Carta do Time de Gestão – Junho de 2020
O fundo Exploritas Alpha América Latina, teve retorno positivo de 6.20% no mês de junho. O destaque positivo veio do book de
bonds, que adicionou 300 bps no mês, impulsionado pelo bom desempenho dos papéis argentinos. A Argentina está cada dia mais
perto de finalizar uma repactuação das dividas com credores. Neste mês, esses titulos subiram aproximadamente 25%, o que nos fez
reduzir 20% da posição. Ou seja, mantivemos o mesmo tamanho percentual no portfolio, dado o maior valor dos ativos. Na parte
macro tivemos ganho de 170 bps em juros e contribuição neutra em câmbio. Continuamos achando que os juros reais longos
oferecem boa assimentria positiva de investimento. Na parte de ações tivemos uma contribuição de 160 bps no mês, com destaque
positivo para o Peru e Mexico, no Peru nossas posições compradas subiram 18%, contribuindo com 38 bps no mês e no México nossas
posições vendidas caíram 0.35% contribuindo com 3 bps em um mês onde os mercados tiveram expressivo desempenho positivo. Os
detratores do mês em ações ficaram com Argentina, detraindo 20 bps, e posições no Chile e Colômbia, que contribuíram
positivamente, mas subiram menos que o mercado, 3.9% e 1.7% respectivamente.
O fundo segue comprado em ações, porém com um tamanho um pouco menor do que nos últimos meses, após recente alta dos
mercados. Brasil, segue como destaque da carteira com um tamanho net comprado de 13.4% (vs 23.9% em maio) e na américa latina
7.20% (vs 10%). Em bonds o book está com 17% (vs 17.5%), embora durante o mês fizemos algumas reduções devido aos bons ganhos
vindos de Brasil e Argentina. Na parte macro seguimos aplicados em juros e com algum hedge em moeda.
Preto no Branco no Cinza
Hoje está difundida no mercado uma ideia binária, no estilo 8 ou 80, onde as opções de investimento num mundo de excesso de
liquidez e alta volatilidade são duas: CDI ou ações. Mas entendemos que as alternativas de investimento, em especial no Brasil, são
mais abrangentes, com uma palheta de tons de cinza disponível para se investir entre esses dois extremos.
Sim, os estímulos dos Bancos Centrais são gigantescos. Os principais BCs do planeta estão injetando muito dinheiro na economia, o
que reforça a frase cunhada pelo mega investidor Ray Dalio “cash is trash”. As taxas de juros no mundo todo estão extremamente
baixas: 90% dos juros de dívida soberana de longo prazo dos países avançados está com yield nominal abaixo de 1% e a taxa de juros
real de 10 anos dos EUA está negativa em -0.71%. Isso significa que se você investe 100 hoje, terá o equivalente a 93.1 depois de
esperar longos 10 anos, uma perda de renda real de 6.9%. Esse rendimento negativo é o que faz Ray Dalio dizer que o dinheiro é
“trash”, lixo, porque com o tempo seu valor está sendo corroído.
Isso força o investidor a buscar alternativas para tentar evitar que seu poder de compra seja corroído. Tais alternativas passam por
investir em ativos com mais risco, quer seja risco de crédito, prazo ou duration, risco de aluguel de um imóvel, ou ainda risco do
mercado acionário. Mas no mundo desenvolvido nem todas as alternativas atualmente são atrativas, já que a liquidez injetada pelos
Bancos Centrais funciona como uma maré que eleva o preço de todos os ativos. Nos EUA, por exemplo, o Fed também está
recomprando títulos mais longos e dívida das empresas, tirando a atratividade desses títulos. Este fator nos leva a uma outra frase
cunhada por lá, “TINA” (there is no alternative), pois de fato essas compras de ativos reduzem as alternativas de investimentos
intermediários na “palheta de cores” e levam muitas pessoas a comprar ações. A lógica do Banco Central em injetar liquidez é ajudar
a economia a ficar funcional diante de um choque: as empresas aumentam acesso a capital, demitem menos, reduzem risco
financeiro e a engrenagem da economia volta a funcionar.
No Brasil, porém, o “TINA” não se aplica e temos mais tons de cinza do que essa binariedade entre sair do CDI e ir direto para
ações. O mercado de juros futuros e o mercado de títulos públicos por aqui precifica uma expectativa de grande aumento na taxa
de juros nos próximos anos. É como se a maré da liquidez mundial por aqui tivesse elevado apenas alguns barcos (ações) mas não
outros. A Selic está hoje em 2.25% mas o mercado de títulos públicos precifica que ela subirá para 7% ao final de 2022 e 8% ao
final de 2023. Isso faz com que alongar prazos, alongar duration, seja uma alternativa atraente. Um título de 10 anos ligado à
inflação no Brasil rende 3.25% hoje contra -0.71% do mesmo título americano. Isso significa que investindo 100 em cada título,

passados 10 anos teríamos 137.4 no título Brasileiro e 93.1 no título americano. É claro que estamos comparando dois ativos em
moedas diferentes, mas, levando-se em conta que esses títulos são corrigidos pela inflação e a moeda brasileira se encontra em
patamar historicamente bastante depreciado, isso apenas reforça a atratividade dos juros locais, que pode ter desempenho ainda
melhor do que acima exposto com apreciação do cambio real.
Sim, o Brasil tem muitos riscos. Temos riscos fiscais, políticos, riscos que não acabam mais. Mas como diz o ditado: “pau que bate
em Chico, também bate em Francisco”. Esses riscos fiscais/políticos não deveriam afetar de forma tão diferente, por exemplo, o
mercado de títulos e o mercado de ações. O que vemos hoje é um otimismo grande no mercado acionário local, um otimismo
grande no mercado de inflação implícita mas, por outro lado, um mercado muito mais pessimista na precificação de títulos longos
ligados à inflação. Os motivos para isso não são totalmente claros, mas as justificativas comuns passam por: (1) os “gringos”
saíram do mercado de títulos públicos e aparentemente não voltarão tão cedo; (2) a meta atuarial dos fundos de pensão ainda
está muito alta, o que reduz para eles a atratividade desses títulos quando o yield cai abaixo de 4.5% real e (3) a não linearidade
do risco de mercado desses títulos, com alguns saltos de volatilidade em momentos de stress, o que afugenta alguns compradores.
Em resumo, achamos que o Brasil é um dos poucos países onde ainda há rendimento real relevante em títulos públicos e, no
espectro de risco/retorno dos ativos locais achamos que a maior assimetria hoje está nas NTNBs longas. Reduzimos então nossa
posição comprada em ações para 20% ao passo que aumentamos a exposição do fundo a esses títulos. No mundo de preto no
branco, escolhemos o cinza.

Grato,

Time Exploritas.

____________________________________________
Direto: + (55) 11 3136-0897
Rua Fidêncio Ramos, 101 conjunto 82 |Vila Olímpia, SP www.exploritas.com.br

