% 84,12% 21,81% 145,44% 

2018 14,99% 10,45% 2,66% 7,83% 1,53% -
1,64% 

2,93% 2,17% 1,22% -
1,79% 

-12,99% -11,38% 13,18% 

2019 4,39% 6,44% 0,17% 10,86%          

 

  



 

- JUNO 100 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Anual 

2018 -1,95% -0,68% -50,59% 63,79% -23,21% -33,95% -3,33% -,14,32% -8,25% -11,47% -42,81% -8,24% -85,89% 

2019 -7,00% 49,25% 25,70% 18,40%          

 


