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6,30%
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31,12%

16,59%
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RF Global

RV Global
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 0,00%
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 0,00%

45,00%

 0,00%
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TÁTICO

85,00%
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   0,00%

   0,00%
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   0,00%
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Objetivo de retorno (%CDI)

Volatilidade esperada

Horizonte de Investimento

105,00%

0,50%

6 meses / 1 ano

125,00%

3,00%

3 anos

160,00%

5,00%

5 anos

200,00%

8,00%

5 anos

-

18,00%

5 anos

CLASSE DE ATIVO
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RF Global

RV Global

* O aumento na RF Pré equivale a uma exposição de 10% com notional de 2,5% (via alacancagem).
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POR LUCIANO TELO, XP ADVISORY

P A N O R A M A  L O C A L

Visão 20/20

Um gráfico de Snellen, que é frequentemente usado para teste de visão. Um 
número 20/200 significa que o indivíduo testado enxerga a uma distância de 

20 metros o que uma pessoa normal é capaz de ler a uma distância de 200 
metros. Assim, uma visão 20/20 é considerada uma visão normal.

Há uma tradição no mercado financeiro. Os agentes econômicos, 
no começo do último trimestre de cada ano, costumam virar 
a página e tentam enxergar mais nitidamente os temas para o 
ano seguinte. Embora seja uma visão ainda à distância, difícil 
até para quem não é míope, esse panorama já começa a guiar o 
caminho dos preços no momento atual.

Olhando para o mercado externo em 2020, os temas que se 
apresentam para quem tem visão normal, por coincidência 
numérica, com acuidade visual 20/20, são: a eleição presidencial 
americana, a desaceleração econômica global, o potencial 
arrefecimento da guerra comercial China-EUA e a continuidade 
de cortes de juros pelo Banco Central americano.

O consenso aponta na direção de um contexto favorável aos 
preços dos ativos porque a eleição parece oferecer poucas 
surpresas em um momento de economia ainda forte e com 
baixo desemprego como a atual conjuntura.

O Banco Central americano, apesar de estar dividido, deve fazer 
mais cortes de juros nas próximas reuniões, mesmo que de 
forma intermitente. Os demais fatores, como a guerra comercial 
e a intensidade da desaceleração econômica global, são menos 
previsíveis, indicam maior volatilidade e a necessidade de não 
usar o orçamento de risco máximo ou de adicionar proteções 
para as carteiras.

No Brasil, o risco volta a ser político. A lentidão da retomada do 
crescimento econômico começa a trazer sinais de deterioração 
na coesão das forças que se mobilizaram pelas reformas e sinais 
de descontentamento entre os políticos começam a emergir. A 
boa notícia é que o Banco Central do Brasil deu sinais claros 
de um ciclo forte de cortes de juros à frente que motivaram o 
mercado financeiro a projetar como consenso juros abaixo de 
5% na virada do ano.

Voltamos a ressaltar que uma política de estímulos de juros 

baixos dessa magnitude no Brasil deverá fazer com que a 
atividade econômica se recupere em algum momento, apesar 
de sinais de dificuldade de transmissão dos juros baixos para 
custo menor de empréstimos, por exemplo. O efeito custo de 
oportunidade do capital deve começar a desengavetar projetos 
e ajudar a economia como notamos em alguns setores da 
construção civil e nos dados de geração de emprego (CAGED).

O Brasil seria muito beneficiado por uma menor aversão a 
risco no exterior e uma melhora de percepção da situação 
da China, dado que somos vistos como um país exportador 
de commodities. Em um mundo de muito estímulo sempre é 
bom estar posicionado em uma economia emergente e em 
aceleração de crescimento.

Assim, seguimos com nossa posição em ações maior que a 
histórica, com proteções parciais (opções de venda de índice) 
para parte do risco. Reforçamos nossa posição prefixada 
adicionada no mês passado e que redeu ótimos frutos quando 
o Banco Central confirmou sua disposição de cortar mais 
os juros básicos da economia. Em cima da posição anterior, 
aumentamos a exposição nesses prefixados de vencimento 
curto como uma forma de aproveitar esse movimento que 
ainda não está totalmente refletido nos preços de mercado.

O Brasil precisa manter sua agenda reformista com o 
encaminhamento da reforma tributária e o avanço na agenda 
de privatizações. Esses passos ajudariam a manter o mercado 
entretido enquanto os estímulos dos juros baixos e em queda 
fazem seu trabalho de trazer a economia para um patamar de 
maior crescimento.

Precisamos que os agentes políticos ajudem e não se deixem 
guiar antes do esperado pela dinâmica das eleições municipais 
no final do ano que vem, que, por sua vez, preparam terreno 
para a disputa presidencial no longínquo ano de 2022. Para 
essa distância, não dá para enxergar nem de binóculo.
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Com a economia dos EUA superando expectativas e diversos 
países afrouxando suas políticas monetárias, em setembro as 
ações americanas reverteram as perdas que haviam sofrido 
no mês anterior. Os riscos de uma desaceleração econômica 
e agravamento das tensões geopolíticas aumentaram, mas o 
mercado continua a focar nas ações de bancos centrais e na 
possível resolução da disputa comercial entre os EUA e a China.

Como esperado, o banco central americano cortou a taxa de juros 
em 0,25% em setembro, reduzindo o intervalo da taxa básica para 
1,75% a 2,00%. Após a reunião de setembro, o presidente do Fed 
Jerome Powell reconheceu divergências entre os membros do 
FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) diante do complicado 
cenário econômico e mencionou que os mesmos estão avaliando 
os indicadores econômicos de “uma reunião para outra”.  Além 
disto, a linguagem do comunicado oficial do Fed não forneceu 
uma mensagem clara sobre os próximos passos – apenas uma 
indicação de que o comitê iria “agir de maneira apropriada para 
sustentar a expansão” – causando ansiedade nos mercados.

Ao mesmo tempo em que os mercados se preparavam para 
o FOMC, eventos sem precedentes agitaram os mercados de 
financiamento overnight. Em meados de setembro, as taxas de 
juros de curto prazo quando anualizadas chegaram a atingir 10% , 
forçando o Fed a injetar liquidez através de operações de mercado 
aberto (open market). Apesar desse desequilíbrio ter sido 
aparentemente causado por fatores técnicos que aumentaram a 
demanda por caixa (como impostos corporativos e liquidações 
de títulos do tesouro americano), a alta na volatilidade das taxas 
de juros foi inesperada, indicando que mudanças estruturais 
causadas por mais de uma década de experimentação monetária 
estão em curso. Taxas de juros para empréstimos de duas 
semanas também aumentaram, uma vez que participantes do 
mercado se preocupavam com a falta de liquidez. 

Para amenizar a pressão no mercado, o Fed de Nova Iorque 
anunciou uma série de intervenções e o presidente do banco 
central Jerome Powell comentou que era possível que o Fed 
retomasse o crescimento orgânico de seu balanço comercial 
antes do previsto.

POR ELIZA PEPPER, XP ADVISORY

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

Políticas adaptativas e mudanças estruturais

Graças a essas intervenções, a pressão nas taxas de overnight 
diminuiu ao fim de setembro, e a normalidade retornou aos 
mercados de financiamento de curto prazo. Ações americanas 
se recuperaram, terminando o trimestre em tom positivo. 
No ano, o índice S&P 500 acumula alta de 20,5%. Nas demais 
regiões, os mercados terminaram setembro de maneira positiva, 
mas sofreram perdas no trimestre. Ativos vistos como “portos 
seguros”, como títulos de renda fixa e ouro, sofreram correções 
em setembro, com o índice Bloomberg Barclays Global Aggregate 
e o preço do ouro caindo 1% e 3%, respectivamente.

No que diz respeito à disputa comercial, tanto o presidente dos 
EUA quanto o presidente da China encontram-se sob pressão da 
comunidade empresarial para resolver a situação. Washington e 
Pequim demonstraram uma postura mais construtiva, fazendo 
algumas concessões na imposição de tarifas. 

Os mais recentes dados econômicos da China revelaram 
fraqueza generalizada e é provável que o crescimento econômico 
desacelere, pressionado por fatores externos e domésticos. 
Tarifas estão prejudicando exportadores e a demanda doméstica 
está fraca, com investimentos e vendas do setor de varejo em 
uma trajetória de desaceleração. Nos EUA, os dados econômicos 
têm sido mistos, de um lado temos um consumo doméstico 
robusto, e de outro, um enfraquecimento no setor industrial. 

Mais recentemente, a atenção se voltou para a governança 
de ambos os países, uma vez que seus líderes enfrentam 
sérios desafios internos. Nos EUA, o ambiente político se 
tornou extremamente obscuro, com a presidente da Câmara 
dos Representantes Nancy Pelosi abrindo um inquérito de 
impeachment contra o presidente Donald Trump. Enquanto 
a investigação se desdobra, o presidente Trump tem se 
mantido ocupado tentando mascarar uma série de delitos e 
simultaneamente gerando uma avalanche de tuítes atacando 
seus adversários.

Enquanto isso, com a maior parada militar abrindo as 
comemorações do 70º aniversário da fundação da República 
Popular da China, Hong Kong testemunhou uma violenta 
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manifestação pró-democracia. No dia 1º de outubro houve o mais 
brutal de todos os protestos, e pela primeira vez um estudante 
foi baleado à queima-roupa pela polícia. Essas manifestações se 
tornaram uma afronta direta ao governo central e ao presidente 
chinês Xi Jinping. Com quase quatro meses de duração, os 
protestos demonstraram que o ideal de “um país, dois sistemas” 
propagado por Pequim se tornou extremamente impopular no 
território semiautônomo.

Separadamente, o Reino Unido também passa por provações 
sem precedentes. O primeiro-ministro Boris Johnson ordenou 
que seus ministros e membros de gabinete “turbinassem” as 
preparações para um Brexit sem acordo. Johnson promete sair 
da União Europeia com ou sem um acordo ao fim de outubro. 
Embora os riscos de um Brexit desordenado permaneçam, os 
mercados esperam que o Reino Unido eventualmente postergue 
sua saída novamente.

Apesar dos recentes eventos, os mercados permanecem 
relativamente calmos e a incerteza comercial continua sendo 

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 contidas 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

Fontes: B3, Bloomberg e Banco Central. Analistas (CNPI): Karel Luketic e Bruna Pezzin. 

o principal fator para os investidores. Um acordo, mesmo que 
superficial, poderia resultar em um rali de alívio, ajudando ambos 
os líderes dos EUA e China.

Conforme disse o presidente do Fed Jerome Powell, não existem 
“precedentes recentes para guiar qualquer resposta de política 
para a situação atual”. Powell emendou que: “acompanharemos 
a situação com cuidado, tanto os dados econômicos quanto o 
desenvolvimento do cenário”. Com isso em mente, continuaremos 
a monitorar a evolução do cenário atual para ajustar nossos 
portfólios quando necessário. Fizemos um pequeno ajuste em 
nossas carteiras, trazendo a porção de renda variável para uma 
posição neutra, reduzindo assim parte do caixa que estava mais 
alto, e mantivemos nossa preferência por ações americanas que 
pagam dividendos e um hedge através de ouro.

Continuamos com alocação abaixo do neutro para ações 
europeias e títulos de renda fixa de longo prazo.
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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 estiver satisfeito: 0800 722 3710

xpi.com.br


