Carta Mensal – Fevereiro 2019
O fundo obteve bom desempenho no mês de fevereiro (+1,28%), acumulando 8,37% no ano, o equivalente a 259%
e 806% do cdi no mês e no ano respectivamente.
O destaque do mês foi o book de ações no Brasil que adicionou 129bps. Com uma posição direcional neutra em
ações, o setor bancário foi o destaque tanto na parte comprada quanto na parte vendida, sendo que a posição comprada
no banco BTG Pactual adicionou 49bps para a rentabilidade do fundo. Outro destaque positivo se deu na nossa carteira
de NTNB. Esses títulos públicos tiveram desempenho melhor que o Ibovespa, subindo 0,38% contra queda de 1,86% do
Ibovespa. Adicionalmente aproveitamos o aumento das taxas ao longo do mês para aumentar nossa posição nas NTNB45 ao nível de 4.60%. Como as taxas fecharam em níveis mais baixos (4.51%), tivemos contribuição positiva de 86 bps em
títulos públicos.
Do lado negativo tivemos uma perda com ações na Argentina. O mercado argentino devolveu parte dos ganhos de
janeiro e nossa carteira em ações no país retirou 68bps do desempenho do mês. No restante da carteira, tivemos
pequenas contribuições positivas e negativas na parte de câmbio e em bonds.
Em fevereiro os mercados devolveram uma pequena parte da forte valorização de janeiro. O Real e o Ibovespa
desvalorizaram-se 3,0% e 1,9% respectivamente, enquanto o DI contrato janeiro 2027 subiu 13bps para 9,10%.
Em termos macroeconômicos a deterioração do ritmo de atividade global continuou. O PMI industrial da zona do
Euro entrou em território negativo, enquanto na China, o PMI industrial continuou em terreno negativo e as vendas do
varejo continuaram a desacelerar. No início deste mês (março) o primeiro-ministro chinês Li confirmou que o governo
aumentará o déficit fiscal para amortecer a desaceleração econômica.
O BCE também teve que anunciar a volta de estímulos de liquidez ao setor bancário (TLTRO-III), o que evidencia a
urgência europeia, dado que o mandato do presidente da instituição (Mario Draghi) está terminando e tal medida deveria
ficar a cargo do seu substituto.
No Brasil embora o índice de confiança do consumidor da FGV continue se recuperando (retornando ao nível de
2014), o nível de atividade decepciona neste início de 2019 e traz nova rodada de redução das estimativas para o PIB 2019
(atualmente +2.28%).
No âmbito político brasileiro as notícias têm sido negativas, como por exemplo no episódio da demissão do
secretário-geral da Presidência Gustavo Bebianno.
Em que pese o maior suporte dos BCs mundiais, o cenário atual sugere menor risco na carteira. No Brasil a parte
difícil de efetivamente aprovar as reformas se inicia, e a coordenação política deixa a desejar. No exterior, o dólar
americano ainda forte, o risco de uma nova crise européia e a desaceleração chinesa trazem menor ímpeto às economias
emergentes.
O fundo segue com posição direcional reduzida em ações. Passamos a ter uma posição vendida em 2% no México,
onde vemos uma contínua deterioração dos fundamentos com as medidas pouco ortodoxas do novo governo. Seguimos
com posição comprada em ações na Argentina. No Brasil continuamos com uma posição comprada via NTNB longa, onde
ainda vemos taxas atrativas para o cenário de aprovação da Reforma da Previdência e volta do crescimento econômico,
que ajudarão a estabilizar a dinâmica fiscal do país.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Grato,

