Carta Mensal – Setembro de 2019
No mês de setembro o fundo subiu 3,08%, recuperando parte das perdas do ano. O destaque positivo veio no book de juros onde
ganhamos 334 bps.
Na Argentina tivemos um mês sem muitas novidades. Os discursos políticos estão um pouco menos radicalizados o que tem permitido
uma pequena recuperação no nível de preços. O fundo teve ganhos de 16bps em ações na Argentina e 32 bps em bonds. O book de
bonds apresentou boa melhora durante o mês vindo de um desempenho negativo de quase 100 bps nos primeiros dias de setembro.
As eleições na Argentina acontecem no dia 27 de outubro e muito provavelmente teremos uma vitória do candidato da oposição,
Alberto Fernandez, já no primeiro turno. Os primeiros anúncios e discursos pós vitória serão chave para ver o real posicionamento
político e econômico do novo presidente. Os preços atuais descontam um cenário bastante catastrófico e qualquer sinal menos
negativo pode ajudar em uma recuperação de preços.
No Peru, no dia 1º de outubro, o presidente Martin Vizcarra decidiu dissolver o Congresso. A decisão vem depois do congresso decidir
por continuar com a votação dos membros da corte de Justiça Constitucional, um orgão análogo ao Supremo Tribunal Federal.
O presidente interpretou este ato como uma segunda derrota num voto de confiança, o que daria a ele o direito de dissolver o
congresso e chamar novas eleições para o mesmo. Com o exército e a polícia ao seu lado, tudo indica que o presidente Vizcarra deve
conseguir fazer novas eleições para o congresso no dia 26 de janeiro e assim manter-se como presidente até 2021. Porém a
estabilidade dessa medida ainda depende da decisão da Suprema Corte peruana.
Dado o alto apoio popular à medida, acreditamos que o presidente Vizcarra deve ter sucesso em realizar novas eleições em janeiro,
proteger as investigações de corrupção em andamento e renovar politicamente o congresso. Mesmo com o congresso fechado, talvez
o governo consiga aumentar os investimentos já que nesse interim não precisará mais lidar com o congresso que não o apoiava.
Continuamos com uma visão positiva de longo prazo no setor bancário peruano.
No Brasil temos adotado uma postura mais construtiva, cobrimos alguns shorts e aumentamos a posição comprada em ações. A
agenda de reformas, a queda dos juros e indicadores que apontam um início de retomada econômica nos deixam mais construtivos
com ações no Brasil. O nível de juros perto de 5% é um motor muito importante dessa tese em ações, dado que causa redução no
custo financeiro, aumento do valor presente dos fluxos das empresas, e maior demanda por ações e ativos de risco.
O portfólio segue aplicado em bolsa e juros brasileiros. Nos países Andinos, mantivemos posições compradas em ações. No Chile,
gostamos do setor elétrico e na Colômbia e Peru preferimos o setor financeiro. Na Argentina, mantivemos exposição menor em ações
e maior em bonds. No México permanecemos short em vários setores da bolsa.
Estamos à disposição para maiores exclarecimentos. Atenciosamente,
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