Carta Mensal – Janeiro de 2020
Em janeiro o Fundo teve uma rentabilidade de -2.06%, com destaques negativos concentrados mais na parte macro das nossas
posições.
O hedge cambial das posições offshore teve perda de 84 bps com a depreciação de 5% do Real frente ao Dólar. Ainda na parte
macro, tivemos contribuição negativa tanto na posição comprada em NTNBs como no hedge dessa posição tomado em juros
nominais no mercado futuro. A inflação implícita no Brasil está cada dia menor, o que nos parece um bom hedge para o nosso
portfólio. Por isso, estamos comprados em inflação em diferentes vértices. O fundo perdeu 30 bps em ações na Argentina durante
o mês. Começamos com posição líquida comprada em ações argentinas de pouco mais de 2% e terminamos o mês vendidos em
0.3%. Na parte de bonds, tivemos contribuição positiva de 54 bps, sendo 38 bps vindo de bonds da Argentina, o que levou a uma
pequena contribuição positiva do país ao nosso portfólio em janeiro, somando dívida e ações.
O hedge em posições vendidas em ações no México não teve um bom desempenho no mês. A bolsa do México subiu 7.9% em
janeiro, bem acima do desempenho negativo de 1.6% do Ibovespa.
Continuamos com uma posição comprada próxima a 10% do fundo em países andinos, seguimos vendidos no México e neutros
em ações na Argentina. Brasil continua sendo o destaque das posições compradas em ações e nossa posição comprada em NTNBs
está quase na sua totalidade protegida por compras em juros nominais ao longo da curva.

“Keep your eyes on the ball”
O ano de 2020 começou recheado de eventos que têm gerado volatilidade nos mercados. Primeiro foi o conflito EUA - Irã (ninguém
fala mais nisso...), agora estamos em um momento onde as notícias sobre o Corona vírus pipocam a todo instante. Em breve será
vez das eleições primárias americanas e o risco de uma candidatura Sanders. Como pano de fundo a tudo isso temos um mercado
acionário que vinha de uma extensa trajetória de alta e parecia ávido por uma realização.
Embora nós do time do Exploritas estejamos atentos a esses eventos e busquemos nos proteger na medida do possível dessa
volatilidade de curto prazo, nossa principal preocupação é não perder o foco das nossas teses de investimento de médio e longo
prazo. Esses eventos importam sim, mas apenas na medida que podem afetar ou não essas teses.
Nesse sentido vemos o problema do Corona vírus como um choque negativo de crescimento no curto prazo para a Ásia,
possivelmente atingindo de maneira mais fraca outras regiões. Ao afetar a Ásia e especialmente a China, joga para baixo os preços
das commodities depreciando as moedas dos países que dependem delas, como o Brasil. Isso acaba piorando a perspectiva de
curto prazo dos mercados emergentes como um todo, como já vimos ser sinalizado pelas bolsas locais.
É importante ressaltar, porém, que até o momento não há nada na atual epidemia que nos permita prever um padrão de impacto
sobre os mercados muito diferente de epidemias anteriores. Esse padrão seria um choque momentâneo para baixo na atividade
(que deve ser bem forte na China no 1T) mas com uma volta significativa subsequente da economia em magnitude parecida, volta
essa que pode ser potencializada por reações dos Bancos Centrais.
Quanto às nossas teses de investimento, cabe-nos reforçá-las aqui de forma resumida:
(1) Acreditamos que o mundo se encontra num quadro avançado de “soft landing” e que as taxas de juros de países desenvolvidos
devem permanecer bem baixas diante da ausência de riscos inflacionários palpáveis;
(2) Este quadro, junto com uma recuperação da Ásia por conta de uma virada no ciclo de estoques de tecnologia, deve promover
um ambiente mais propício à entrada de investimentos nos mercados emergentes;

(3) O Brasil se encontra em posição privilegiada para receber parte desses recursos por apresentar ao mesmo tempo uma
recuperação cíclica da atividade e um ciclo de reformas liberais que ainda não terminou;
(4) O melhor cavalo para captar essa melhora do quadro global e local nos parece ser o mercado acionário, já que o ciclo de cortes
de juros parece ter terminado;
(5) Outros países da região, como Chile, Peru e Colômbia, podem se beneficiar desse quadro global, mas o call idiossincrático
nesses lugares parece menos claro do que no Brasil. O México nos parece um caso clássico de carry trade, mas onde o crescimento
e o mercado acionário terão vida difícil.
Nós do time do Exploritas Alpha América Latina estamos atentos às oportunidades de curto prazo que os eventos recentes têm
gerado após termos reduzido o risco do fundo no início do ano. Gostaríamos de reforçar também que boa parte das nossas
posições são não direcionais, ou seja, não têm relação direta com quedas ou altas do mercado como um todo, mas sim dependem
de relações específicas entre pares de ações escolhidas através de uma análise micro das empresas. Atualmente temos cerca de
80 papéis entre posições compradas e vendidas na nossa carteira de América Latina, com pouco mais da metade dessas posições
estando no Brasil.
Como sempre nos colocamos a disposição para falar em mais detalhes sobre as estratégias e cenários do fundo.
Grato,
Time Exploritas.
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