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O mês passado confirmou que a incerteza no mercado doméstico deve continuar. Também
formamos uma convicção maior sobre o contexto no qual a guerra comercial entre Estados
Unidos e China se desenvolve.
Começando pela parte externa, a pressão comercial dos Estados Unidos sobre a China deve
permanecer e parece ser uma tendência mais duradoura, estratégica para o posicionamento
das duas maiores economias no mundo nas próximas décadas. Após as disputas por custos
de produção industrial e da tentativa de fortalecimento dos tratados multilaterais, que
disciplinavam a atuação dos países, agora parece que a nova tônica é de um enfrentamento
entre China e Estados Unidos em uma dinâmica de negociações diretas, embasadas em
mudanças de tarifas e retaliações.
Esse dado é importante, porque mostra uma mudança na tendência das últimas décadas de
incremento no comércio internacional que, somada a uma política monetária de estímulo à
atividade econômica, deu espaço para que os países emergentes florescessem.
O contexto de guerra comercial e de subida gradual de juros nos Estados Unidos traz
consequências claras para preços de ativos e para a perspectiva de países emergentes,
principalmente para moedas de países com alguma vulnerabilidade, seja ela cambial ou
fiscal. No ano, as significativas desvalorizações das divisas de Argentina, Turquia, Brasil e
Rússia deveram-se ou a equilíbrios fiscais ou a vulnerabilidades cambiais, com a exceção da
Rússia, que tem números melhores que os demais, mas também seguiu o movimento,
também por razões geopolíticas.
É mais claro compreender o impacto que esse novo cenário de mercado tem na atratividade
das diversas classes de ativos. Agora, o título do governo americano com vencimento em 12
meses remunera o investidor ao nível de 2,3% ao ano, ou seja, acima da inflação esperada no
longo prazo que é de 2%. Nesse contexto, investimentos em renda fixa de prazo curto já
podem ser considerados como investimentos viáveis para remuneração acima da inflação e,
por apresentarem baixo risco mesmo em contexto de altas de juros, podem ser adicionados
à carteira para compor a cesta de investimentos e competir de forma mais direta com
investimentos em ações.

Momento de incerteza

“Não acreditamos que o momento renda indicação futura devido à incerteza”
Ilan Goldfajn, presidente do Banco Central do Brasil, em entrevista no dia 28 de junho de
2018
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No Brasil, é expressivo que o próprio Banco Central tenha, nas palavras do presidente Ilan
Goldfajn, resolvido não dar indicação futura sobre o rumo dos juros. Por diversas vezes, as
comunicações do Banco Central indicaram que o intervalo de tempo mais benéfico para
economias emergentes teria prazo para acabar. E hoje, nos parece mais claro que a subida de
juros nos Estados Unidos e a guerra comercial juntas tem força suficiente para mudar o
ambiente de investimentos.
O Brasil é passageiro desse movimento global favorável ao dólar e o Banco Central deverá
seguir nessa política de reduzir a volatilidade no câmbio, com a consciência de que não tem
poder para alterar o nível final. O mercado projeta uma alta probabilidade de elevação de
juros na próxima reunião do comitê de política monetária e segue vendo altas nas reuniões
seguintes para tentar conter movimento de desvalorização cambial. Essa possibilidade, ainda
que não seja exercida pelo comitê de política monetária, deve permanecer alimentando a
volatilidade no mercado de juros nominais e reais.
E embora o prêmio embutido, por exemplo, nos ativos ligados à inflação pareça atraente para
investimentos de longo prazo, a volatilidade deve seguir alta e é possível que os prêmios
aumentem ainda mais em uma possível alta de juros motivada por uma eventual
desvalorização adicional das moedas que depende muito mais do contexto global do que de
fatores internos.
Assim, temos aguardado sem adicionar mais posições em ativos ligados à inflação do que os
15% de referência que estruturalmente mantemos nas carteiras recomendadas.
No mês corrente, não precisamos recorrer a analogias. A própria autoridade monetária
reconhece a incerteza nos preços dos ativos e claramente comunicou-a ao mercado. As
estratégias para os próximos meses requerem reduzir as sobre alocações táticas nas classes
de ativos e indicam uma carteira equilibrada e diversificada de ativos.
No mês passado, reduzimos a posição em renda variável e de multimercados para a posição
neutra e escolhemos permanecer dessa forma enquanto a volatilidade persistir. Agora em
julho, mudamos também a composição recomendada dos fundos multimercado, de modo a
reduzir exposição direcional aos mercados e diversificar fontes de retorno. Trata-se de uma
segunda ação na direção de reduzir risco nas carteiras enquanto a incerteza permanecer.
Seguiremos fazendo ajustes pontuais ao portfólio nesse contexto mais turbulento que, nos
parece, deve durar pelo menos até as eleições de outubro.
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Multimercados

Diante de um cenário mais difícil para classe de multimercados, decidimos adicionar um
gestor macro trading que tem a capacidade de montar posições com maior agilidade em um
cenário de maiores incertezas. Com isso seguimos a nossa filosofia de diversificação de
retornos na classe, trabalhando com as estratégias de quantitativo, arbitragem e agora macro
trading para ajustar o portfólio para o segundo semestre de 2018.
Fizemos um estudo sobre o impacto da diversificação de classe de multimercados na
volatilidade e no drawdown da carteira. A carteira azul apresenta somente uma composição
de fundos long short e macro que temos posição, a carteira verde tem a diversificação nas 5
estratégias (Macro Global, Macro Trading, Long Short, Quantitativo e Arbitragem) e a linha
cinza representa o CDI.
Podemos observar que essa composição reduz aproximadamente 1% da volatilidade histórica
da carteira e defende significativamente em janelas de drawdown.

Volatilidade entre Janeiro 2013 e Junho 2018

Fonte: Morningstar
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Drawdown entre Janeiro 2013 e Junho 2018

Fonte: Morningstar

Renda Variável

Junho, tal como foi maio, exigiu bastante dos investidores de ações – não somente da
habilidade de gestão, mas também da paciência com a elevada volatilidade. Como
comentamos em cartas anteriores, o vai-e-vem da bolsa tenderia a aumentar à medida que
nos aproximássemos das eleições. Dito e feito!
O mês de junho carregou um pouco da crise que se iniciou em maio, provocada pela greve dos
caminhoneiros, principalmente na primeira quinzena quando o Ibovespa recuara cerca de
10%. Nos primeiros 15 dias, marcados pela demissão de Pedro Parente do posto de CEO da
Petrobras, o investidor estrangeirou sacou R$ 5 bilhões da bolsa, derrubando todas as blue
chips - com raríssimas exceções. Nos últimos 10 dias de junho, entretanto, uma razoável
recuperação de cerca de 5%, puxada pelos gestores locais, permitiu que o índice apresentasse
um recuou de 5,2% em Real no mês fechado, chegando aos 72.762 pontos. O destaque ficou
para as ações classificadas como “qualidade” e como "defensivos", ou ainda "anti-cíclicos".
Alguns nomes de consumo e saúde, de papel e celulose e de telecomunicações apresentaram
bom desempenho e figuraram mais uma vez no topo da lista, após já terem marcado presença
nas maiores altas de maio. Do lado negativo, as questões idiossincráticas de cada papel foram
os drivers de suas performances aquém do esperado (foi o caso de Gol, Eletrobras e BRF).
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A partir de agora, e isso veremos já no mês de julho, o cenário político tenderá a influenciar
cada vez mais o intraday da nossa bolsa. Não só a nossa indefinição nas urnas, mas também as
decisões políticas de Trump e a consequente Trade War com a China, além claro do rumo da
treasury à mercê dos comentários do Fed. Quanto a eleição no Brasil, observamos que em
dias de newsflow pró-mercado, apontando uma união do centro em torno de um
presidenciável mais liberal, o Ibovespa descolou das bolsas internacionais e seguiu seu rumo,
às vezes solitário, ao campo positivo. Em dias sem de silêncio no cenário eleitoral,
predominou aquilo que tem influenciado os mercados emergentes mundo à fora – por vezes,
a desvalorização da moeda e a saída de recursos da bolsa. Portanto, não enxergamos nada
diferente disso acontecendo no nosso mercado acionário no mês vigente.

Desde o dia 18 de junho até a primeira semana de julho, observamos a boa performance de
nomes que apresentavam valuation atrativos depois de toda queda (cerca de 20% desde o
high em 16 de maio), como Petrobras, bancos e algumas empresas de consumo discricionário.
Nomes esses de beta mais alto que demonstram o apetite do investidor local (sim, é o local
que está puxando a bolsa recentemente) por risco. Se ao longo de maio e o início de junho
víamos um investidor mais receoso com ações de múltiplos altos, o mesmo não foi visto nessa
virada para julho. Temos observado esses movimentos com muito cuidado e, até mesmo,
ceticismo. Tentando entender as reais relações de causalidade, e não apenas meras
correlações sem sentido. Afinal, os dados macro ainda mostram fraqueza da nossa economia
e os riscos (sistêmicos e não-sistêmicos) não diminuíram.
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Índices de Mercado Mês Ano 12 meses 24 meses 36 meses

CDI 0,52% 3,17% 7,39% 21,21% 38,29%

IRF-M 0,04% 2,37% 9,18% 27,32% 48,40%

IMA-B -0,32% 1,16% 8,36% 22,55% 42,96%

IFMM 0,55% 3,25% 10,41% 27,04% 45,93%

IFIX -4,01% -4,55% 2,92% 29,98% 46,06%

IBOVESPA -5,20% -4,76% 16,91% 42,67% 37,25%

Dólar Ptax 3,18% 16,56% 17,01% 18,88% 22,84%

S&P 500 0,48% 1,67% 12,34% 31,27% 32,11%

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% 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% 5,00% 20,00%

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

RV Global 0,00% 5,00% 10,00%

RF Global

RV Global
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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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