Carta Mensal – Dezembro de 2019
No ano de 2019, tivemos alguns erros e alguns acertos. Começamos o ano com uma visão mais positiva com as ações argentinas
e mais cautelosos em relação às ações brasileiras. No Brasil, acreditávamos que o mercado de juros tinha uma melhor assimetria
de risco/retorno, o que se provou correto nos primeiros 6 a 9 meses do ano, pois a NTNB 2050 subiu quase o dobro do índice
Bovespa nesses primeiros 3 trimestres. Já na Argentina, tivemos uma grande decepção. Na eleição primária, uma espécie de prévia
da eleição, a chapa Fernandez-Kirchner ganhou de forma avassaladora, contrariando todas as pesquisas prévias, que indicavam
uma diferença entre 0-5% de vantagem para Fernandez. No dia seguinte, a bolsa argentina sofreu o segundo maior “capote” de
uma bolsa no mundo nos últimos 70 anos, afetando negativamente a performance do Fundo. Após a fatídica primária, reduzimos
marginalmente nossa posição em ações argentinas e aumentamos marginalmente a exposição em bonds argentinos. Nossa visão
era que muita notícia ruim estava precificada e o mercado poderia se recuperar após a eleição “real”, dado que o presidente
deveria parar de falar como candidato, mais populista, e passaria a falar como chefe de estado, com um discurso mais equilibrado.
De fato, é isso que tem ocorrido. O governo tem tomado algumas medidas boas, outras ruins, mas no geral, bem mais positivo do
que precificava o mercado. Com isso os preços vêm se recuperando, o que tem nos levados a reduzir marginalmente nossa
exposição a preços mais atrativos.
Voltando para o Brasil, no último trimestre, fizemos uma mudança de posição de juros para ações. Sendo assim, terminamos o
ano com uma visão bastante mais positiva com ações no Brasil versus ações América Latina, onde vemos nosso país ganhando
por W/O. Essa mudança de juros real para Bolsa, também se mostrou bastante acertada no último trimestre do ano, pois a NTNB50 subiu 3.50% no trimestre contra 10.41% do Ibovespa.
Dezembro foi o melhor mês da história do fundo por uma série de fatores, entre eles: a) O fundo está abaixo da linha d’agua e
não recolhe performance, se recolhesse, esses 14.20% seriam ~11.40% líquido; b) ganho relevante na parte direcional e não
direcional no Brasil com contribuição de 274 bps na parte direcional e mais 568 bps na parte não direcional; c) um grande rally na
Argentina que contribuiu com 304 bps para o mês d) ganhos também em juros e hedges cambiais; e) um cenário correto que
apontava melhora dos fundamentos no Brasil, com economia dando sinas de recuperação e leitura do fluxo bastante positivo
para ações, que ajudaria a precificar esse cenário.

Perspectivas para 2020
Um dos eventos que marcou o último trimestre de 2019 foi a queda acentuada do risco de uma recessão global. Durante a maior
parte do ano, enquanto houve uma escalada nas tensões comerciais entre EUA e China, este risco esteve presente provocando
uma migração de recursos dos mercados emergentes em direção aos desenvolvidos. Isso fez com que os valuations dos mercados
desenvolvidos ficassem bem esticados em relação aos emergentes, especialmente o S&P 500. Com a distensão gradual das
relações entre Trump e os chineses ocorrida desde setembro, parte desse fluxo começou a reverter de volta para os emergentes
e acreditamos que em 2020 isso deva acontecer com mais intensidade.
Por mais que a região da América Latina ainda seja uma espécie de “patinho feio” dentro do grupo dos emergentes (os fundos
globais tendem a priorizar Ásia e Leste Europeu nessa migração de recursos), o Brasil especificamente se sobressai dentro da
América Latina como um dos poucos países onde se encontra uma narrativa boa para os mercados . Nossas reformas liberais, com
redução do tamanho do Estado, são um ativo em escassez no mundo de hoje, já que a maior parte dos países, de fato, têm feito
o caminho inverso (aumento do tamanho do estado e da taxação sobre as empresas). Acreditamos que a agenda do Congresso
em 2020 conterá pontos bastante relevantes para o ajuste fiscal como a PEC emergencial, que implicaria em redução significativa
dos gastos obrigatórios do setor público, abrindo mais espaço no orçamento para investimentos e melhora do resultado primário.
Acreditamos que essa PEC pode ter um efeito sobre o mercado similar ao ocorrido quando da aprovação do teto de gastos.
Avanços importantes também devem ocorrer nas questões do saneamento básico e reforma tributária.

Soma-se a isso uma recuperação cíclica da atividade que já é uma realidade nos dados e não apenas uma expectativa como em
anos anteriores. Segundo estimativa da equipe de pesquisas do Banco Central do Brasil, o crescimento do PIB em 2019 já teria
sido próximo a 2% não fossem os choques de Brumadinho, Argentina e da desaceleração global. A recuperação econômica em
curso, baseada no crescimento do crédito e recuperação lenta, porém consistente do mercado de trabalho deve trazer um
crescimento do PIB em 2020 próximo a 2.8%, o maior desde 2013. Entendemos que esse cenário deve seguir impulsionando os
preços das ações das empresas brasileiras (que em geral cortaram custos operacionais e reduziram despesas financeiras na
entrada do ano), mesmo após o rally recente. Continuamos com posição comprada no Brasil, porém menores do que tivemos nos
últimos meses.
Com núcleos de inflação seguindo em níveis muito baixos na margem, não vemos necessidade do Banco Central reverter o ciclo
de cortes de juros tão cedo (ao menos não em 2020). Pelo contrário, é possível vermos ainda mais um corte de juros para 4.25%
em fevereiro, dado o efeito da apreciação cambial ocorrida desde a última reunião sobre as projeções de inflação do BCB (que já
se encontravam abaixo das metas). Reduzimos posição, mas seguimos gostando da ponta longa da curva de juros, especialmente
em termos reais, pois acreditamos que a forte inclinação que ainda persiste não reflete por completo a melhora recente na
trajetória esperada da dívida pública e o bom comportamento dos núcleos de inflação
Com relação aos outros países, seguimos atentos para oportunidades de compra no Chile após a melhora recente de sentimento
dos mercados, mas acreditamos que o crescimento ainda possa sofrer alguns downgrades no curto prazo devido ao aumento das
incertezas. Seguimos short em ações do México tendo em vista o baixo crescimento e riscos de policy making por lá. Na Argentina,
os primeiros passos do governo Fernandez, com aumentos significativos de impostos, têm sido relativamente bons para os
credores da dívida embora não necessariamente bons para a economia como um todo. Conforme já comentamos, temos
aproveitado a melhora recente no preço dos ativos para ir reduzindo gradativamente nossa exposição por lá.
Este ano também tivemos sócios novos importantes se juntando a equipe: Edson Sarti liderando a parte de macrotrading e Andrei
Spacov como economista chefe. O fundo termina o ano com um retorno de 13.38% ou 224% do cdi. Estamos felizes com a
resiliência e recuperação do fundo e como sempre nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.
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