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posição no México continuou contribuindo positivamente.
Internacional. O ano de 2021 começou de forma bastante volátil nos mercados internacionais. Apesar do
nível de convicção ser alto na comunidade global de que teremos um ano de crescimento recorde no
mundo, também temos que ponderar que as diversas classes de investidores começaram o ano já bastante
alocadas em risco. Em termos de eventos, a vitória democrata no senado da Georgia trouxe uma maior
convicção na expansão da política fiscal nos EUA. Este é um dos pilares para as expectativas positivas para
o ano de 2021. Os outros dois pilares são: o aumento da oferta e melhoria na distribuição das vacinas,
especialmente no mundo desenvolvido, e os earnings das empresas nos EUA e Europa, que estão vindo
substancialmente acima das expectativas. O outro evento a comentar diz respeito aos investidores de
varejo nos EUA. Esta classe de investidores sempre foi muito importante no mercado americano, e esta
importância cresceu ainda mais desde o início de 2020, com o advento “Robinhood”, uma plataforma
gratuita de trading para pessoas físicas. Isto associado às margens mais baratas e ao acesso ao mercado de
opções, tornou esta classe de investidores ainda mais proeminente no cenário americano e global. O ponto
crítico nesse aspecto tem sido a utilização de mídias sociais para que esses investidores operem em hordas,
especialmente buscando oportunidades de “short squeeze” em ações de pequena liquidez. Este fator
inesperado acabou por provocar uma realização de lucros nas bolsas globais. Nós continuamos com a
convicção de que os pilares para que tenhamos um ano positivo estão mantidos, apesar desses desafios
técnicos de curto prazo. Com isto estamos mantendo nossas estratégias globais, tanto para bolsa como
para moedas, qual seja de manter uma carteira diversificada global para esses dois mercados, explorando
oportunidades principalmente na América do Norte e na Ásia.
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Brasil. Na contramão do mundo, o Brasil parece estar entrando em um momento um pouco mais construtivo,
tanto em termos políticos como econômico. Depois de um final de ano turbulento, com números de inflação
acima do esperado, e de uma inversão importante nas expectativas quanto às eleições no congresso, temos
a impressão de que a temperatura está baixando neste momento. A eleição de Arthur Lira na Câmara e
Rodrigo Pacheco no Senado, aliados claros de Bolsonaro, assim como uma melhor visibilidade da política
monetária pelo BCB, já sinalizando com uma alta de juros ainda no primeiro semestre, fez com que o prêmio
de risco colocado desde o início do ano cedesse um pouco nos últimos dias. Com isto, aumentamos um pouco
nossa exposição na bolsa brasileira e também na curva de juros. Continuamos sem exposição ao Real.
México. A eleição de Biden nos EUA representa uma boa notícia para o mundo, e especialmente positiva para
o México, devido aos links comerciais e do mercado de trabalho entre os dois países. Um ano de crescimento
robusto nos EUA, é claramente boa notícia para o México. Apesar de um possível repique inflacionário no 2T21,
derivado de uma base de comparação bem baixa vinda do ano de 2020 devido aos efeitos da Covid 19, ainda
acreditamos que o México deva baixar os juros para algo próximo de 3,5%. Também vemos a moeda mexicana
bem colocada nesse momento de juros reais negativos na economia americana. Com isto, estamos mantendo
posições mais otimistas em câmbio e juros no México, e, por enquanto, não adicionando o risco bolsa neste
país.
Posicionamento. Em função da alta significativa da volatilidade nos preços dos ativos ao longo de janeiro,
reduzimos gradualmente nossas posições de risco nos mercados globais tanto de bolsa como de câmbio, mas
sem perder de vista que o cenário de médio-prazo permanece positivo, lastreado na expectativa de
crescimento global robusto, aumento no lucro das empresas e políticas econômicas largamente
expansionistas. Dessa maneira, embora menor, mantivemos a carteira comprada em bolsa e vendida em dólar
com grande diversificação geográfica, com destaque para países asiáticos. Taticamente, aumentamos o risco
no Brasil através de ações e curva de juros para aproveitar o momento político mais favorável no
relacionamento entre os poderes Executivo e Legislativo. Os juros no México permanecem como uma posição
estrutural do fundo e voltamos a adicionar posições tomadas em US Treasuries.
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