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Nado sincronizado

“Quality means doing it right when no one is looking.”
Henry Ford (American industrialist and pioneer of the assmbly-line production method,
1863-1947)

Os investidores tem ficado otimistas com a força do crescimento mundial e com o fato de
quase todos os países apresentarem projeções positivas para 2018. O bom desempenho
global, de modo sincronizado, tem gerado otimismo no mercado e o desempenho das ações
em janeiro expressou bem estas expectativas. Por exemplo, o mercado acionário americano
chegou a atingir a valorização de 6% dentro do mês de janeiro, praticamente o que se
esperava de retorno para todo o ano.

No entanto, este desempenho suscita o temor de que os investidores possam ter aceito
uma avaliação exageradamente otimista nos preços dos ativos, uma euforia com relação aos
fundamentos das principais economias do mundo, visto a inflação ainda sob controle e uma
generosa oferta de moeda que tem estimulado o crescimento. No auge do rally, quando os
Estados Unidos subiam os já mencionados 6%, o índice Nikkei da bolsa japonesa também
subia 6%, o DAX da Alemanha 5%, o Shangai na China 7,2%, o nosso índice Bovespa quase
7% e o índice Merval da Argentina 11,5%.
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PIB – Projeções de crescimento para 2018
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De fato, há razões para preocupação com o cenário atual, pois estamos em um ciclo de
crescimento econômico com forte desempenho dos mercados acionários há praticamente dez
anos, existe uma geração de investidores que ainda não viu forte oscilação de preços nos
mercados.

Assim, os investidores ficaram inquietos quando, logo no começo de fevereiro, ocorreu uma
forte queda nos mercados de ações mundiais. Os principais mercados do mundo chegaram a
cair entre um e dois por cento em dois dias com temores de que o banco central dos Estados
Unidos acelerasse as altas de juros, considerando o forte crescimento dos salários no país.
Novamente, todos os mercados caíram em sincronia entre 2% e 3% no período, do Japão à
Argentina.
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Spread S&P 500

Quem analisa tais movimentos, relativiza um pouco o peso da eleição no Brasil. Podemos ter
mais volatilidade e, sim, a eleição pode afetar os preços, mas nos preocupamos muito mais
com a agenda de reformas que o atual presidente e o próximo terão que conduzir para definir
se o Brasil é elegível a participar da boa onda mundial. Da mesma forma, não temos ilusão
quanto ao Brasil ter menos chance de apresentar bom desempenho caso a aversão a risco no
mundo aumente. Como no nado sincronizado, o Brasil tem que ter fôlego para acompanhar o
grupo, mas não deve fazer nenhum movimento muito diferente da equipe.

Fonte: Bloomberg

Diferencial entre  Juros americanos 10 anos e 2 anos x Bolsa Americana
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Dessa maneira, para o mês de fevereiro, não alteraremos as posições. Seguiremos sem
posição direcional no mercado de prefixados e utilizaremos parte do orçamento de risco
para ficarmos mais posicionados em ações.

O carregamento de posições em títulos ligados à inflação segue favorável, mas é
interessante observar que, sem a evolução da agenda fiscal no Brasil, o mercado tem
exigido prêmios maiores para os títulos indexados à inflação. Assim, uma NTN-B com
vencimento em 2026 ainda remunera o investidor ao redor de 4,70% ao ano acima da
inflação, um bom retorno para quem compra hoje, mas é interessante notar que esses
títulos não têm se valorizado na mesma velocidade do mercado acionário.

Deste modo, realizamos ganhos táticos consideráveis ao preferirmos, em 2017, aumentar o
risco das carteiras através das posições em renda variável.

Para o primeiro semestre do ano, acreditamos que essa tendência favorável e sincronizada
de crescimento possa continuar. À medida que nos aproximarmos de um mercado mais
volátil e com liquidez menos abundante, que é o que deve acontecer em 2019, o
desempenho do Brasil vai depender mais das políticas próprias, como as reformas
econômicas tão necessárias e que enfrentam dificuldade em avançar.

Quem sabe, assim como uma equipe olímpica de nado sincronizado que obtém qualidade
quando se exercita exaustivamente os movimentos e ninguém está olhando, para o Brasil, a
apresentação para os jurados está marcada para o final desse ano ou em 2019, cada vez
mais perto. É preciso querer se apresentar bem.



Carta XP Advisory 
Fevereiro 2018

4

Índices de Mercado Mês Ano 12 meses 24 meses 36 meses

CDI 0,58% 0,58% 9,38% 24,73% 42,03%

IRF-M 1,30% 1,30% 14,09% 40,05% 52,63%

IMA-B 3,40% 3,40% 14,49% 42,84% 54,35%

IFMM 2,67% 2,67% 13,85% 31,88% 52,48%

IFIX 2,64% 2,64% 18,16% 72,86% 67,15%

IBOVESPA 11,14% 11,14% 31,30% 110,15% 51,01%

Dólar Ptax -4,40% -4,40% 1,13% -21,78% 23,51%

S&P 500 5,62% 5,62% 23,91% 45,54% 27,89%

Fonte: Economática

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% 45,00% 15,00%

RF Pré-Fixado 0,00% 0,00% 0,00%

RF Inflação 15,00% 12,50% 20,00%

Multimercados 0,00% 35,00% 40,00%

Renda Variável 0,00% 7,50% 25,00%
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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.
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