Carta Mensal – Março de 2019
O fundo obteve rendimento negativo de 1,19% no mês, acumulando ganho de 7,09% no ano (468% do
CDI).
O destaque negativo foi o book short Brasil, em especial nossa posição no setor de adquirência. Nossa
crença é que, por conta das margens elevadas e do pouco diferencial competitivo dos principais players, o setor
passa por mudanças significativas com a entrada de novos players. A principal consequência será a piora da
rentabilidade do setor/empresas. Nossa visão está em linha com o consenso dos investidores locais, o que
implica em uma posição técnica ruim. No curto prazo isso se traduziu em “short squeeze” de uma das ações do
nosso book short.
Os books de eurobonds e ações Argentinas também contribuíram negativamente no mês. Após forte
valorização nos dois primeiros meses do ano, a moeda e os ativos argentinos começaram a se desvalorizar. Não
houve nenhuma notícia relevante para isso. Apenas volatilidade natural de um país que depende de uma eleição
binária para a economia, que ocorrerá em outubro deste ano..
Os destaques positivos de março foram nossa carteira de NTN-B longas e nosso book long de ações
brasileiras.
Em março, com exceção do Brasil, os ativos de risco globais se valorizaram, em especial as commodities.
O Ibovespa chegou a se valorizar bem ao longo do mês, mas a prisão preventiva do ex-presidente Temer e a
piora na percepção da aprovação da reforma da previdência cancelaram os ganhos. O Ibovespa ficou estável
no mês (-0,2%) enquanto o Real se desvalorizou 4,4%. Enquanto isso o S&P subiu 1,8%, o Shanghai Composite
subiu 5,1%, o futuro do minério de ferro +2,0% e o petróleo WTI +5,1%.
O Shanghai Composite valorizou-se 24% no primeiro trimestre do ano, o que indica que os investidores
acreditam que o pior da desaceleração chinesa já passou e as medidas de estímulo anunciadas foram
suficientes. O PMI industrial de março mostrou recuperação (50,5) após o fraco número de fevereiro (49,2).
O cenário externo também melhorou com o novo comunicado do FED (20 de março) no qual o órgão
reduziu sua estimativa de crescimento do PIB americano e passou a indicar nenhum aumento da taxa de juros
americana em 2019 e apenas 1 aumento em 2020. Embora esse comunicado e os dados economicos fracos da
Zona do Euro (PMI industrial de 47,5) tenham aumentado o medo de recessão global, os mercados acabaram
celebrando a indicação de taxas de juros mais acomodadas no curto prazo.
Vale prestarmos atenção no DXY (indíce do dólar americano versus uma cesta de moedas de países
desenvolvidos) que continua muito forte. Em nossa leitura, isso indica que o crescimento global continua fraco
e as taxas de juros americanas continuam a atrair capitais.
Ao longo do mês aumentamos em 300 bps o net short em renda variável do México, para 5,2% e
reduzimos em 330 bps a posição net long em ações argentinas para 8,1%. Nossa visão para o México é que as
políticas populistas da nova administração irão ao longo de tempo deteriorar a situação fiscal do país e reduzir
as intenções de investimento (algo que já está acontecendo).

Nosso posicionamento atual reflete nossa preferência pelos juros reais no Brasil e prêmios de risco de
Equities na Argentina e Colômbia, contrabalanceada pela posição vendida em México.
Novamente nos colocamos à disposição para discutirmos nossas estratégias e cenários.
Grato,
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