Comentário do Time de Gestão - Dezembro 2020
Performance
Em dezembro o Exploritas Alpha América Latina teve uma rentabilidade de 6,12%.
Um cenário global bastante favorável com os desfechos das eleições americanas, menores riscos de
tensões geopolíticas com a China, resultados de novas vacinas e liquidez abundante continuaram
impulsionando os preços dos ativos nos mercados emergentes. A entrada de dinheiro para fundos de
mercados emergentes continuou pela 14º semana seguida até o final de dezembro 2020. Nesse cenário,
Brasil e América Latina se beneficiaram desse movimento recente. A curva de juros brasileira, que
permanecia com muito prêmio nos vencimentos mais longos, começou a devolver o excesso de
pessimismo e isso contribuiu com 565bps para a nossa posição em juros reais – a NTNB 2050 subiu 8,5%
durante o mês. Os Bonds também contribuíram positivamente com 74bps durante o mês, principalmente
a alocação na Argentina – que temos reduzido à medida que os preços recuperam. A estratégia de ações
ficou negativa em 120bps apesar de uma posição comprada de 22% do fundo.

Visão Macro
Os mercados entram em janeiro preocupados com uma segunda onda do vírus, que vem causando novos
lockdowns pelo mundo. Vacinas começaram a ser aplicadas e em algumas regiões ainda estão em fase
final de testes. A liquidez global permanece alta, os bancos centrais alertas e a China continua divulgando
números fortes de demanda, o que impulsiona economias ligadas às comodities. O movimento de Value
vs Growth ainda tem bastante espaço para continuar e isso provoca uma migração de alocação de China
para outros Mercados Emergentes como o Brasil e América Latina. Embora o macro de alguns de nossos
vizinhos não sejam os melhores, vemos preços de ativos extremamente descontados, o que deve
representar excelente ponto de entrada para investimentos de médio prazo.

Posicionamento
Seguimos com aposta em juros reais brasileiros, que ainda permanecem em patamares interessantes e
trazem um carrego importante para os cotistas. Quando olhamos para fora, vemos taxas de juros reais
negativas na maior parte das economias, inclusive para prazos mais longos. Temos também uma posição
moderada comprada em ações na América Latina ex-Brasil e seguimos aplicados em bonds com um
carrego médio de USD + 8%. Em moedas, vemos ainda espaço para a apreciação do real vs o dólar.
Notamos o real por volta de 35% mais barato que seu fundamento, levando-se em consideração o poder
de paridade de compra e o preço relativo da cesta de exportação, que está muito favorável ao Brasil.
Como sempre seguimos à disposição para maiores esclarecimentos. Aproveitamos para desejar um ótimo
ano novo.
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