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Comentário Mensal

Performance de maio
O Ibiuna Credit apresentou retorno de +0,50% no mês de maio/21. As posições locais
foram o principal destaque, com os setores de indústria e construção e utilidade
pública contribuindo positivamente para o retorno. O setor financeiro também
apresentou ganhos relevantes.

Perspectivas para junho
Podemos resumir o mês de maio como uma continuidade em relação aos principais
fatores de retorno e de riscos globais, mas com uma leve melhora no front doméstico.
Um crescimento da economia brasileira acima do que muitos economistas estavam
esperando para 2021 poderá deixar a dinâmica da dívida pública bem melhor do que
o estimado há apenas alguns meses, com um déficit primário menor e com o indicador
Dívida Bruta/PIB abaixo de 90%. Seguimos otimistas com o mercado local e
moderadamente construtivos no campo de eurobonds.
No mercado externo, mesmo após um non farm payroll bem abaixo do esperado, o
papel de 10 anos do tesouro americano continuou oscilando entre 1,50% e 1,70%,
contribuindo para um ambiente construtivo para a renda fixa global. Os principais
fatores de volatilidade para os bonds de América Latina foram da própria região, com
diversas surpresas no campo político que afetaram preço. Como havíamos
mencionado no comentário de abril, as eleições peruanas continuaram a trazer
volatilidade para os ativos do país. Ao longo do mês, a diferença da vantagem entre
o candidato de extrema esquerda, Pedro Castillo, diminuiu consideravelmente em
relação à candidata Keiko Fujimori, chegando quase na véspera do segundo turno,
que será no dia 6 de junho, em empate técnico. O aumento da exposição a empresas
peruanas realizado nos últimos dias de abril se provou frutífero já que com a
diminuição desta diferença, observamos uma recuperação nos preços dos ativos: os
bonds de algumas empresas que acompanhamos mais de perto chegaram a
recuperar 65% das perdas. Entendemos que o patamar de prêmio atual é menor que
o necessário para as incertezas sobre o evento do próximo domingo e por isso,
realizamos lucro em dois dos três nomes comprados no final de abril. 
Além do Peru, outro país considerado de baixo risco na região é o Chile, que também
trouxe uma incerteza de médio e longo prazo para os seus fundamentos após a
eleição para a assembleia constituinte, que pretende refazer a constituição do país.
Seria necessário 1/3 dos votos para barrar qualquer iniciativa mais agressiva, e os
partidos mais ao centro e liberais não chegaram a esse patamar. Os grandes
vencedores foram candidatos independentes, muitos deles sem nenhuma
experiência em cargos políticos, seguidos pelos candidatos de partidos mais à
esquerda. Por fim, os protestos sociais na Colômbia fizeram diminuir
consideravelmente a chance de uma reforma fiscal por lá. Com isso, a S&P rebaixou o
rating do país em 1 notch, de BBB- para BB+, fazendo o país perder o status de grau de
investimento por essa agência. As outras duas agências de rating mais relevantes
ainda mantêm o país como BBB-/Baa3. Nos dois casos comentados, os preços foram
marginalmente afetados. Entendemos que no Chile, o impacto ainda é incerto e de
longo prazo e, portanto, o mercado descontou apenas marginalmente esse risco: o
CDS de 5 anos, por exemplo, saiu da região de 50 a 55 pontos base para 65 a 70. No
caso da Colômbia, o downgrade já era esperado, talvez um pouco antes do consenso,
mas uma boa parte desse risco já estava nos preços.
No mercado local, temos visto uma crescente captação dos fundos de crédito
impulsionando maior necessidade de alocação em debêntures, seja no mercado
primário, no qual vimos um significativo aumento de novas emissões, seja no
mercado secundário, no qual spreads apresentaram algum fechamento adicional em
relação a abril. No primário, o volume emitido foi acima de R$ 15 bi, maior que todos os
meses desde início de 2020, com exceção de dez/20, quando houve um significativo
volume de emissões represado. Em maio, quase 50% foi absorvido por fundos,
evidenciando um bom apetite pelo mercado de capitais de dívida local. O pipeline
continua aquecido e a demanda por novos papeis deve aumentar nos próximos
meses. 
Os mercados desenvolvidos nos mostram como pode ser o retorno da atividade após
vacinação mais ampla da população. No Brasil, até que haja um alcance maior das
vacinas, ainda haverá risco de uma terceira onda, prejudicando a retomada das
empresas que sofreram com a pandemia. Mesmo que não seja tão severo quanto os
lockdowns anteriores, existe ainda o risco de impacto nos balanços do segundo
trimestre. 
Nossa carteira está atualmente defensiva em relação a esse risco e buscaremos
oportunidades caso tenhamos forte convicção na retomada, em conjunto com o
idiossincrático de cada caso. Mantivemos a utilização de risco da carteira offshore
relativamente estável ao longo do mês, somente efetuando algumas trocas. As
maiores alocações de risco do fundo são em empresas baratas que, baseadas na
análise fundamentalista, estão com um desconto significativo contra seus pares. Na
posição local, aumentamos a alocação do fundo e estamos otimistas com a seleção
da carteira. Estamos acompanhando o mercado secundário e o pipeline de emissões
de forma próxima para manter o percentual alocado e substituir nomes que o carrego
já não faz mais sentido.

Atribuição de Performance

SETOR MAI/21 2021 INÍCIO

Bancos 0,04% 0,10% 0,37%

Financeiro (ex - Bancos) 0,10% 0,21% 0,32%

Consumo 0,03% 0,26% 0,73%

Industria e Construção 0,11% 0,31% 0,43%

Infraestrutura 0,02% 0,32% 0,42%

Mineração 0,03% 0,11% 0,27%

Óleo e Gás 0,01% 0,03% 0,20%

Papel e Celulose 0,02% 0,23% 0,52%

Saúde 0,02% 0,07% 0,31%

Telecomunicações 0,06% 0,42% 0,49%

Transporte e Logística 0,05% 0,45% 0,93%

Utilidade Pública 0,12% 1,00% 1,57%

Tático - 0,17% 0,30%

Caixa + Despesas -0,13% -0,70% -1,42%

TOTAL 0,50% 2,98% 5,45%
% CDI 185% 309% 309%

ESTRATÉGIA MAI/21 2021 INÍCIO

Crédito Global 0,20% 1,15% 2,52%

Crédito Local 0,43% 2,54% 4,35%

Caixa + Despesas -0,13% -0,70% -1,42%

TOTAL 0,50% 2,98% 5,45%
% CDI 185% 309% 309%

Risco

Volatilidade 0,23% 0,56% 0,55%

Stress 6,47% 6,25% 5,59%

Exposição Média - Crédito Global 16,67% 15,12% 13,57%

Exposição Média - Crédito Local 75,99% 72,51% 63,37%

Quantidade de Ativos 71 55 44

Índices de Mercado

MAI/21 2021 INÍCIO

CDI 0,27% 0,97% 1,76%

IMA-B 1,06% -1,14% 2,48%

IBOVESPA 6,16% 6,05% 22,64%

IBRX 5,92% 8,14% 24,96%
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Gestor:
Ibiuna Macro Gestão de Recursos
CNPJ 11.918.575/0001-04
Av. São Gabriel, 477, 16º andar
01435-001 São Paulo, SP, Brasil
Tel: +55 11 3321 9354
contato@ibiunamacro.com.br  

Gestor:
Ibiuna Equities Gestão de Recursos
CNPJ 18.506.057/0001-22
Av. São Gabriel, 477, 15º andar
01435-001 São Paulo, SP, Brasil
Tel: +55 11 3321 9340
contato@ibiunaequities.com.br  

Gestor:
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos
CNPJ 19.493.000/0001-07
Av. São Gabriel, 477, 9º andar
01435-001 São Paulo, SP, Brasil
Tel: +55 11 3321 9353
contato@ibiunacredito.com.br  

Administrador:
BEM DTVM
CNPJ 00.006.670/0001-00
Cidade de Deus, Prédio Novissimo, 4º andar
06029-900 Osasco, SP, Brasil
Tel: +55 11 3684 9401
www.bradescocustodia.com.br  

Siga a Ibiuna: 

www.ibiunainvest.com.br 
 @ibiunainvestimentos 
 ibiunainvestimentos 
 Ibiuna Investimentos 

Esta apresentação foi preparada em conjunto pela Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda, Ibiuna Equities Gestão de Recursos Ltda e Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda, empresas do grupo Ibiuna. O grupo Ibiuna não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo
financeiro. A rentabilidade no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. As
informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida
de impostos. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Estes fundos estão autorizados a realizar aplicações em
ativos financeiros no exterior. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. O regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais do
Fundo encontram-se disponíveis no site do Administrador.
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Retornos Mensais

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO INICIO

2020 - - - - - - - 0,16% 0,46% 0,33% 0,63% 0,79% 2,40% 2,40%
% CDI - - - - - - - 98% 295% 208% 424% 483% 303% 303%

2021 0,59% 0,89% 0,47% 0,50% 0,50% - - - - - - - 2,98% 5,45%
% CDI 397% 659% 232% 243% 185% - - - - - - - 309% 309%

Cota e Patrimônio Líquido
Valores em R$

Cota de fechamento do mês 105,4520426
PL de fechamento do mês 191.789.428
PL médio (12 meses) 68.083.833
PL de fechamento do mês do fundo master 192.503.176
PL médio do fundo master (12 meses) 68.288.798
PL total sob gestão do grupo 21.229.490.924

Estatísticas
Ano Desde Início

Meses Positivos 5 10
Meses Negativos - -
Meses Acima do CDI 5 9
Meses Abaixo do CDI - 1

Principais Características

Objetivo do Fundo

Ibiuna Credit FIC FIM CP é um fundo multimercado dedicado ao mercado de crédito privado. O fundo busca oportunidades nos mercados de crédito local e internacional (limitado a 20% do PL) através de
abordagem fundamentalista. Para maiores detalhes, vide regulamento.

Público Alvo

Investidores em geral que busquem performance diferenciada no longo prazo e entendam a natureza dos riscos envolvidos. Para maiores detalhes, vide regulamento.

CNPJ: 37.310.657/0001-65
Início Atividades: 31-jul-2020

Gestão: ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
Auditor: PricewaterhouseCoopers
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Administrador: BEM DTVM Ltda.

Tipo Anbima: Multimercados Juros e Moedas
Tributação: Busca o longo prazo
Taxa Adm. e Custódia: 0,80% a.a.
Taxa Performance: 20,00% sobre o que exceder o CDI 
 Respeitando o High Watermark, pagos semestralmente ou no resgate
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https://www.ibiunainvest.com.br/
https://www.instagram.com/ibiunainvestimentos
https://br.linkedin.com/company/ibiunainvestimentos
https://www.youtube.com/channel/UCmfq7zAaLlXfp27WQJX31iA

