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Internacional Renda Variável
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Visão para julho
Internacional

O mês de junho foi muito positivo tanto para o mercado de renda variável internacional, quanto

para o brasileiro, sendo os grandes protagonistas dessa história, os principais bancos centrais

do mundo. Suas sinalizações de futuros cortes de juros, animam os mercados, ao menos no

curto prazo, uma vez que essas políticas monetárias visam dar fôlego às economias como

contra medida para os dados de crescimento global que seguem mais fracos.

O FED, por exemplo, manteve a taxa de juros dos EUA em 2,25-2,50%. Porém, o ritmo mais

lento do que o previsto da taxa de inflação do país, abriu de fato, a possibilidade de corte de

juros em julho. Esse cenário cria diferentes incentivos, mas dentro do universo de

investimentos, tem como resultado uma busca maior por risco e consequentemente um maior

fluxo de capitais não só para para as principais bolsas globais, ilustrados nas altas de 6,89%

do S&P500 (EUA) e 5,89% do EuroStoxx em junho, mas também para mercados emergentes,

categoria na qual nós nos encontramos.

Outro episódio muito relevante para a melhor performance dos ativos globais, foi a expectativa

e posterior concretização de uma trégua no conflito comercial entre Estados Unidos e China,

durante o encontro dos G20. O resultado foi acima do esperado, dado que ambos não só

concordaram em retornar à mesa de negociações, como já anunciaram concessões. Os EUA

vão postergar indefinidamente a implementação de novas tarifas à produtos chineses e a

China concordou em aumentar as compras de produtos agrícolas dos EUA.

Em relação ao conflito comercial, mantemos nosso cenário base de acordo entre as partes,

mas sem conclusão no curto prazo. Para julho, esperamos um corte de 0,25% na taxa de juros

americana.

Mais importante até que altas contínuas do mercado internacional, é um ambiente de menos

incertezas e taxas de juros mais baixas, considerações relevantes para destravar valor em

ativos brasileiros como ações e manter nosso maior otimismo com o mercado local.
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Brasil

Na economia, os principais indicadores mostram que a recuperação segue lenta e a inflação

permanece em níveis confortáveis, ingredientes essenciais para que o Banco Central do

Brasil, em linha com os demais bancos do mundo, possa cortar juros. No entanto, temos um

fator a mais para ser considerado pelos dirigentes: o problema fiscal.

Na prática, há a certeza de que a reforma da Previdência será aprovada e com isso,

poderemos ter um respiro, ao menos temporário, em relação a nossa dívida fiscal, abrindo

caminho para cortes de juros. As dúvidas remanescentes são em relação ao tamanho da

economia que a reforma gerará e sobre o momento de sua aprovação.

O primeiro ponto ficou mais claro após apresentação do texto na Comissão Especial. Segundo

a equipe do relator da proposta, a economia total prevista é de R$ 913,4 bilhões, abaixo

portanto dos R$ 1,2 trilhões esperado pelo governo, mas acima dos 700 bilhões esperados

pelo mercado (Confira aqui nossa última pesquisa). Como consequente ajuste dessa nova

realidade, a bolsa reagiu positivamente.

Em julho a reforma segue a todo vapor e um novo texto foi apresentado, agora com uma

economia esperada de 1,071 trilhão. A receita adicional foi proveniente do fim das da isenção

previdenciária das exportações agrícolas. Apesar das declarações e esforços do presidente da

câmara Rodrigo Maia, para aprovação antes do recesso, até 17 de julho, achamos pouco

possível que seja aprovada no primeiro semestre, tendo como cenário base aprovação em

Agosto.

Consideramos que o início de um novo ciclo de juros no Brasil, esteja condicionada à

aprovação na câmara. Consequentemente, esperamos que o banco central ainda não corte

juros em julho, mas que o ciclo se inicie com 25bps em Setembro, e que hajam mais dois

cortes de mesma proporção, ou seja, esperamos que Selic chegue a 5,75% no final do ano.

.
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Renda Variável

Junho foi um mês positivo para o Ibovespa, com o índice

atingindo a histórica marca dos 102 mil. E para nós isso é

só o começo. Estimamos que o índice pode chegar a 125

mil pontos nos próximos 12 meses e 140 mil pontos no

final de 2020. Além da nossa tese de uma Selic mais baixa

ter sido reforçada, quando analisamos o preço atual das

ações do índice dividido pelo lucro esperado pelas

mesmas até 2020 (P/L), estão negociando ao múltiplo de

10,5 vezes, 15% abaixo do seu histórico de 12,3 vezes, ou

seja, a bolsa está barata.

Mais do que isso, acreditamos que em um Brasil após

aprovação da reforma da previdência, o índice pode

passar a negociar a prêmio em relação aos níveis

históricos. 14,0 vezes nos parece uma boa referência de

um novo patamar, o que significaria que o índice está a

25% de desconto hoje. Sendo assim, recomendamos o

aumento de 5% na alocação nos ativos de renda variável

para os perfis agressivo e moderado.
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Multimercados

Os fundos multimercados seguiram a tendência positiva de maio no mês de junho, de forma

geral. Como referência da indústria, o Índice de Multimercados da ANBIMA (IHFA) teve resultado

expressivo, impulsionado pela performance dos fundos de estratégia macro, os quais investem

nos mercados de juros, moedas, ações e commodities, tanto no Brasil quanto no mundo. Das

mais de 100 estratégias que compõem o índice, cerca de 89% superou o retorno do CDI em

junho. No mês, houve a continuidade do movimento de redução das taxas de juros futuros no

Brasil, e os gestores em geral conseguiram capturar ganhos por meio de posições aplicadas em

juros nominais ou reais, que se mostraram operações comuns entre os fundos.

Diante do quadro de juros na mínima histórica e a expectativa de estabilidade desse patamar,

passível de cortes adicionais, os fundos multimercados se mostram opções atrativas, como

produtos de maior valor agregado, para o investidor que busca maiores retornos para sua

carteira. Vale lembrar que, entre os fundos dessa classe, existem diferentes estratégias, como

macro, valor relativo em ações, quantitativo e multiestratégia, e a combinação delas pode trazer

ainda mais diversificação para o portfólio.



Renda Fixa

Após novo cenário desenhado pelos bancos centrais, as expectativas de juros no mundo,

se ajustaram a nova realidade. Aqui não foi diferente, sendo os contratos de juros,

negociados para prazo de 5 e 10 anos, tendo recuado mais de 1%. Dito de outra forma, o

mercado tinha como estimativa para o valor dos juros nesse período respectivamente 7,92

e 8,72 e no fim de junho esses números recuaram fortemente para 6,92 e 7,68.

Outro dado que impacta de forma significativa a expectativa do mercado é a inflação, pois

quanto menor esse dado, mais espaço os bancos centrais tem para cortar juros. Em maio,

a variação foi de 0,13%, já o IPCA-15 para o mês de junho, prévia da inflação para o mês,

foi 0,06%. Em ambos os casos, foi o menor resultado desde 2006. Não a toa, os ativos

recomendados dessa classe não performaram tão bem em junho.

Nossa expectativa é que a inflação permaneça mais baixa nos próximos meses, por isso

recomendamos a redução de 5% em todos os perfis. Para um perfil conservador que irá

iniciar uma carteira de investimentos em julho, recomendamos aplicar esses 5% em ativos

com alta liquidez, como fundos com resgate em D+1, ou seja, um dia útil após solicitado,

para que possamos realocar esse valor, provavelmente, em ativos indexados à inflação.
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Glossário
Entenda Cada Classe

Pós-Fixado
Seleção dos melhores ativos, cuja rentabilidade está atrelada ao Indexador CDI (Exemplo: CRI

a 112% do CDI). Nessa classe recomendamos o acesso através de ativos de Renda Fixa,

tanto emissões de crédito privado (CRI, CRA e Debentures), como bancários (CDBs, LCIs e

LCA) ou fundos de Investimentos e de previdência que aplicam majoritariamente nesses ativos

de renda fixa.

Parcela mais defensiva comparada às demais classes, onde iremos buscar um retorno menor,

mas também defender a carteira em momentos de maior oscilações do mercado, além de ser

onde alocamos o recurso para resgate rápido.

Pré-Fixado
Seleção dos melhores ativos, cuja rentabilidade já está predeterminada desde o início (CDB

7%a.a.). Nessa classe recomendamos o acesso através de ativos de renda fi xa bancários

como os CDBs.

Para um perfil mais agressivo, há possibilidade de não só buscar proteção dentro da parcela

de renda fixa, mas também buscar um pouco mais de risco e também um pouco mais de

retorno.

Inflação
Seleção dos melhores ativos, cuja rentabilidade está atrelada a índices como o IPCA ou IGP-M

mais uma parcela pré-fixada (Ex. Debênture IPCA+ 4%). Nessa classe recomendamos o

acesso através de ativos de Renda Fixa tanto emissões de crédito privado (CRI, CRA e

Debentures), como bancários (CDBs, LCIs, LCA, LCs e LFs).

Parcela com risco intermediário entre os ativos pós-fixados e pré-fixados. É essencial que haja

alocação nessa classe, pois aqui asseguramos que haja uma rentabilidade real, ou seja, um

rendimento acima da inflação.
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Glossário
Entenda Cada Classe

Multimercado
É uma classe de ativos que tem maior liberdade para aplicar em diversos ativos, como renda

fixa, renda variável, moedas, commodities, etc. Recomendamos o acesso através de fundos

de investimentos ou previdência.

Sugerimos sempre a combinação de fundos de estratégia macro com outras estratégias como

fundos Long & Short ou Quantitativos.

Renda Variável
Seleção dos melhores ativos cuja aplicação final é em ações, mas o acesso é viável através

de diversos instrumentos, conforme apetite ao risco. Para um cliente com perfil conservador,

Recomendamos aplicação através de ativos cujo capital é protegido como COEs, para os

demais perfis, é possível acesso através de fundos ações ou das ações propriamente ditas.

Internacional
Seleção dos melhores ativos cuja rentabilidade está atrelada a investimentos negociados fora

do Brasil.

Recomendamos acesso através de COEs e fundos de investimentos no exterior.

É essencial que haja alocação nessa classe, pois aqui diversificamos parcela do risco da

carteira.
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Glossário

Ação
O CDI é um modalidade de investimento pelo prazo de um dia útil, entre bancos, para

gerenciamento dos seus respectivos caixas. É comumente interpretado pelo no mercado

(junto à SELIC) como a "rentabilidade mínima" esperada de qualquer investimento.

Certificado de Operações Estruturadas (COE)
O Certificado de Operações Estruturadas, como os título bancários tem o propósito de captar

dinheiro dos investidores para os banco emissor do ativo.

O título é uma versão brasileira das Notas Estruturadas, muito comuns nos Estados Unidos e

Europa, que une possíveis retornos de ativos de renda fixa e/ou renda variável. A rentabilidade

do investidor dependerá do ativo objeto do COE, que pode ser uma ação, um fundo de

investimento, um índice, etc.

Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)
São títulos de crédito privado, isentos de IR, vinculados a direitos que representam um

pagamento futuro originários de negócios realizados, em sua maioria, por produtores rurais ou

suas cooperativas, relacionados ao financiamento da atividade agropecuária.

.

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
São títulos de crédito privado, isentos de IR, vinculados a direitos que representam um

pagamento futuro originários de negócios realizados dentro do mercado imobiliário.

Debênture
São títulos de crédito privado, que podem ou não ser isentas de IR. As que possuem essa

isenção, são as denominadas Debentures Incentivadas, necessariamente associadas à

projetos de infraestrutura.
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Glossário

Fundo de Investimento
É um tipo de investimento é uma comunhão de recursos, captados de pessoas físicas ou

jurídicas, com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aplicação em outros ativos. Os

recursos de todos os investidores de um fundo de investimento são usados para comprar

ativos que são de todos os investidores, na proporção de seus investimentos. Nesse time de

aplicação, há a figura do gestor que tomará as decisões relacionadas à novas aquisições ou

vendas, conforme mandato do fundo que pode ser de renda fixa, renda variável, multimercado,

etc.

Ibovespa
O índice é representa o resultado de uma carteira teórica de ações da bolsa brasileira (B3). O

objetivo do Ibovespa é ser o indicador do desempenho médio das dos ativos de maior

negociabilidade e representatividade do mercado de ações.

Perfil de Risco
Termo utilizado para determinar qual a disposição que um investidor tem em correr riscos na

hora de investir seu dinheiro. Em geral são usados três perfis de risco para determinar um

investidor: conservador, moderado e agressivo.

Títulos Bancários
São dívidas emitidas por bancos para captar dinheiro junto ao público, para que assim possa

oferecer crédito para outros clientes. Quem adquire um título bancário, empresta seu capital à

um banco por um prazo (operação possui um vencimento) e remuneração pré-determinada.

Títulos de Crédito Privado
São dívidas emitidas por empresas para captar dinheiro junto ao público visando a obtenção

de recursos para os seus projetos. Quem adquire um título de crédito privado, empresta seu

capital à uma empresa por um prazo (operação possui um vencimento) e remuneração pré-

determinada.
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Disclaimer

Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas
as exigências previstas na Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, tem como objetivo fornecer informações que possam
auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de
compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua
divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo
cliente com base no presente relatório. Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de
modo a gerar resultados de alocação para cada perfil l de investidor. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as
recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma
independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência
de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas
provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. O analista responsável pelo conteúdo
deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 483/10 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de
mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas
da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o
Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos. O
atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento
que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se
registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente
autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar
como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.
Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer
decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o
seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos
adequados a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço
ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente
indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste
material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este relatório é
destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e
clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer
pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. A
Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem
satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone:
0800 722 3710. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais
disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br. A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por
quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação
Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo
conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista
utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões
dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário
macroeconômico e os eventos específica cos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que
visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis
perdas. Produtos de renda fixa emitidos por sociedades financeiras (LF, LCI, LCA, LC, CDB), bem como Títulos Públicos, são
indicados para todos os perfis de investidores, do conservador ao agressivo, de acordo com a política de suitability praticada
pela XP Investimentos. A operação envolvendo ativos de renda fixa se consubstancia na compra e venda de títulos de dívida
que podem ser públicos (emitidos pelo governo) ou privados (emitidos por sociedades, financeiras ou não), pré-fixados
(baseado em taxa fixa de rentabilidade) ou pós-fixados (baseado em indexadores, como índices de inflação, etc). Os riscos da
operação envolvendo ativos de renda fixa normalmente estão na capacidade do(s) emissor(es) em honrar o pagamento (risco
de crédito); na impossibilidade de venda/resgate do título antes do vencimento, o que inclui a ausência de um mercado
secundário ou mesmo a venda do ativo por preço inferior ao valor pago pelo investidor, considerando a taxa do produto (risco
de liquidez); na possibilidade de variação da taxa de juros e dos indexadores (risco de mercado); e nos riscos inerentes à
estrutura da operação. Títulos públicos, LF, FIDC, CRA, CRI e Debêntures não contam com a garantia do Fundo Garantidor
de Créditos (“FGC”). CDB, LC, LCI e LCA contam com a garantia do FGC, que garante a devolução do principal investido
acrescido de juros referente aos rendimentos, até o momento em que ocorrer a intervenção pelo Banco Central do Brasil, na
hipótese de incapacidade de pagamento da instituição financeira emissora do ativo, de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por
instituição ou conglomerado financeiro. DPGE é garantido, pelo FGC, até o valor de R$ 20 milhões por CPF ou CNPJ, por
instituição ou conglomerado financeiro. Produtos de renda fixa crédito privado emitidos por sociedades não financeiras e que
não contam com a garantia do FGC (Debêntures, CRI, CRA) são indicados para clientes com perfil de risco a partir do
moderado, por configurarem riscos de crédito e liquidez maiores que emissões bancárias/financeiras. ESTA INSTITUIÇÃO É
ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.




