Carta Mensal – Outubro 2018
O fundo teve rendimento positivo de 5.26% no mês de outubro, enquanto o retorno acumulado no ano foi de
15.24% (283% do CDI). Desde o início do fundo temos 149.49% acumulado, o equivalente a 247% do CDI.
Tivemos um mês cheio de acontecimentos, com as eleições no Brasil, quedas expressivas na bolsa americana
e nas bolsas de mercados emergentes e surpresas negativas no front político mexicano.
Nossas posições no Brasil funcionaram bem durante o mês. Acreditávamos que a maneira mais eficiente de
construir uma posição positiva era através dos juros, principalmente no juros real de longo prazo e isso se provou
verdadeiro. Após o primeiro turno das eleições, tivemos forte apreciação dos ativos brasileiros. Esse primeiro
movimento foi mais contido no mercado de ações, que subiu no primeiro dia, mas passou os próximos 14 pregões
sem conseguir superar aquele nível inicial. Já no mercado de juros, para os mesmos 14 pregões, tivemos 6 novas
máximas. Perto da metade do mês, nossas posições em NTNB apresentavam desempenho positivo de 10% contra
ganhos de 6% no índice Bovespa. Devido a esse movimento decidimos reduzir materialmente nossas posições nos
títulos ligados à inflação e como contrapartida, também reduzimos nossa posição vendida em ações no Brasil usada
como proteção. Tal alteração da carteira se mostrou acertada ao vermos uma recuperação do mercado de ações de
10.2% nos últimos dias do mês.
Sinais de melhora estão aparecendo. Há 3 anos atrás, no final de 2015 e início de 2016, o mercado e a
economia brasileira estavam entrando em colapso, as expectativas eram muito ruins com poucas esperanças de
melhora. Hoje parece que podemos entrar em um ciclo virtuoso, onde vemos que as indicações iniciais são de uma
equipe comprometida com reformas estruturais, redução do tamanho do estado e compromisso no combate do
problema fiscal. Tudo isso aliado à uma mudança nas expectativas, ajudaram a fortalecer o real, o que por sua vez
alivia a pressão inflacionária que era um dos principais riscos para o ano que vem. Inflação sob controle, equipe
econômica competente e economia com alta ociosidade podem abrir caminho para uma grande recuperação do
crescimento econômico, o que pode ser muito positivo para o lucro das empresas e para as posições em ações em
geral.
Me belisca! Fomos picados pelo mosquito do otimismo? O novo governo tem nos surpreendido
positivamente, embora continuemos a nos perguntar se não estaríamos sendo muito otimistas na construção desse
novo cenário. O esforço fiscal para consertar as contas públicas é muito grande, a construção de maioria no
congresso não é uma tarefa trivial e a agenda de reformas não é popular. Tudo isso se alia a uma piora no mercado
externo ao longo dos últimos meses. Mesmo cientes dos riscos, acreditamos que as mudanças devem ser bastante
materiais e com isso acreditamos que devemos carregar uma posição comprada maior do que a média histórica do
fundo, temporariamente. O investimento estrangeiro no mercado de ações ainda não entrou, deve demorar um
pouco mais para perceber as prováveis mudanças nas placas tectônicas da economia brasileira.
México teve contribuição negativa no mês. No México tivemos eleições presidenciais no começo de julho
deste ano e, apesar de termos um presidente de esquerda, os primeiros pronunciamentos indicavam um governo
menos radical e com políticas mais racionais. No entanto, na última semana do mês foi proposto um referendo, feito
pelo partido do presidente, e com pouquíssima participação popular que decidiu pelo cancelamento de um projeto
de 13 bilhões de dólares. Essa notícia foi ruim por alguns motivos, entre eles: 1 – apesar de ser uma promessa de
campanha, se esperava que o novo governo não colocasse mais dinheiro público no aeroporto, porém permitisse
que a iniciativa privada continuasse com o projeto; 2- alto custo de cancelamento que pode superar os 4 bilhões de
dólares; 3 – indicação de fazer um outro aeroporto na base aérea de Santa Lucia, apesar da existência de vários

pareceres técnicos que alegam a impossibilidade de se operar um aeroporto nessa localidade. Dado essa decisão
tida como irracional, começou-se a questionar o compromisso do novo presidente com políticas benéficas para a
economia o que causou uma correção do mercado de ações e de câmbio. Vemos os preços dos ativos em níveis
bastante interessantes, mas ainda estamos aguardando uma maior clareza sobre a nova postura e novas medidas
para decidir se vale a pena aumentarmos nossa exposição ao país.
Argentina tem sido um país onde vemos oportunidades aparecendo. Dois meses atrás, após a moeda perder
mais de metade de seu valor, aumentamos nossa exposição a títulos soberanos em moeda local e em dólares. Essa
exposição trouxe bons retornos para o fundo nos últimos dois meses. Agora estamos ficando mais construtivos com
alguns grupos de ações no setor de utilities e propriedades. O banco central argentino adotou uma política monetária
bastante restritiva onde se comprometeu a não aumentar a base monetária até junho de 2019. Isso, aliado à uma
taxa de juros elevada, hoje perto de 70% ao ano, deve fazer com que a atual inflação de perto de 45% seja atenuada
nos próximos meses. A grande crise de confiança, que fez com que a moeda saltasse de 20 para 41 pesos por dólar,
está se estabilizando. Os agentes de mercado estão começando a acreditar nas políticas do banco central com foco
em redução da inflação o que já fez com que a moeda retornasse para 35 pesos por dólar no final de outubro, com
apreciação nominal de 13% durante o mês. A queda do preço do dólar contra o peso e o diligente combate à inflação
devem ajudar o governo no processo já iniciado de redução de subsídios na economia. Políticas econômicas mais
liberais devem ajudar a Argentina a voltar a ter investimentos, crescimento econômico e levar ao aumento do lucro
das empresas. Entendemos que esse movimento tem seus riscos, mas, após uma queda de mais de 50% nos preços
dos ativos, vemos boa assimetria na relação de risco retorno de algumas ações argentinas.
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