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Evolução dos spreads de crédito: Após o pico atingido em abril, os spreads de crédito vêm apresentando
compressão sucessiva no mercado secundário, saindo de uma média mensal de 4,8% a.a. em abril, para
3,1% a.a. registrado no último dia útil do mês de junho, um decréscimo de 1,7% a.a. Vale lembrar que no
início do semestre a média dos spreads se encontrava ao redor de 1,30% a.a. (1)
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Mercado primário: Ao longo do primeiro semestre deste ano, as emissões de títulos de renda fixa no
mercado de capitais somaram R$ 94,9 bilhões, registrando uma redução de 31% em relação ao mesmo
período de 2019, com as emissões de debêntures compondo R$ 48,6 bilhões no período, uma queda de 50%
contra o primeiro semestre do ano anterior. Vale destacar a redução no prazo das emissões, com os
papéis de até 3 anos representando 44,9% do total contra 18,2% do primeiro semestre de 2019, em paralelo
à redução de emissões entre 4 e 6 anos, que caíram de 46,3% para 18,0% (2).

No mês, adquirimos debêntures de Via Varejo no mercado primário. A empresa realizou o resgate
antecipado de suas Notas Promissórias, as quais possuíamos exposição, fornecendo liquidez adicional
aos fundos e um ganho de capital, recuperando perdas na marcação, uma vez que o ativo foi recomprado
na curva (119% CDI, equivalente a um spread de crédito de 0,40%). Realocamos parte da liquidez gerada
pela recompra das Notas Promissórias na 5ª emissão de debêntures realizada pela empresa, optando pela
primeira série de duration mais curta, com prazo de 1 ano e remuneração de CDI + 3,75% a.a. A Via Varejo
levantou R$ 4,45 bilhões via oferta de ações ("follow on"), além de realizar o alongamento de sua dívida
via nova emissão de debêntures (R$ 650 milhões com prazo de 1 ano e R$ 850 milhões com prazo de 2
anos) e refinanciamento de aproximadamente R$ 2,5 bilhões de operações de risco sacado (antecipação a
fornecedores), fortalecendo sua posição de liquidez.

Mercado secundário: Após um mês de maio com volume de debêntures negociadas (3)
consideravelmente menor que o registrado durante o período de maior estresse nos mercados (março e
abril) em função do Corona vírus, junho foi o mês com menor volume médio diário de negociação do
primeiro semestre, sinalizando alívio na pressão vendedora e fluxo de resgates na indústria.
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No mercado secundário, seguimos atuando de forma a reciclar a carteira e aumentar o spread de crédito
dos fundos. Neste sentido, compramos ativos a um spread médio de 3,8% a.a. e vendemos com um spread
médio de 2,0% a.a. Do lado da compra, vale destacar: Letras Financeiras Subordinadas Complementares
do BTG, a um spread médio de 5,0% a.a.; Debêntures de JSL a CDI + 4,40% a.a.; Debêntures de LM Frotas a
CDI +7,4% a.a. Do lado da venda, vale destacar: Letras Financeiras Toyota, a um spread médio de 0,9% a.a.;
Letras Financeiras BMG, a um spread médio de 1,0% a.a.; e Debêntures da XP, a um spread médio de 1,4%
a.a.

Assembleia Geral de Debenturista: A queda abrupta de receita em alguns setores da economia, como
aviação, turismo e varejo de forma geral, causada pelas medidas de isolamento social em função do
Corona vírus impôs a necessidade de renegociação de determinados termos de dívidas de empresas com
seus credores.

Dentre as negociações já finalizadas e que temos exposição nos fundos, vale citar os casos de IMC
(International Meal Company) e Smartfit.

IMC

A IMC é empresa líder no ramo de food service, com presença geográfica diversificada possui lojas no
Brasil, EUA, Colômbia e Panamá. Detentora do contrato de máster franquia das marcas Pizza Hut e KFC
no Brasil, além de operar catering aéreo na Colômbia e Brasil e ser dona de marcas como Frango Assado,
Viena, Olive Garden, Margaritaville, Landshark e outras.

Apesar de sua diversificação geográfica, elemento que tende a trazer resiliência em cenários adversos, a
escala global e impactos advindos do Corona vírus afetaram fortemente sua geração de receita,
pressionando indicadores no curto prazo como, por exemplo, o de Dívida Líquida / EBITDA
(alavancagem), fazendo com que a companhia convocasse uma assembleia de debenturistas para
negociar o não cumprimento do seu covenant de alavancagem – estabelecido em no máximo 3,0x
segundo os termos originais da escritura. Em contrapartida ao não cumprimento do covenant de
alavancagem foi negociado:

1. Aumento de 3,70% a.a. no spread de crédito da dívida até o seu vencimento;

489

951 906 806

1.419

1.119
862 791

1.405
1.646

937
683

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800

Volume médio diário de negócios em debêntures
(R$ milhões)

Volume negociado Média móvel últimos 12 meses

http://www.xpasset.com.br/


Renda Fixa
CARTA MENSAL
Junho 2020

www.xpasset.com.br/
Canal do Investidor: ri@xpasset.com.br Renda Fixa | Junho 2020 | 4

Carta do Gestor  (continuação)

2. Capitalização dos juros referentes a set/20, mar/21 e set/21;

3. Retirada do prazo mínimo para resgate antecipado;

4. Redefinição dos limites de alavancagem permitidos, com medição a partir de set/21 e devendo
observar: (i) 3T21: 7,5x; (ii) 4T21: 5,0x e (iii) 3,0x a partir do 1T22;

5. Inclusão de novos eventos de inadimplemento e vencimento antecipado para o período
compreendido entre 01/jul/20 e 31/dez/21, sendo estes:

a. Limitação, em montante individual ou agregado, de até R$ 90 milhões para a realização de
Capex de Expansão, sendo certo que esse valor poderá ser aumentado em montante
equivalente caso haja o respectivo aumento de capital;

b. Manutenção de caixa mínimo de R$ 30 milhões; e

c. Vedação para redução de capital, recompra de ações e distribuição e/ou pagamento de
dividendos (exceto pelos dividendos legais obrigatórios).

No dia 20 de junho, a companhia divulgou fato relevante comunicando a convocação de uma assembleia
geral extraordinária de acionistas (“AGE”) para deliberar sobre o aumento do limite de capital autorizado,
em razão da intenção de realizar potencial captação de recursos, por meio de aumento do capital social.

Entendemos que a companhia está em um momento de maior pressão devido à pandemia, mas a
situação atual não constitui um problema de solvência e a renegociação dos termos de sua dívida com
debenturistas e bancos dá fôlego à empresa para atravessar este momento de maior incerteza.

Se efetivada uma captação de recursos conforme mencionada, a companhia estará mais fortalecida para
atravessar a crise e aproveitar oportunidades de expansão e consolidação, aumentando sua participação
de mercado, em um cenário de concorrência fragilizada.

Smartfit

A Smartfit realizou a AGD da 4ª emissão de debentures, no dia 26 de junho, com o objetivo de solicitar um
waiver para os debenturistas referente a não medição do índice financeiro de alavancagem (Dívida
Líquida / EBITDA) no 2º, 3º, 4º trimestre de 2020 e do 1º trimestre de 2021 consequência dos impactos da
pandemia com o fechamento das academias.

Após o processo de negociação com os debenturistas, ficou estabelecido as seguintes obrigações por
parte da emissora:

1. Pagamento de waiver fee (flat) de 1,18% do respectivo saldo do Valor Nominal Unitário, realizado em 9
de julho.

2. Constituição de garantias: i) conta pagamento referente ao valor mensal de 1/6 do serviço semestral
da dívida até perfazer o serviço semestral da dívida e ii) aplicação financeira (CDB) de R$35 milhões.

3. Índice Financeiro: i) manutenção do índice financeiro (Dívida Líquida / EBITDA) <= 6,75x no 4T20 e
1T21; ii) índice de liquidez (Caixa/Dívida de Curto Prazo) >= 2,0x no 2T20, 1,75x no 3T20 e 1,50x no 4T20
e no 2T21.

4. Amortização Extraordinária das Debentures de todas as séries em montante de 10% do respectivo
saldo do valor nominal unitário.

5. Manutenção de rating mínimo de brA- até o 1T21.
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Em nossa opinião, embora ainda existam incertezas relacionadas ao ritmo de reabertura das academias
e sua retomada operacional, a empresa possui uma situação adequada de liquidez (R$1,3 bilhão no 1T20) e
endividamento bem equalizado nos próximos trimestres para enfrentar esse período de incerteza,
somado ao suporte dos acionistas.

Atualização da carteira

Encerramos o mês com um portfólio de R$ 6,58 bilhões em ativos de crédito, com duration média de 2,4
anos e um spread médio de CDI + 2,8% a.a. Vale ressaltar que 65% dos ativos possui rating entre AAA e
AA-, por pelo menos uma das três principais agências de classificação de risco (Fitch, Moody's e S&P).

Mercado Offshore

O mercado de bonds seguiu com bom desempenho durante o mês de junho, mantendo a tendência
apresentada em maio. Os bonds de Brasil (corporativos e soberanos), mensurados pelo índice Bloomberg
Barclays, apresentaram uma performance superior ao dos outros mercados emergentes, alcançando uma
performance de +2.76% no mês.

Além disso, cabe destacar a atividade do mercado primário com as emissões do tesouro nacional com
vencimentos em 2025 e 2030 (em USD) que obtiveram forte demanda. Em relação ao portfólio,
encerramos o mês semestre com exposição diversificada em 9 emissores com yield médio da carteira de
6.90% (em USD) e duration de 5.6y.

(1) Fonte: IDEX JGP

(2) Fonte: ANBIMA

(3) Fonte: B3
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Performance

XP Asset Mês Ano 12 meses 24 meses

XP REFERENCIADO 0.36% 0.63% 3.18% 9.69%

XP INVESTOR 0.71% (2.13%) 0.53% 7.34%

XP TOP CP 0.79% (2.05%) 0.72% 7.87%

XP CORPORATE PLUS 1.16% (2.64%) 0.65% 8.83%

XP DEB INC HEDGE 0.55% (0.54%) 0.33% 7.76%

XP HORIZONTE 0.80% 0.23% 3.49% 12.73%

XP ANS 0.57% 0.18% 2.74% -

IDA - DI 1.02% (1.89%) 0.10% 7.50%

XP DEB INCENTIVADAS 1.49% 0.97% 4.08% 22.97%

IDA - IPCA Infraestrutura 1.84% 1.43% 3.68% 24.23%

Índice Mês Ano 12 meses 24 meses

CDI 0.21% 1.75% 4.60% 11.21%

Índices de Debêntures Mês Ano 12 meses 24 meses

IDA - DI 1.02% (1.89%) 0.10% 7.50%

IDA - IPCA Infraestrutura 1.84% 1.43% 3.68% 24.23%

IDA - IPCA ex-Infraestrutura 1.49% 0.08% 7.25% 23.81%

IDA - IPCA 1.78% 1.21% 4.54% 23.72%

IDA - GERAL 1.30% (0.74%) 1.76% 13.67%
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Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado
como recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas do
Fundo. A XP Asset Management é uma marca que inclui a XP Gestão de Recursos
Ltda. ("XPG") e a XP Vista Asset Management Ltda. ("XPV"), que são gestoras de
recursos de valores mobiliários autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários -
CVM e constituídas na forma da Instrução CVM n° 558/15. Todas as regras
regulatórias de segregação são observadas pelas gestoras. Os fundos de estratégias
de investimentos de Renda Variável e Multimercado são geridos pela XPG. Os
fundos de estratégias de investimentos de Renda Fixa e Estruturados são geridos
pela XPV. Os fundos de Previdência podem ser geridos tanto pela XPG quanto pela
XPV, a depender da estratégia do fundo. A XPG e a XPV não comercializam nem
distribuem quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR,
DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR
DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE
CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO
CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA
DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O
REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL
NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E
FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Serviços de Atendimento
ao Cidadão em www.cvm.gov.br .As informações contidas neste relatório foram
consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado. A XP Asset não dá
nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a
integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também
não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou
desdobramentos nele abordados. Os fundos mencionados neste material podem
não ser adequados para todos os investidores Este material não leva em
consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades
específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação
financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de
tomar uma decisão de investimento. A XP Asset ou a XP Investimentos não se
responsabilizam por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com
base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por
quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização
deste material ou seu conteúdo.

RELAÇÃO COM INVESTIDORES: ri@xpasset.com.br.

Disclaimer
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