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HIGHLIGHTS

Caro Investidor,
É com grande satisfação que iniciamos em junho
nosso fundo BLUE ALPHA. A BlueLine é uma gestora de
recursos independente, conduzida por um grupo de 6
sócios com média de carreira de 22 anos de atuação,
em reconhecidas instituições financeiras como JP
Morgan e Banco BBM. A BlueLine conta com um time
de 19 pessoas e possui foco no mercado brasileiro e
ampla experiência de trading na América Latina.
A gestão do BLUE ALPHA é feita por um qualificado
time de especialistas nos mercados de juros, câmbio
e equities, suportados por uma sólida equipe de
pesquisa micro e macroeconômica.
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Resultados de junho
concentrados em
Bolsa e Juros.

Cenário Global com
desaceleração econômica
e bancos centrais
tranquilizando os mercados.

Emergentes se
recuperam do baque
da guerra comercial.

FED sob intenso
escrutínio do mercado.

Latinos em direções
divergentes.
Brasil, Argentina,
México e Colômbia
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Resultados de junho concentrados em Bolsa e Juros. Os ganhos nas posições de Bolsa foram provenientes da
geração de alpha via stock picking long and short e posições táticas direcionais em Brasil e mercados externos. Em juros, a provável aprovação da reforma da previdência, num cenário em que o Banco Central do Brasil
parece condicionar uma flexibilização da política monetária a avanços concretos nessa frente, atua positivamente sobre este mercado. A queda de juros no mundo desenvolvido também têm sido fator preponderante,
afetando positivamente os mercados locais na América Latina. Os resultados foram explicados por posições
direcionais e via opções de taxas de juros. No mercado de FX, que têm sido mais influenciado pela discussão
global de Trade War e política monetária dos EUA, mantivemos uma posição mais neutra.

Cenário Global com desaceleração econômica e bancos centrais tranquilizando os mercados. O mês de
junho foi marcado por mais dados mostrando desaceleração de crescimento global e também na América
Latina, especialmente relacionados ao setor de manufaturas. Ao mesmo tempo, as questões relativas à guerra
comercial entre EUA e China — apesar de ainda representarem grave ameaça ao crescimento global — passam temporariamente a ter uma relevância um pouco
menor, em função da retomada das negociações entre
os dois países na reunião do G20 em Osaka. A questão
maior que estamos observando nesse campo é: até que
ponto a guerra comercial poderia se alastrar para uma
guerra de moedas, com desvalorizações cambiais competitivas em diversos países? Os impactos da guerra

A queda na atividade econômica global fez com que
os três maiores bancos centrais do mundo, i.e., FED
(nos Estados Unidos), ECB (na Zona do Euro), e BoJ (no
Japão) se manifestassem de maneira mais enfática na
direção de políticas monetárias mais acomodatícias,
ainda que em graus bastante distintos. Isto tem tido
um impacto bastante positivo nos mercados a partir
da redução dos temores de que essa desaceleração se
transforme em recessão.
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comercial e tecnológica são negativos para a América
Latina — seja pela desaceleração do comércio global,
do impacto via cadeias produtivas ou de expectativas
— mas idiossincrasias locais e capacidade de reação dos
bancos centrais pode limitar esse impacto.

Emergentes se recuperam do baque da guerra comercial. De fato, tanto o arrefecimento na discussão comercial e tecnológica entre China e EUA, ainda que sem uma solução visível no horizonte, bem como a postura
mais vigilante dos bancos centrais, detonaram um processo de corrida por ativos de risco ao redor do mundo,
transformando o primeiro semestre de 2019 em um dos melhores semestres na história recente (em termos
de retornos) de mercados bastante diversos. O maior destaque ocorreu no campo dos países emergentes,
dado que estes ativos foram os que mais sofreram com a questão da guerra comercial recentemente.
FED sob intenso escrutínio do mercado. A mudança repentina de postura das autoridades monetárias centrais gerou uma onda de arrefecimento monetário, seja no lado desenvolvido, com a Austrália cortando 25 bps
na sua taxa básica, bem como na América Latina, com o Chile surpreendendo e também reduzindo os juros
em 50 pontos básicos. A grande questão que se coloca agora é se o FED vai, ou não, sancionar as expectativas
de corte de juros já amplamente precificadas na curva americana, que até este momento estão em 85 pontos
básicos em horizonte de 12 meses.
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Latinos em direções divergentes. Enquanto isso, na América Latina os países seguem histórias bastante divergentes, embora claramente o tema de juros globalmente mais baixos ajude indiscriminadamente a todos.
Nesse cenário, seguir individualmente a narrativa de cada país se mostra bastante relevante.
No Brasil, temos uma visão mais construtiva do quadro atual. O apoio da sociedade
à reforma da previdência tem resultado
em uma dinâmica política mais positiva em Brasília,
com as principais lideranças se posicionando a favor
da aprovação da reforma. Isto acontece a despeito
de uma coordenação política ainda bastante atabalhoada por parte do Executivo. Apesar de reconhecermos a premente necessidade de o país continuar
focando numa agenda de liberalização econômica
após a reforma da previdência, para melhorar seu
crescimento potencial (longo-prazo), avaliamos que
as condições para apresentarmos uma recuperação
cíclica gradual (curto-prazo) estarão presentes ao
longo do segundo semestre, com a melhora na confiança empresarial após a aprovação da previdência,
corte adicional de juros básicos e melhora nos ativos
financeiros. Mesmo assumindo essa recuperação, a
significativa ociosidade nos fatores de produção indicam que o núcleo de inflação deve se manter bastante comportado, apesar de o índice cheio estar
sujeito a flutuações derivadas de choques externos,
principalmente nos preços dos alimentos.
Na Argentina, o destaque foi o movimento ao
centro dos dois principais candidatos à eleição: Macri com Miguel Pichetto e CFK com
Alberto Fernandez. Ambos conseguiram capturar votos com este movimento, mas o destaque ficou para
Macri, que mostrou melhora em pesquisas relevantes
de segundo turno. O cenário político binário e a baixa
liquidez dos ativos argentinos torna o manejo de posições nesse país complicado. O mercado deve melhorar com a possível reeleição de Macri, mas os desafios
permanecerão, visto que Macri teve seus quatro anos
e não resolveu os problemas macroeconômicos da Argentina, principalmente relacionados à inflação.

No México, continuamos com uma visão mais
conservadora devido à piora nas perspectivas
de crescimento, aliada à rigidez inflacionária,
recentes ameaças de tarifas e risco de novos rebaixamentos da nota de crédito soberano e da Pemex nos
próximos meses. O aumento recente dos salários combinado com baixos ganhos de produtividade aumenta
a resiliência da inflação ainda que o baixo dinamismo
da atividade sugira um declínio gradual do índice à
frente. Outro fator de elevado risco é a Pemex (possuidora do maior estoque de corporate bonds do mundo), na medida que a probabilidade de um segundo
downgrade para um nível abaixo do “grau de investimento” parece bem elevado diante da falta de uma solução estrutural definitiva para a companhia que tem o
governo mexicano como garantidor da dívida.
No Chile, o banco central surpreendeu os
mercados com um corte de juros, sendo o
primeiro banco central da região que reagiu
à nova postura de política monetária global. O corte
de 50bps, que levou a taxa de política monetária para
2.5% também foi motivado por decepções com crescimento local e inflação significativamente abaixo da
meta. O cenário base no Chile é de juro parado com
política monetária acomodatícia nos próximos trimestres, salvo mais decepções com crescimento local.
Na Colômbia, estamos monitorando o desenvolvimento dos déficits nas contas externas e do crescimento do PIB como principais
drivers para posicionamento em câmbio e juros. Esta
parte da América Latina, dos países voltados para o Pacifico, que inclui também Chile e Peru, apresenta um
interessante perfil de crescimento econômico, com
maior dinamismo que os três maiores países da região.
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A BlueLine não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente,
em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou distribuído para terceiros.
Esta apresentação não se caracteriza e não deve ser entendida como consultoria jurídica, contábil, regulatória ou fiscal em relação aos assuntos aqui tratados. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor
em potencial deve considerar ou analisar antes de investir. Não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta
ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento e não configura sugestão ou consultoria jurídica. Recomendamos que consulte profissionais especializados antes
de decidir sobre investimentos.

BLUELINE ASSET MANAGEMENT - CARTA DO GESTOR - JUNHO 2019 - BLUELINE.COM.BR

PÁG. 03

