Genesis Block Fund Ltd.
BLP Digital 100 FIM - IE
BLP Digital 40 FIM
BLP Digital 20 FIM

Comentário do Gestor

A dominância do Bitcoin começou o mês em 43%, atingiu
a mínima de 41,6%, a máxima de 43,6% e terminou em
41,6%.
O BTC começou o mês em US$ 43.182 e foi negociado entre US$ 37.260 e US$ 48.087, para
fechar em US$ 45.539, alta de 5,43% no mês. Durante a maior parte de março, a guerra entre a
Rússia e a Ucrânia permaneceu como destaque. Após o pré-lançamento da Ordem Executiva
do Presidente Biden sobre a regulação de ativos digitais, o mercado teve uma boa alta, mas
não durou muito, pois a situação geopolítica
continuou se deteriorando. Assim que a
Ordem Executiva completa foi divulgada,
ficamos positivamente surpresos com o que
estava escrito. Os principais destaques são: 1.
Foco no crescimento da criptoeconomia e a
necessidade da liderança tecnológica dos
EUA; 2. Urgência na pesquisa e
desenvolvimento de uma CBDC (Central
Bank Digital Currency); 3. Tesouro norteamericano com foco na inclusão financeira; 4.
Orientação para as agências abordarem as
lacunas regulatórias sobre possíveis riscos
sistêmicos e de proteção ao consumidor; 5.
Coordenação interinstitucional e
internacional contra ilícitos e riscos à
segurança nacional. Agora, os diferentes
órgãos reguladores têm 6 meses para analisar
todas as questões e relatar ao Presidente suas
conclusões. Lembre-se que, em 1933, sob a
ordem executiva do presidente, todo o ouro
foi confiscado pelo governo dos EUA. Ainda bem que nesta ordem executiva, quase 90 anos
depois, o governo dos EUA não fez algo louco como banir criptoativos.
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Mais um CPI (inflação ao consumidor) recorde em 4 décadas de 7,9% dos EUA fez com que o
FED aumentasse as taxas em 25 bps, primeiro aumento em mais de 3 anos, com a perspectiva
de outros 6 aumentos ao longo de 2022. Depois de um bom tempo, ficamos felizes em ver
que o Bloomberg Galaxy Crypto Index teve grandes mudanças em sua composição. Além da
diminuição dos pesos de BTC e ETH, foram derrubados BCH e EOS, 2 ativos que o fundo já não
possuía. Dos ativos que foram adicionados, o fundo já tinha exposição a SOL, AVAX, DOT,
MATIC, ATOM, LINK UNI. Foram adicionados 2 ativos que o fundo não possui, ADA e ALGO.
Pretendemos permanecer underweight em ADA, pois vemos muito marketing, mas poucos
casos de usos reais para o blockchain Cardano.

Recompramos aproximadamente 10% de nossa posição de KEEP depois que o preço caiu
mais de 25% – havíamos vendido parte em fevereiro. Compramos de volta alguns MKR que
vendemos há alguns meses. Perto do final do mês, a resistência de US$ 45 mil do BTC foi
finalmente quebrada e ajudou o mercado a terminar com sentimento positivo, embora o
mercado tenha vendido bastante no último dia do mês, dado que o Parlamento da UE
aprovou regras controversas de violação de privacidade que fazem referência a carteiras autohospedadas. Nossos ativos com melhor desempenho foram AAVE (+41,5%), seguido por NEAR
(+36,4%) e SOL (+23,3%).
Com o aprofundamento da crise na Rússia, aparentemente muitos russos compraram o BTC
como um porto seguro durante esta turbulência geopolítica com o rublo em queda. Os
volumes transacionados foram os maiores de todos os tempos.
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O rublo se desvalorizou em relação ao dólar de 77 para 83 desde o início do conflito. Com os
principais bancos russos sendo desconectados do sistema SWIFT, houve caos e o BTC e outros
ativos digitais estão sendo testados. Mais de US$ 100 milhões em criptomoeda foram doados
para a Ucrânia em transações internacionais instantâneas. Os recursos foram usados para
comprar suprimentos críticos, ou seja, a tecnologia blockchain está salvando vidas. Houve
muitos debates e tweets sobre como a criptomoeda poderia ser usada para evitar sanções,
claramente algo nada fácil. A Coinbase bloqueou 25 mil contas vinculadas à Rússia para
apoiar sanções. Sugerimos a thread no Twitter de Jake Chervinsky sobre a complexidade e
como as sanções funcionam. Dados os eventos na Rússia, as reservas de moeda estrangeira
dos governos serão muito questionadas no futuro. Para que servem os fundos em dólares fora
de um país se não tiverem acesso a eles quando necessário? Um “dinheiro externo” apátrida
como o Bitcoin ganhará relevância no futuro? Só o tempo dirá, mas no momento o Bitcoin
cotado em rublos atingiu uma máxima histórica (gráfico da Pantera Capital).

A Coreia do Sul elegeu um novo presidente, Yoon Suk-Yeol, que demonstrou forte apoio ao
ecossistema de cripto. A Coreia do Sul é conhecida pela população jovem aficionada por
tecnologia, que votou no presidente eleito devido a sua promessa de desregulamentar o
mercado de cripto. Após a parceria com a FTX, a gigante global de pagamentos Stripe lançou
apoio para pagamentos de empresas de cripto.
No lado da tecnologia, um marco importante foi alcançado com a rede de testes Kiln que
permite que a fusão do ETH com o PoS (Proof-of-Stake) continue visando um lançamento em
junho. A Terra Luna anunciou que está comprando quantidades significativas de BTC para
apoiar suas stablecoins algorítmicas, planeja comprar até US$ 10 bilhões em BTC. Polygon,
que é uma cadeia popular de ETH, sofreu uma interrupção de 8 horas devido a problemas
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com um de seus principais nodes. O fundo possui uma pequena posição de tokens MATIC
(+0.6%). Houve uma fraude de hacker que roubou US$ 625 milhões da famosa Axie Infinity.
Nunca possuímos tokens na blockchain Ronin (-19.5%), onde o jogo é executado..
Na frente regulatória, o presidente do Fed, Powell, atestou perante o Comitê de Serviços
Financeiros da Câmara sobre a necessidade de regulamentação de criptomoedas, dada a
invasão russa na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Zelenskyy, assinou um projeto de lei de
ativos virtuais legalizando as criptomoedas. Membros do Parlamento Europeu votaram um
projeto de estrutura legal para cripto na UE e rejeitaram a proibição de blockchains de proofof-work. A cidade suíça de Lugano anunciou que o BTC é moeda legal “de fato” e o município
quer que todas as empresas aceitem cripto nas transações diárias. A Tailândia aprovou e
facilitou regras fiscais para ativos digitais. O Banco da Inglaterra divulgou um relatório sobre
como a criptomoedas têm o potencial de remodelar o setor financeiro tradicional

Anúncios / Comentários Interessantes

•

State Street vai oferecer custódia de criptoativos até o final do ano

•

Ray Dalio da Bridgewater Asssociates está preparando seu primeiro fundo de criptoativos

•

Goldman Sachs apresentou opções de balcão de criptoativos e anunciou a sua primeira
transação

•

Kenneth Griffin fundador do Citadel Securities, está próximo de ser um market maker no
mercado de cripto

•

A Ucrânia tem recebido doações em criptoativos para adquirir equipamentos militares,
médicos, comida e combustível

•

FTX lançou um fundo de filantropia e planeja doar pelo menos US$ 100 milhões

•

A empresa de cripto de Venture Capital Electric Capital captou US$ 1 bilhão para novo
fundo

•

Mark Zuckerberg acredita que ativos digitais podem ter mercado do mesmo tamanho de
mercado de bens físicos

•

Bain Capital que gere US$ 155 bilhões, lançou um fundo de criptoativos de US$ 560
milhões
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•

Ex-CEO da Disney CEO, Bob Iger, entra no metaverso

•

Mark Zuckerberg diz que NFTs em breve estarão no Instagram

•

American Express registra aplicações da marca para o metaverso e logomarca em NFT

•

eBay apresenta carteiras digitais para investidores utilizarem criptos e outros métodos de
pagamentos

•

HSBC se associou com a firma de metaverso Sandbox

•

ConsenSys levantou US$ 450 milhões em Série D a um valuation de US$ 7 bilhões

•

NFTs podem se tornar populares com o planejado apoio do Instagram, segundo o
Deutsche Bank

•

Rússia considera receber Bitcoins por petróleo e gás, à medida que as sanções do
ocidente se intensificam

•

Israel’s Bank Leumi vai autorizar transações com criptos

•

CEO da BlackRock: Guerra da Ucrânia poderá acelerar adoção de criptomoedas

•

Crypto.com se torna patrocinador oficial da 2022 FIFA World Cup no Qatar

•

Exxon considera plano para levar gás para mineradores de Bitcoins em 4 países
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Retornos no mês

Os retornos demonstrados acima do índice Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) são
meramente uma referência econômica comparativa e não deve ser levada em consideração
como meta de retorno para o fundo, tampouco um parâmetro para se aplicar performance
sobre ele. Note que: (i) A performance do Genesis Class B acima está bruta de taxa de
administração e performance. (ii) Os preços do BGCI se referem aos dias úteis, diferente da cota
do Genesis, que é divulgada 0:00 UTC sempre no último dia útil do mês. O BLP Digital 40 foi
lançado em 18/10/2021 e só poderá divulgar performance depois de 6 meses.
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BLP Digital 100 FIM IE – Público-alvo: Investidores Profissionais
Patrimônio Líquido
Patrimônio Médio 12 meses
Aplicação inicial
Subscrição
Resgate
Liquidação
Taxa de administração
Taxa de performance
Tributação Alvo
Administrador/Custodiante
Distribuição
Auditor
Conselho Legal
Número ISIN
Classe ANBIMA
Código ANBIMA

R$ 42.501.513
R$ 52.676.965
R$ 10.000
Diariamente cotização dia seguinte
Diariamente com cotização em 5 dias uteis
Após a cotização em 5 dias uteis
2% a.a.
20% sobre CDI com marca d’agua
Longo Prazo
BNY Mellon
Órama, Daycoval, Azimut, Necton, Sim; Paul, Ativa Inv.,
Vitreo, RB Inv., Inter Invest, Modal Mais, Guide
KPMG
Madrona Advogados
BR01OYCTF009
Multimercados Investimentos no Exterior
465194

BLP Digital 40 FIM – Público-alvo: Investidores Qualificados
Patrimônio Líquido
Patrimônio Médio 5 meses
Aplicação inicial
Subscrição
Resgate
Liquidação
Taxa de administração
Taxa de performance
Tributação Alvo
Administrador/Custodiante
Distribuição
Auditor
Conselho Legal
Número ISIN
Classe ANBIMA
Código ANBIMA
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R$ 2.007.212
R$ 2.073.650
R$ 1.000
Diariamente cotização dia seguinte
Diariamente cotização dia seguinte
Após a cotização em 4 dias uteis
1,75% a.a.
20% sobre CDI com marca d’agua
Longo Prazo
BNY Mellon
Ativa Investimentos, Órama, sim; paul, Azimut, Warren,
RB Investimentos, Necton, Vitreo, Modal Mais, Porto Seguro.
KPMG
Madrona Advogados
BR09ZDCTF002
Multimercados Investimentos no Exterior
617611
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BLP digital 20 FIM – Público-alvo: Investidores em Geral
Patrimônio Líquido
Patrimônio Médio 12 meses
Aplicação inicial
Subscrição
Resgate
Liquidação
Taxa de administração
Taxa de performance
Tributação Alvo
Administrator/Custodiante
Distribuição

Auditor
Conselho Legal
ISIN Number
Classe ANBIMA
Tipo ANBIMA
Código ANBIMA
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R$ 13.945.090
R$ 14.655.743
R$ 100
Diariamente cotização dia seguinte
Diariamente cotização dia seguinte
Após a cotização em 4 dias uteis
1.50% a.a.
20% sobre CDI com marca d’agua
Longo Prazo
BNY Mellon
Órama, Genial Inv., Daycoval, Azimut, Necton, sim; paul,
Ativa Inv., Vitreo, RB Inv., Warren, CM Capital, Nova Futura,
Inter Invest, Modal Mais, Guide.
KPMG
Madrona Advogados
BR026OCTF003
Multimercados
Multimercados Estratégia Específica
480592
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AVISO OBRIGATÓRIO
O conteúdo deste material foi preparado pela BLP Gestora de Recursos (“BLP” ou “Gestora”), para o seu
destinatário, para fins meramente informativos e não deve ser entendido como “relatório de análise”, nos
termos da Instrução CVM 598, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou
recomendação de qualquer ativo Financeiro, ou investimento.
A BLP se reserva o direito de alterar qualquer informação mencionada neste material, a qualquer tempo,
sem a necessidade de comunicação ou notificação prévia. A BLP não comercializa nem distribui quotas
de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Consulte a lista de Distribuidores parceiras
no site da Gestora.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade não é
líquida de impostos. O investimento em fundos não é garantido pelo Administrador ou por qualquer
mecanismo, de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a
leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais (quando disponíveis) e do Regulamento do fundo
antes de tomar qualquer decisão de investimento. Fundos multimercados podem utilizar 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 dos fundos.
Os fundos de criptoativos sob gestão da BLP investem diretamente no fundo Genesis Block Fund Ltd.
(“Genesis” ou “Fundo”), no exterior, que por sua vez detém os ativos digitais. Portanto, os fundos
disponíveis no Brasil, não possuem investimentos diretos em criptoativos. As informações relativas ao
Genesis, disponíveis neste material, são meramente informativas, para tornar mais evidente os
investimentos que os fundos locais realizam no exterior. De acordo com a política de investimento do
Genesis, o Fundo não está disponível para investidores locais e não é comercializado por qualquer meio
no Brasil. As características de investimento em ativos digitais (criptomoedas e tokens) diferem das
características de investimento em moedas, commodities ou valores mobiliários tradicionais. Investir e/ou
negociar ativos digitais envolve diversos riscos e pode não ser adequado para todos as categorias de
investidores. Em função disto, os Regulamentos dos fundos com exposição a ativos digitais, mesmo que
indiretamente, adicionam ao Capítulo de Risco 27 (vinte e sete) fatores de riscos específicos relativos a
criptomoedas e tokens, que devem ser lidos atentamente pelos investidores antes de investirem. Para
mais informações sobre a Taxa do CDI utilizada neste material, consultar o site www.b3.com.br.
BLP DIGITAL 100 FIM – IE (CNPJ: 29.236.318/0001-58): Data início 22/12/2017. O objetivo do fundo é superar
consistentemente o CDI no longo prazo. Em razão do público-alvo, o fundo fica dispensado da
apresentação da Lâmina de Informações Essenciais.
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BLP DIGITAL 40 FIM (CNPJ: 42.870.532/0001-20): Data início 18/10/2021. O objetivo do fundo é superar
consistentemente o CDI no longo prazo. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no
site do administrador.
BLP DIGITAL 20 FIM (CNPJ: 21.065.857/0001-60): Data início 29/10/2018. O objetivo do fundo é superar
consistentemente o CDI no longo prazo. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no
site do administrador.
A Administração e Custódia dos fundos é feita por BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 02.201.501/0001-61, com sede na Av.
Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Rio de Janeiro/RJ. Fone: (11) 2172-2628. SAC: sac@bnymellon.com.br ou
0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512. Site. www.bnymellon.com.br
A Gestão dos fundos é feita por BLP GESTORA DE RECURSOS LTDA., CNPJ 09.360.012/0001-00, com sede
na rua Joaquim Floriano, 1120, cj. 62, Itaim Bibi, São Paulo, S.P., CEP: 044534-004, fone (11) 4118-8670, Email: regulatorio@blpasset.com.br Site: www.blp.com.br
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