
Carta do Gestor XPA

Por enquanto, apesar da ausência do fluxo
de investimentos internacional, o mercado
brasileiro conseguiu sozinho a proeza de
manter o otimismo com a perspectiva futura
dos ativos, notadamente o mercado
acionário, apenas com um cenário local que
privilegiava a possibilidade de reformas e de
melhora na perspectiva do déficit fiscal do
governo.

Assim, novembro marcou uma alta
significativa de 2,4% do índice Bovespa,
apesar da ausência de fluxo estrangeiro
para investimentos em portfólio.

Como prêmio para os que acreditaram na
história local, além da rentabilidade de
novembro, veio, no começo de dezembro, a
partir de Buenos Aires, uma brisa benfazeja
que animou os mercados centrais e
emergentes. A trégua de noventa dias na
guerra comercial entre Estados Unidos e
China anunciada após a reunião dos líderes
das vinte maiores economias do mundo
realizada na capital argentina surpreendeu e
agradou os investidores que trabalhavam
com a hipótese de não haver qualquer tipo
de acordo no encontro.

Em nossa visão, a trégua não garante uma
solução para o problema entre as duas
maiores economias do mundo, uma vez que
a disputa é pela hegemonia tecnológica
futura, mudança de regras de acesso ao
fechado mercado chinês e respeito à
propriedade intelectual. Esses temas são
mais complexos de serem resolvidos e
devem voltar à pauta no ano que vem.

A sorte do Brasil é que o novo governo
eleito, que tem a difícil tarefa de reformar a
previdência e resolver o profundo déficit
fiscal, pode contar com um início de governo
um pouco mais tranquilo no cenário
internacional com a pausa de três meses na
guerra comercial entre as potências.

Em função desse momento mais favorável

nos próximos meses, seguimos com maior
posicionamento em ações no Brasil com
ainda mais confiança nesse momento, dada
a janela que se abriu, que, além da trégua
na nova guerra fria entre China e Estados
Unidos, foi complementada por uma
comunicação mais leve do Federal Reserve
em relação a alta de juros na América e a
queda dos preços internacionais do
petróleo, que reduziu as pressões
inflacionárias ao redor do globo.

Assim, vimos uma conjunção de fatores
externos e internos alinhados para melhorar
a percepção de risco em ativos brasileiros,
notadamente a bolsa. Vamos seguir com
volatilidade nessa classe de ativos porque
não há um fluxo de investimento externo
para a bolsa brasileira. Desta forma, com os
investidores locais já posicionados,
podemos oscilar meses melhores e piores
até que, ao final do primeiro semestre de
2019, possamos, se as reformas do Estado
brasileiro forem encaminhadas,
caminharmos em solo mais firme. Mas não
deixa de ser uma boa notícia saber que até
lá poderemos contar com um caminho
menos complicado.

Na renda fixa, as novidades ficaram por
conta de uma percepção de que a inflação
pode ser menor que a esperada com a
melhora nos preços de energia em
dezembro, permitindo ao Banco Central
manter os juros nos atuais 6,50% ao ano,
baixos para padrões históricos brasileiros,
por mais tempo, talvez por todo o ano de
2019.

Assim, as posições de renda fixa mais
longas, como os títulos ligados à inflação
com vencimento no ano de 2035, onde
concentramos nossas posições em fundos
exclusivos e carteiras administradas,
obtiveram ganhos, em oposição aos títulos
de vencimento mais curtos como, por
exemplo, os de vencimento em 2024 que
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entregaram retornos negativos em
novembro.

A razão para isso é a maior sensibilidade
dos títulos mais curtos ao índice de inflação
corrente que saiu negativo em novembro em
função principalmente da queda dos preços
de energia. Assim, os compradores desses
títulos de vencimento abreviado exigiram
prêmios maiores, para compensar as perdas
do índice de inflação negativo no mês.
Nossas posições mais longas, no entanto,
responderam mais à perspectiva de
reformas econômicas estruturais, que
podem reduzir os juros reais de longo prazo.

Continuamos acreditando que as posições
de vencimento mais longo oferecem mais
prêmio no primeiro semestre de 2019 em
contexto de inflação sob controle e menor
risco de desvalorização cambial com um
cenário externo mais comportado.

Assim, como nenhum homem é uma ilha,
somos todos influenciados pelo todo e pelos
demais, é muito difícil um país se isolar do
contexto maior. Acreditamos que o Brasil
possa ter uma história melhor que os
demais emergentes, mas esse desempenho
é contingente ao que o mundo permitir e
pode ser ajudado se os outros países
trouxerem menos turbulência. É boa notícia
que vieram bons ventos da Argentina.
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Fonte: Quantum

Indicadores

Posicionamento Tático

Posicionamento dos Perfis

RF Pós-Fixado

RF Prefixado

RF Inflação

Multimercados

Renda Variável

Menor Exposição Neutro Maior Exposição

0 +1 +2-1-2

Posição AnteriorLegenda: Posição Atual

Conservador Moderado Agressivo

RF Pós-Fixado 85,00% 42,50% 7,50%

RF Pré-Fixado 0,00% 0,00% 0,00%

RF Inflação 15,00% 12,50% 15,00%

Multimercados 0,00% 30,00% 37,50%

Renda Variável 0,00% 7,50% 25,00%

RF Global 0,00% 5,00% 10,00%

RV Global 0,00% 2,50% 5,00%

RF Global

RV Global

Dados: Quantum Axis
Elaboração: XP Advisory

Índices de Mercado Mês Ano 12 meses 24 meses 36 meses
CDI 0,49% 5,90% 6,53% 17,90% 34,53%
IRF-M 0,99% 9,06% 10,05% 28,73% 54,58%
IMA-B 0,90% 11,22% 11,36% 30,15% 55,57%
IFIX 2,59% 3,32% 3,84% 25,70% 57,16%
IBOVESPA 2,38% 17,15% 20,72% 45,40% 85,37%
Dólar 3,92% 16,79% 19,86% 12,70% 4,19%
S&P 500 5,77% 20,57% 25,93% 40,55% 37,65%
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Disclaimer
O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos ou XP”) 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.

Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos e 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 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.

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 agentes autônomos de investimento da XP e aos 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 Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

A XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. (“XP Advisory”) e a XP Investimentos são sociedades que estão sob o mesmo controle comum, sendo ambas controladas indiretamente pela XP Controle
Participações S/A (“XP Controle”).

Os produtos de renda fixa são preferencialmente indicados para investidores de perfil conservador e moderado, 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 produtos que podem ser públicos (emitidos pelo governo) ou privados (emitidos por sociedades, financeiras ou
não), prefixados (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); nas garantias prestadas na operação; na impossibilidade de venda do título (liquidez ocorre somente
no resgate), 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 Debênture 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.

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado, moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Ação é uma
fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, dependendo das cotações
nos mercados. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou
garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor
podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. O patrimônio
do cliente não está garantido neste tipo de produto

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No
mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como
num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade
de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.

O investimento em termos é preferencialmente indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São
contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos
investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente
em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.

O investimento em commodities é preferencialmente indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos.
Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um
investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e
o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

Fundo 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 títulos e valores mobiliários. Um
fundo é organizado sob a forma de condomínio e seu patrimônio é dividido em cotas, cujo valor é calculado diariamente por meio da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas em
circulação. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO –
FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. AS INFORMAÇÕES
PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.

Os fundos de investimento imobiliário possuem isenção de imposto de renda na hipótese de cotistas que sejam pessoas físicas e, cumulativamente, (i) tenham menos de 10% da totalidade de cotas
do fundo; (ii) cujas cotas sejam negociadas em bolsa de valores; e (iii) tenham mais de 50 cotistas.

As informações contidas neste documento são confidenciais, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Esteja ciente de que estão expressamente proibidas, sem
qualquer exceção, modificar, copiar, transmitir, distribuir, expor, desenvolver, reproduzir, publicar, licenciar, copiar formato, criar trabalhos derivados, transferir ou de outra forma utilizar, no todo ou
em parte, para sem prévia e expressa autorização, por escrito, da XPAdvisory.


