Update Exploritas
*This too shall pass.

O momento é de uma grande incerteza nos mercados mundiais e a pergunta para o momento seria o “How bad bad is “? A ideia
seria de quantificar o quão ruim é o impacto desse vírus e suas consequências na economia. A resposta mais honesta seria que
no fundo ninguém sabe, mas temos algumas opiniões e ideias que gostaríamos de dividir.
1.

2.
3.

Os melhores especialistas estão dizendo que o vírus não é muito grave ou de grande mortalidade, talvez um
pouco a mais ou um pouco a menos do que a gripe, pois:
a) Deve ter muito mais gente doente do que o número que vem sendo reportado.
b) A taxa de mortalidade deve cair bem com o tempo pois os números de mortes agora são mais exatos do que
o número de infectados.
O impacto da gripe pode ser temporário, se limitando ao primeiro e parte do segundo trimestre de 2020.
Essa crise é diferente de 2008, lá se quebrou uma engrenagem na economia, causando um impacto econômico
profundo. Hoje vemos uma desaceleração causada pelo medo, o que leva a economia a parar apenas
temporariamente. Seria algo semelhante a pensar que em 2008 quebramos o reator que girava a economia e
isso demora para voltar a funcionar. Já hoje, desligamos o disjuntor, a economia tem uma parada temporária,
mas assim que o medo do vírus passar ela volta sem grandes problemas.

Posicionamento
Acreditamos que uma posição comprada em bolsa ainda é o melhor instrumento para estar posicionado no Brasil. O fluxo de caixa
das empresas não deve ter grandes impactos de longo prazo, o que deve recompensar quem tiver paciência para suportar o curto
prazo.
Empresas como Ambev, JBS, Vale e saneamento são alguns dos exemplos onde vemos geração de caixa intacta ou crescente após
esse impacto de curto prazo e o momento atual gera oportunidades.
Nossa posição em NTNBs está em parte protegida com posições tomadas na curva de juros nominal e por hora decidimos não
mudar a posição e a proteção.
No mais seguimos a disposição para maiores esclarecimentos.

Grato,
Time Exploritas.
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