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V I S Ã O  G E R A L

R$ 3,65

6,4% 

2.704,10

CDI

S&PDÓLAR

97.394
IBOVESPA

pts

(+10,82%)(0,54% ao mês)

(+7,87% no mês)

pts
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O forte desempenho do Brasil ilustra a decisão de termos re-
duzido as posições em bolsa global em dólar e aumentado as 
posições em bolsa local. Nossa projeção era de que, em um 
cenário benigno externo que favorecesse as ações globais, as 
ações locais obteriam um desempenho ainda mais significativo. 
E a potencial valorização da moeda brasileira nesse contexto, 
como acabou sendo observada nos últimos dias do mês, reduzi-
ria o ganho nas posições externas para investidores que medem 
seu retorno em reais. Em janeiro, a tese se confirmou, após um 
desempenho nominal de cerca de 10% na bolsa local ante 2% da 
bolsa americana em reais.

Outra consequência do forte desempenho do mercado domés-
tico é a possibilidade de utilizarmos parte do ganho obtido para 
comprar um seguro sobre parte do investimento em ações. Op-
tamos por montar uma estrutura de opções (put spread) para 
proteger parte da carteira em caso de quedas moderadas do 
índice. Essa proteção parcial permite que tenhamos um amor-
tecedor para possíveis quedas futuras após uma alta tão rápida 
dos índices locais de ações. Afinal, é quando está sol que sa-
ímos para consertar o telhado e não no meio da tempestade.

E não foi só no mercado acionário que o otimismo prevaleceu. O 
mercado de Renda Fixa apresentou uma valorização espetacu-
lar nos títulos ligados à inflação. Títulos com vencimento no ano 
de 2035, no qual estamos posicionados desde o ano passado, 
valorizaram-se cerca de 5% em janeiro. Nesse momento, esses 
títulos remuneram o investidor a cerca de 4,40% acima da infla-
ção. Ainda vemos espaço para a continuidade nesse movimen-
to, que é semelhante ao que o mercado de pré-fixados tem feito, 
de reduzir os prêmios embutidos nesses papéis.

As razões para a continuidade da valorização dos ativos pré-fi-
xados e os ligados à inflação são as boas leituras de inflação 
corrente que têm sido divulgadas e a atividade econômica que 
segue em recuperação mais lenta que a projetada no ano pas-
sado. Além de duas novidades de janeiro, a valorização do real e 
a perspectiva de juros menores no mundo após a nova comuni-
cação do Federal Reserve, que intensificaram esse movimento.

O mês de janeiro trouxe boas notícias para o mercado de inves-
timentos. 

Da articulação política do governo brasileiro para apresentar 
uma reforma da previdência ambiciosa à comunicação do ban-
co central americano de que está aberto a diminuir o ritmo de 
redução do seu balanço de títulos, foram vários sinais locais e 
globais na direção de melhora de preços de ativos de risco e 
isso refletiu-se em diversos mercados.

O índice S&P 500, do mercado americano de ações, após ter 
sofrido uma queda de quase 20% entre setembro e dezembro 
do ano passado, já subiu 15% desde o Natal de 2018 até o final 
de janeiro deste ano. Essa é uma volatilidade de mercado aris-
co, que ilustra o tamanho das preocupações com altas de juros 
americanas em um contexto de desaceleração de crescimento 
econômico e guerra comercial.

As autoridades não quiseram saltar sobre o gelo fino. Após os 
sinais de nervosismo dos mercados, o Federal Reserve (banco 
central dos Estados Unidos) mostrou-se mais flexível em reduzir 
o ritmo de aperto monetário e os governos americano e chinês 
colocaram panos quentes na disputa comercial. A China, inclu-
sive, foi um passo além e injetou mais liquidez em seu sistema 
financeiro, estimulando adicionalmente sua economia.

No mercado de ações brasileiro, o índice Bovespa superou o pa-
tamar de 97 mil pontos, alta de mais de 10% em apenas um mês, 
embutindo a expectativa de reformas como a da previdência, 
juros mais baixos globais e uma agenda de reformas econômi-
cas no Brasil com privatizações, corte de despesas do Estado, 
avanço da eficiência do governo e abertura comercial. Tudo o 
que o mercado gostaria de ouvir nesse início de 2019 e, hones-
tamente, em qualquer época do ano.

Há espaço para a continuidade do desempenho favorável do 
mercado acionário brasileiro, com a efetiva aprovação de refor-
mas, como a da previdência, e a continuidade do crescimento 
de lucros das empresas. Nosso primeiro objetivo para o índice, 
conforme publicamos em nossa carta perspectiva para o ano, é 
o patamar de 115 mil pontos. A partir desse valor teremos que 
reavaliar as posições. Isso posto, apenas neste primeiro mês, 
o otimismo local já nos trouxe, dos cerca de 88 mil pontos da 
virada do ano, para os cerca de 97 mil pontos do final de janeiro, 
ou seja, já cumprimos uma boa parte do caminho.

POR LUCIANO TELO, XP INVESTIMENTOS

PA N O R A M A  B R A S I L All right now, baby, it’s a-all right now

Música lançada em 1970 pelo grupo de rock in-
glês Free e que foi um grande sucesso mundial
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De qualquer forma, uma surpresa de menos juros seria benéfi-
ca não somente para pré-fixados, mas também para títulos lon-
gos de inflação e, sobretudo, para a Bolsa, que é a nossa maior 
aposta para 2019. 

Assim, seguimos com as posições maiores em Bolsa, títulos 
longos de inflação e fundos multimercado para o ano que se 
inicia. Agora é monitorar a agenda do Congresso para que a ex-
pectativa se torne fato. Mas, por enquanto, depois dos aconteci-
mentos de janeiro, está tudo bem.

O mercado chegou a discutir um novo ciclo de corte de juros no 
Brasil, em direção a 5,50% ao ano, o que seria um novo recorde 
de taxas baixas. A especulação foi afastada pelo Banco Central, 
mas, de fato, se não estivéssemos em um período de transição 
de comando de Banco Central, com incerteza sobre reformas e 
dificuldades fiscais tão profundas, a atividade tem se recupe-
rado tão lentamente que também nos parece que a discussão 
deveria ser mesmo a de menos juros na economia.

Por enquanto, mantivemos nossa visão de estabilidade da Selic 
para o ano todo e seguimos aproveitando esse viés brando para 
juros sobretudo nos ativos ligados à inflação de prazo longo e 
menos nos pré-fixados curtos. No entanto, se assumirmos que 
as reformas podem intensificar a entrada de recursos no Brasil 
e a inflação seguir sendo comportada, haveria espaço para ser 
mais agressivo nos cortes de juros, mesmo que isso trouxesse a 
necessidade de uma normalização mais rápida no ano que vem.
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i) Portfolio I – O Perfil Conservador passa a ser chamado de Portfolio I;
ii) Portfolio II – O Perfil Moderado passa a ser chamado de Portfolio II;
iii) Portfolio III - O Perfil Agressivo passa a ser chamado de Portfolio III;

iv) Portfolio IV - Adicionamos um novo perfil com volatilidade de 8% e objetivo de 230% do CDI;
v) Portfolio V – Perfil com posição 100% em Renda Variável através do Ibovespa Enhanced.

RF Pós-Fixado

RF Pré-Fixado

RF Inflação

Multimercados

Renda Variável

RF Global

85,00%

0,00%

15,00%

0,00%

0,00%

0,00%

42,50%

0,00%

17,50%

30,00%

7,50%

2,50%

PERFIL I PERFIL II

17,50%

0,00%

20,00%

37,50%

20,00%

5,00%

PERFIL III

2,50%

0,00%

22,50%

40,00%

27,50%

7,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

PERFIL IV PERFIL V

LEGENDA

R E C O M E N D A Ç Ã O  D E  A L O C A Ç Ã O
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Todo mês de janeiro, o encontro organizado pelo World Economic 

Forum em Davos é marcado pela presença de líderes e elite finan-

ceira para debates sobre temas econômicos e sociais. Este ano, no 

topo da agenda, esteve a deliberação sobre os riscos de mudanças 

climáticas, com Kristalina Georgieva, CEO do World Bank, enfatizan-

do que um aumento de 2.5° C cortaria 15% do PIB Global.   

Dentre as previsões mais imediatas, o IMF (International Mone-

tary Fund) apresentou este ano mais uma revisão negativa para o 

crescimento global (veja tabela abaixo). Em seu discurso, Christi-

ne Lagarde, Managing Diretor do IMF, ofereceu uma proposta para 

um novo ‘multilateralismo’, propondo mais cooperação entre líderes 

de governo uma vez que os riscos para o crescimento global es-

tão aumentando. Ela acrescentou que, no curto prazo, os maiores 

riscos envolvem tensões comerciais e diminuição nas condições 

financeiras globais e, a médio prazo, os principais riscos são as 

mudanças climáticas e aumento da desigualdade social. A mensa-

gem de Lagarde para governantes foi clara: focar em resiliência por 

meio da redução de dívidas soberanas; consertar o sistema de trade 

global (ponto que já foi abordado na última reunião das 20 maio-

res economias globais – G20); eliminar corrupção e evasão fiscal, 

e implementar medidas contra a ameaça existencial causada pelo 

aquecimento global.   Em seu discurso, Lagarde frisou que apesar 

dos ajustes às estimativas de crescimento global serem pequenos e 

o cenário não inclui recessão, acidentes acontecem. 

PA N O R A M A  I N T E R N A C I O N A L

Vários indicadores deixaram claro que o sistema financeiro não conse-

guiria absorver juros mais altos.  Claramente o Fed reagiu a uma queda 

mais acelerada no crescimento global, as incertezas das negociações 

entre os EUA e China, Brexit, etc. E o mais importante, esta mudança de 

direção do Fed contribuiu para maior estabilidade em um momento em 

que as condições de crédito poderiam causar um maior deslocamento 

nos preços dos ativos de risco.   

Acreditamos que a pausa na política restritiva do Fed abrandou a per-

cepção dos mercados quanto a riscos mais iminentes de liquidez no 

sistema financeiro. Isso contribui para um dólar mais fraco e mais 

estabilidade nos mercados, principalmente mercados emergentes. A 

economia americana continua em boa forma. Mas, na Europa, vemos 

um cenário político que dificulta a retomada do crescimento. Alemanha 

e Itália estão lutando contra uma recessão; na França, o governo está 

enfraquecido com manifestações de extrema direita (gilets jaunes); a 

Inglaterra com paralização no parlamento devido ao Brexit. Por fim, a 

China, apesar de vários incentivos visando aumentar o consumo inter-

no, não tem demonstrado melhora na economia.

Em nossos portfólios, passamos de uma posição bastante defensiva 

para uma posição levemente defensiva na renda variável e continua-

mos com baixa exposição a Europa e Japão. Acreditamos que, além do 

Fed, o banco central Europeu também deva continuar com uma política 

monetária flexível – o que gera mais oportunidades em renda fixa. Es-

tamos reduzindo nossa posição em Cash Equivalentes e aumentando 

o ‘duration’ do portfólio, como também incluindo gestores focados em 

diversificar moedas.

POR ELIZA PEPPER, XP INVESTIMENTOS
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A L O C A Ç Ã O  O F F S H O R E

X P  G L O B A L  A S S E T  A L L O C A T I O N  -  M O D E L  P O R T F O L I O S  W I T H O U T  A LT E R N A T I V E S

POR ELIZA PEPPER, XP INVESTIMENTOS
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Fontes: B3, Bloomberg e Banco Central. Analistas (CNPI): Karel Luketic e Bruna Pezzin. 

Este material foi preparado pela XP Advisors, Inc. (“XP Advisors”), uma consultora de investimentos registrada no estado da Flórida. 
A XP Advisors e suas afiliadas, controladoras, acionistas, diretores, executivos, funcionários e licenciadores não serão responsáveis 
(individualmente, em conjunto ou separadamente) por você ou por qualquer outra pessoa por resultado de seu acesso, recepção ou uso 
das informações. contida nesta comunicação. Quaisquer avaliações, opiniões, estimativas, previsões, classificações ou avaliações de risco 
neste documento constituem o julgamento do autor até a data do relatório, e não há garantia de que os resultados ou eventos futuros serão 
consistentes com tais avaliações, opiniões, estimativas, previsões, classificações ou avaliações de risco. As informações aqui expressas 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, sua precisão não é garantida, podem estar incompletas se condensadas e não podem conter 
todas as informações relevantes necessárias para tomar uma decisão de investimento. Não é garantido que esta comunicação seja uma 
declaração completa ou resumo de quaisquer valores mobiliários, mercados, relatórios ou desenvolvimentos aqui referidos. Nada nesta 
comunicação constitui uma representação de que qualquer estratégia ou recomendação de investimento aqui contida é adequada ou 
apropriada às circunstâncias individuais de um destinatário. Não há garantia de que o investimento em qualquer programa ou estratégia 
aqui discutido será lucrativo ou não incorrerá em perdas. Os investidores devem procurar aconselhamento financeiro independente sobre 
a adequação do investimento em qualquer ativo ou estratégia discutida ou recomendada nesta comunicação e devem entender que as 
declarações relativas a resultados futuros podem não ser realizadas. Os investidores devem observar que os valores de ativos podem 
flutuar e que o preço ou valor de cada título pode subir ou cair. Não há nenhuma reivindicação específica ou garantia implícita em 
relação ao desempenho futuro. Performance anterior não garante retornos futuros. Os investidores podem ter um ganho ou perda nos 
investimentos. Investir em qualquer título envolve certos riscos, incluindo, mas não se limitando a, risco de mercado, risco de taxa de 
juros, risco de inflação e risco de evento. Esses riscos são adicionais a quaisquer riscos específicos ou diversificáveis associados a estilos 
ou estratégias de investimento específicos. O material contido neste relatório é baseado em informações obtidas de fontes consideradas 
confiáveis. A XPS se esforçou para garantir que as informações contidas neste documento não contenham nenhuma declaração falsa de 
fato relevante; no entanto, a XPS não verificou todos os fatos, números ou opiniões nesta comunicação para assegurar que tal seja correto, 
ou tomou quaisquer providências para assegurar que os valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados aqui referidos sejam 
adequados para qualquer investidor em particular, e não será retido responsável por quaisquer erros ou imprecisões nas informações 
apresentadas. As informações contidas neste documento são apenas para fins informativos e não se destinam a fornecer conselhos fiscais, 
jurídicos, contábeis ou outros para você, e não devem ser considerados a esse respeito. Antes de fazer qualquer investimento, consulte 
seu consultor financeiro para garantir que suas circunstâncias foram devidamente consideradas. Esta comunicação (incluindo quaisquer 
anexos) é confidencial, pode conter informações proprietárias ou privilegiadas e destina-se apenas ao(s) destinatário(s) nomeado(s).
Nota: As entidades mencionadas nesse material (i.e., XP Advisory Gestão de Recursos, XP Europa, XP Investimentos 
CCTVM S/A, XP Securities, LLC d/b/a/ XP Investments, XP Private), incluindo XP Advisors, são membros do Grupo XP.

Disclaimer
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RECLAMAÇÕES

PARA INFORMAÇÕES

4003-3710 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 880 3710 (Demais regiões)

55 11 4935 2701 (Para clientes no exterior)

0800 771 0101 (Deficientes auditivos ou de fala)

SAC: 0800 77 20202

Se não tiver satisfeito: 0800 722 3710

xpi.com.br


