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HIGHLIGHTS
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Resultados do mês. Apesar de avaliarmos os riscos de inflação persistente e políticas monetárias mais
restritivas como preponderantes, os ativos globais reagiram de maneira inversa a Emerging
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mercado de juros (-83bps), mas as carteiras de moedas (-28bps) e bolsa (-10bps) também tiveram resultado
negativo no mês passado, refletindo o viés hawkish do nosso portfólio. O fundo Blue Alpha Feeder B,
descontando despesas, apresentou retorno -0,38% no mês passado e 8,82% em 12 meses.
Latin America
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Cenários. Muito cedo para baixar a guarda contra a inflação. A dinâmica dos ativos em julho (fechamento
de juros, queda de dólar e alta de bolsas) gerou afrouxamento nas condições financeiras nos EUA, movimento
acelerado pelas declarações recentes de Powell, interpretadas como dovish pelo mercado. Nossa visão é a de
que esse afrouxamento nas condições financeiras provocado por Powell foi não intencional, e as declarações
posteriores mais assertivas no combate à inflação advindas de membros do FOMC tanto de viés hawkish, como
daqueles considerados dovish, sinalizam uma correção de rota na comunicação. Apesar das indicações de
desaceleração em alguns setores da economia mais sensíveis ao crédito, um afrouxamento na estratégia de
combate à inflação nos EUA neste momento nos parece precipitado, principalmente pela situação ainda
extremamente apertada do mercado de trabalho. De fato, os relatórios de emprego e renda de julho mostram
uma economia gerando empregos de maneira muito robusta e disseminada, com taxas de desemprego nas
mínimas históricas e com salários por hora trabalhada subindo num ritmo anualizado de 5,2%, totalmente
incompatível com o mandato do FED.
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Nesse contexto, achamos razoável o mercado de juros nos EUA buscar uma precificação para patamares de
taxa terminal das Fed funds mais próximas a 4%, com a curva persistindo num movimento de flattening devido
aos riscos prospectivos de desaceleração mais pronunciada da economia americana. Já a operação de juros na
Europa ficou prejudicada pela alta volatilidade derivada da contraposição de altos riscos inflacionários com os
problemas de descontinuidade no fornecimento do gás russo. No lado das bolsas, a recuperação relevante dos
índices americanos parece estar associada a fatores econômicos (antecipação do pico da inflação, resultados de
balanços ainda fortes e menor temor da recessão) com um posicionamento técnico bastante leve de players
relevantes do mercado. A dinâmica das moedas tem apresentado tendências menos claras, mas ainda vemos
uma tendência de fortalecimento do USD, refletindo uma assertividade maior da autoridade monetária
americana, assim como uma posição mais sólida no ciclo econômico.
No Brasil, o cenário eleitoral ainda não parece um tema tão crucial para os mercados, sendo que o ponto
principal de monitoramento seria uma definição melhor do quão amigável ao mercado seria um eventual
gabinete de Lula, que lidera as pesquisas. A bolsa local apresenta recuperação tímida vis-à-vis o movimento das
bolsas desenvolvidas, mas pode reagir melhor a um cenário de fim de ciclo de aperto monetário. Nesse front, a
parada sinalizada na última reunião do Copom, mesmo com núcleos de inflação muito altos e riscos fiscais,
deveria favorecer uma estrutura a termo de juros mais inclinada.

Posicionamento. Com dados de mercado de trabalho rechaçando a tese de recessão plena nos EUA e
autoridades monetárias americanas mantendo discurso assertivo de combate à inflação, corrigindo a fala mais
dovish de Powell, nos parece ainda atrativo o posicionamento tomado na parte curta da curva de juros
americana, porém em escala menor do que o alcançado ao longo do primeiro semestre. Além disso, o aperto
monetário de curto prazo e seu impacto contracionista de médio prazo deveria favorecer posições de flattening
que mantemos na carteira. Em moedas, estamos vendidos em moedas europeias, devido aos riscos ao
crescimento com a restrição do gás russo. Do lado comprado, temos USD, BRL e MXN. Nas bolsas, apesar de o
mercado parecer tecnicamente leve, ainda não temos convicção de montar posições liquidamente compradas.
Localmente, a sinalização de fim do ciclo de aperto monetário pelo Copom com inflação ainda desancorada e
riscos fiscais relacionados ao processo eleitoral deveria favorecer nossa posição de aumento da inclinação da
curva de juros.
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