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Reforço nas posições de ações nas carteiras de investimento

Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem
sobrevive é o mais adaptável à mudança" – Charles Darwin, biólogo
inglês

No mês de setembro, o ativo de melhor desempenho foi a bolsa com alta de 4,88%. E, no ano de 2017, o desempenho da bolsa foi de
23,36%. Muitos investidores mostram surpresa ao serem confrontados com esses fatos, citando a suposta inconsistência de uma
economia ainda em crescimento lento, com inúmeros problemas fiscais e incerteza política apresentar uma alta tão significativa no
mercado de ações.

Não estamos surpresos com esse desempenho. Embora ainda estejamos preocupados com o tamanho do ajuste fiscal que ainda tem
que ser feito e saibamos que a incerteza sobre a continuidade do andamento das reformas permanece, sobretudo considerando que
haverá eleição em 2018, mesmo assim aumentamos a alocação em ações para o maior nível da história.

Aqui cabe um esclarecimento, temos uma referência de alocação estrutural em cada classe de ativos de forma que raramente
zeramos posição em alguma delas ou concentramos em demasia a posição em um só mercado. Dentro dessas faixas de alocação,
temos um limite geral para exposição a risco dentro do qual oscilamos as posições dentro de bandas.

Nesse contexto, nunca estivemos tão alocados em bolsa e em fundos multimercado na história de nossos mandatos e a visão para
isso é baseada no momento do ciclo econômico e do tamanho do espaço para estimular a atividade econômica que apareceu com a
queda da inflação e que está sendo corretamente usado pelo Banco Central para incentivar o desempenho econômico.

Quando os juros passam de 14% ao ano, fortemente restritivos, para 7%, definitivamente encorajadores para a economia e, além
disso, a atividade começa a dar sinais de estabilidade, temos que rever nossas premissas.

Não sabemos o tempo que esse estímulo pode durar. O presidente do Banco Central do Brasil disse, conforme reportagem recente,
que os juros estão em níveis abaixo do nível estrutural da economia e que há três hipóteses possíveis: ou o nível de juros estrutural
da economia cairá, ou os juros básicos subirão, ou ainda, como parece mais provável, ocorra uma combinação entre os dois casos.
Ou seja, parte do estímulo para ativos de risco pode ser permanente e parte será conjuntural e poderá ser revertido nos próximos
dois anos.

Assim, temos um dever e uma oportunidade. O dever é de não deixar os investidores perderem um movimento estrutural
permanente de ganho em classes de ativos como renda variável. Uma oportunidade é de aproveitar o momento atual para fazer um
ganho tático maior para as carteiras, operação de mais curto prazo, realizada com os olhos atentos de quando devemos sair da
posição. Ainda não sabemos o quanto desse movimento de aumento de posições de ações é tático ou estrutural, somente
saberemos a resposta ao final do processo.

Nos próximos seis meses nos parece que o horizonte desse mercado favorável não será claro, no entanto, de uma forma ou de outra,
o mercado deve ir na direção de melhora de preço dos ativos de renda variável. Temos que nos mover quando verificamos esse tipo
de tendência. Ainda que não seja uma mudança permanente, ela vai favorecer quem se adaptar melhor a ela, durante o tempo em
que permanecermos com juros baixos.



O Ibovespa fechou o mês de setembro com a 4ª alta mensal seguida e o melhor desempenho trimestral em 8 anos (maior ganho
desde o terceiro trimestre de 2009). O índice subiu 0,99% no último pregão do mês, fechando o período a 74.293 pontos. Em
setembro, foi registrada alta de 4,8% , no trimestre, 18,11% e no ano o índice já acumula ganhos de mais de 23%. Grande parte dos
investidores tem elevado sua exposição em renda variável, com destaque para os estrangeiros, que ingressaram com R$ 3,798
bilhões no mês de setembro e no acumulado de 2017, o fluxo de recursos estrangeiros está positivo em R$ 14,783 bilhões.

Ao longo do mês de setembro, o cenário benigno para os investimentos em ativos com maior risco não só permaneceu presente,
como ganhou maior probabilidade de perdurar nos próximos meses. Tanto o cenário externo de crescimento global “coordenado”
como os indicadores internos acima das expectativas sustentam nossa recomendação otimista para os investimentos em bolsa.

Reforçamos nosso otimismo com os investimentos em bolsa
sustentado por cinco importantes pilares: (i) inflação baixa e sob
controle, (ii) continuidade do movimento de redução das taxas
de juros (e permanência em patamar baixo pelos próximos
trimestres), (iii) recuperação consistente da economia, com
revisão para cima das expectativas para o PIB, (iv) expansão de
rentabilidade das companhias via alavancagem operacional e (v)
menor custo de capital associado à menor percepção de risco.

Dessa forma, estamos alterando para dois pontos acima do
neutro a alocação em Renda Variável nos portfólios.

Destaques

2. Renda Fixa

Em setembro, ocorreu novamente um movimento de diminuição dos juros futuros brasileiros, desta vez mais concentrada nos
prazos de até 2 anos. A curva de juros reais, por sua vez, apresentou um movimento paralelo de diminuição dos juros, posto que
estava defasada em relação a curva de juros nominais. Dessa forma, os ativos pré-fixados renderam 231% CDI e os indexados à
inflação, 283% CDI.

Perspectivas

A implementação da bandeira vermelha na tarifa de energia
elétrica tende a gerar a elevação do IPCA nos próximos meses e,
associada a uma provável convergência para juros reais mais
baixos, favorece a alocação em ativos indexados à inflação neste
último trimestre de 2017. Em ativos prefixados, apesar de
acreditarmos em um ciclo de corte da Meta da Taxa SELIC maior
que o atualmente refletido nas taxas futuras, entendemos que
esse ganho adicional será melhor capturado através da alocação
de risco em fundos multimercados e em renda variável.

Desta forma, estamos mantendo nossa posição inalterada em
dois pontos abaixo do neutro em ativos prefixados e na posição
neutra em ativos indexados à inflação.
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Destaques

3. Renda Variável

Perspectivas

Fonte: Análise XP

Fonte: Anbima – Mercado Secundário de Títulos Públicos

2.1 Evolução do Cupom das NTN-B´s(IPCA +)

3.1 Evolução do Ibovespa ( em USD ) 
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Destaques

4. Multimercados

Perspectivas

Os fundos multimercados tendem a se beneficiar de um
ambiente de corte de juros e manutenção de uma taxa baixa por
um período prolongado. Esse ambiente permitiu que os gestores
aumentassem a exposição em ações brasileiras.

Assim, seguimos com o nosso posicionamento dois pontos
acima do neutro em fundos multimercados.

Fonte: Bloomberg

Em setembro os fundos multimercados novamente seguiram a trajetória de valorização acima do CDI, beneficiados principalmente
pelo aumento de exposição na estratégia de bolsa brasileira. O IFMM (índice que reflete o desempenho dos principais
multimercados da indústria) apresentou um retorno de 268% do CDI. Os gestores tem mantido a exposição elevada em ativos locais,
diante da perspectiva da manutenção de um ambiente de liquidez global elevada e permanência de um ciclo de corte de juros locais.

5. Exposição Internacional

Destaques

Perspectivas

4.1 IFMM VS CDI em 2017

5.1 Gráficos PMI* Composto

Fonte: Bloomberg
* Indicador de saúde econômica baseado em questionários feitos entre executivos de diversas companhias. Níveis acima de 50 indicam 
que as perspectivas são de crescimento para os entrevistados.

Em setembro, destaque para a nova proposta de reforma tributária proposta pelo presidente Donald Trump. O texto trata de
medidas, como: corte nos impostos sobre as empresas, redução da faixa de impostos para pessoa física e de vendas no
exterior, fortalecimento de impostos territoriais e mudanças quanto a concessão de crédito em alguns grupos.

Quanto aos dados econômicos nos Estados Unidos, apesar da forte retração no mês de setembro de dados de emprego, em parte
reflexo dos furações, o crescimento dos salários de 2,9% em comparação anual reforçam a visão de aquecimento da economia
americana. De forma similar, os dados Europeus, como o PMI superior a 56 pontos, tem mantido as perspectivas positivas para
crescimento. Do lado negativo, seguem as tensões políticas separatistas em diferentes áreas do bloco, por exemplo o plebiscito da
Catalunha.

O ambiente global segue favorável para ações sendo
reflexo das expectativas de manutenção do crescimento
no curto e médio prazo.

Neste provável cenário de reflação, os Bancos Centrais
começaram a emitir sinais que estariam dispostos a
iniciarem um ciclo de aumento de juros e diminuição
dos estímulos. Desse modo, ativos high yield de
vencimentos mais longos passaram a ser menos
interessantes, visto os riscos associados ao aumento
acima das perspectivas dos juros nos países
desenvolvidos.
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Índices de Mercado Mês Ano 12 meses 24 meses 36 meses

CDI 0,64% 8,03% 11,58% 27,35% 43,36%

IRF-M 1,48% 13,57% 17,58% 44,57% 53,85%

IMA-B 1,81% 13,16% 16,07% 49,90% 58,46%

IFMM 1,69% 11,43% 16,32% 33,53% 53,47%

IFIX 6,58% 19,16% 22,71% 59,44% 56,63%

IBOVESPA 4,88% 23,36% 27,32% 68,35% 36,01%

Dólar Ptax 0,66% -2,80% -1,72% -23,05% 29,19%

S&P 500 1,93% 12,53% 17,12% 33,72% 27,38%

Fonte: Economática

6. Indicadores
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7. Posicionamento Tático

8. Perfis de Alocação

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 95,0% 47,50% 10,00%

RF Pré-Fixado 0,0% 5,00% 12,50%

RF Inflação 5,0% 15,00% 22,50%

Multimercados 25,00% 35,00%

Renda Variável 7,50% 20,00%



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 relatóro.

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 Gestão de Recursos Ltda. (“XP Gestão”) 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.

Disclaimer
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