Carta Mensal – Junho de 2019
O fundo obteve valorização de 3,82% no mês, acumulando ganho de 14,63% no ano (476% do CDI). Os
destaques positivos foram a posição comprada em eurobonds e ações argentinas contra a posição vendida em ações
mexicanas, e a posição comprada em NTN-B longas (já líquida da proteção feita no di futuro).
Não houve grandes alterações na carteira no período. Argentina continua sendo a maior aposta na carteira de
ações (10% net comprada), seguida por Brasil (6%). Aumentamos ligeiramente a exposição ao Chile (3%) e
mantivemos o short no Mexico (-6%). Com o crescimento do patrimônio a carteira de eurobonds diluiu-se um pouco
(18% do patrimônio do fundo).
No mês, o mercado argentino teve forte valorização tanto no mercado de ações como no de bonds. O MSCI
Argentina subiu 29%. Acreditamos que o movimento faz sentido, uma vez que o risco de cauda diminuiu bastante. A
substituição da candidatura presidencial de CFK por Alberto Fernandez é uma indicação de que a coalizão kirchnerista
teria um governo mais moderado, com menos chance de calote na dívida no curto prazo. Além disso, a aliança do atual
presidente Maurício Macri com Pichetto – um burócrata peronista de grande reconhecimento e influência no congresso
– somado a um câmbio estável e dados econômicos cada vez melhores (tanto em atividade como em inflação), trouxe
grande animação dos investidores para o mercado local, já que a popularidade de Macri começa a melhorar novamente.
Acreditamos que essa tendência de melhora seja contínua até as eleições. Portanto, seguimos otimistas em relação ao
desfecho eleitoral e com posição relevante principalmente nos bonds hard currency provinciais.
Nossa posição vendida em México serviu como um bom funding para a alocação em Argentina. Seguimos negativos
com o país, que caminha para uma fase de pouco crescimento, alto juros e possivelmente problemas fiscais. O motivo
dessa situação é que o governo depende do investimento privado para efetivar boa parte de seus projetos prometidos
em campanha, como o trem Maia entre outros. Com a falta de confiança do empresário – que começou pelo
cancelamento do aeroporto que estava sendo construído na Cidade do México– os projetos serão inviabilizados ou o
governo gastará mais do que planejou. Além disso, a situação financeira da PEMEX (a “Petrobras Mexicana”) preocupa,
uma vez que a produção segue piorando e há o receio de que o governo precise capitalizar a empresa de alguma forma.
Todo esse imbróglio fez a agência de rating Fitch rebaixar o rating da companhia de investiment grade para grau
especulativo (BB+) e existe ainda o temor de que alguma das outras agências de risco (Moodys ou S&P) também rebaixe
o rating da companhia, desencadeando um processo de venda compulsório por parte dos fundos com mandato para
investir apenas em dívidas de empresas investment grade. Tal processo pode eventualmente contaminar o rating da
dívida soberana (algo que vimos acontecer no Brasil em 2015) e que provavelmente se espalharia para o mercado de
equities.
No cenário internacional, junho foi marcado por uma enorme dicotomia entre os fundamentos econômicos e os
preços dos ativos, inflados pelos discursos do BCE e FED. O PMI global de manufatura caiu a 49,8, vindo de 50,1 em maio.
Trata-se simplesmente do menor nível desde fevereiro de 2016, quando o medo de recessão global trouxe o S&P para
1.800 pontos (o S&P subiu 6,9% em Junho a 2.942 pontos). O crescimento das exportações coreanas, proxy do comércio
global, marcou -13,5% em junho. Nesse cenário de desaceleração global, os yields globais vieram à lona, o que representa
valorização dos títulos de renda fixa. A atitude preventiva dos BCs das principais economias, segurou os mercados de
ativos de risco (ações, crédito, etc). Pelo menos por enquanto. Em 20 de junho o FED deixou a taxa de juros estável mas
indicou corte em julho e talvez um segundo corte até o final do ano. Dois dias antes, Mario Draghi, presidente do BCE,
indicara a retomada do QE, programa de estímulo monetário que havia sido terminado em dezembro de 2018.

No que se refere à Exploritas, a gestora continua a crescer e ficamos felizes em informar a entrada de novos
membros no time de gestão e operações. Edson Sarti, trader e tesoureiro com mais de 30 anos de experiência no mercado
financeiro começou a gerir um book de juros e FX, tendo Fabíola Vargas (ex Societé Generale) e Vítor Inaba (ex Itaú BBA)
sob sua gerência. Edson teve passagens por diversas tesourarias e mais recentemente era o tesoureiro do Barclays no
Brasil.
Em operações/risco contratamos Rhuan dos Anjos. Rhuan vem da XP, onde ajudou a desenvolver o sistema de
apreçamento dos ativos de renda fixa.
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