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Comentário Mensal

Performance de novembro
O Ibiuna Credit apresentou retorno de +0,44% no mês de novembro/21. As posições
locais apresentaram retornos positivos, com destaque para os setores de utilidade
pública e de transporte e logística. No mercado internacional, posições em bonds
contribuíram negativamente.

Perspectivas para dezembro
Mesmo antes do surgimento da variante Ômicron, os ativos de risco já enfrentavam
uma dinâmica de preços bastante desafiadora. As incertezas em relação a dinâmica
inflacionária e a reação dos bancos centrais, junto com o fortalecimento da moeda
americana e incertezas político-econômicas em alguns países específicos como
Turquia, China e até mesmo Ucrânia geraram um cenário pouco positivo,
principalmente para mercados emergentes. A nova cepa do coronavírus trouxe uma
nova variável que aumentou consideravelmente a volatilidade, deixando ainda mais
desafiador o cenário prospectivo para os ativos. A Treasury de 10 anos, que já se
aproximava de 1,70%, teve uma forte retração com o evento Ômicron, chegando até
1,42% em pouquíssimos dias. Neste cenário indefinido, a procura do papel do governo
americano aumenta, como sinal da aversão ao risco. Mesmo com essa queda, que
poderia favorecer o preço dos bonds corporativos em Dólar, a performance foi ruim
ao longo do mês. O Cembi Global perdeu -0,4% no período, o Cembi Latam -1,0% e o
Cembi Brasil -1,1%. 
Apesar de termos reduzido o risco, conforme mencionamos nos dois últimos
comentários, a performance do fundo foi afetada pela dinâmica de preços descrita
acima. E pela primeira vez gostaríamos de discutir um nome específico, já que o
mesmo foi responsável por cerca de 50% da performance negativa da carteira de
bonds. Os papéis de Stone foram severamente afetados após a divulgação dos
resultados do 3º trimestre. Apesar de esperarmos um resultado ruim, o mesmo
surpreendeu o mercado. Esta surpresa levou o bond a cair cerca de 10%, após já ter
caído cerca de 7% com a divulgação dos problemas na carteira de crédito da
companhia. Já tínhamos uma posição pequena no nome, comprada após a primeira
queda e aproveitamos para aumentar a posição durante a segunda queda. Do ponto
de vista de crédito, acreditamos que a empresa continua sólida, com uma posição de
caixa superior à dívida, relevante participação no mercado de “maquininhas” de
cartão e geração de caixa mesmo em um cenário mais competitivo. No pior momento,
a rentabilidade do bond chegou a 7,25% em dólares, que convertidos para reais, se
aproxima de CDI + 5,25%. Acreditamos que seja um dos melhores risco/retorno no
mundo de crédito na América Latina.
No Brasil, o cenário político continua como principal foco a votação da PEC dos
precatórios e consequente espaço para o programa “auxílio Brasil” de R$ 400.
Apesar de a discussão do teto de gastos ter pressionado as curvas de juros e o
câmbio no mês passado, esta piora não impactou o rating soberano, que foi mantido
em BB- com perspectiva estável. O tema eleitoral já está mais intenso, com notícias
mencionando possíveis alianças e temas de campanhas. No mercado de capitais,
muitas empresas já aproveitaram para emitir dívida ainda esse ano, evitando a
rolagem em ano eleitoral. O cenário do país no contexto de emergentes não é
otimista e permanecemos cautelosos para 2022, mantendo no radar o potencial
surgimento de uma terceira via, mesmo com a pouca probabilidade precificada nos
ativos hoje.
Novembro foi recorde em volume de emissões no mercado local em 2021, atingindo
quase R$ 27 bi, com um mix de empresas recorrentes e debutantes. Foi o maior
volume emitido em um mês desde maio/2019. Em todo ciclo de crédito, os prêmios de
risco fecham em excesso e são seguidos por uma correção até encontrar um
equilíbrio. Em um ciclo clássico, as emissões no mercado primário são reflexos da
demanda de debêntures e apetite de risco dos fundos de crédito ou tesourarias.
Quanto maior a demanda, menor é o spread médio das emissões. Em geral, o
mercado secundário também acompanha o movimento. Nestes momentos de euforia,
o ciclo continua, dado que as novas emissões primárias dos meses seguintes vêm
com taxas menores que no mês anterior. Quando há sinais de correção? Podemos
observar alguns “sinais de fumaça” quando (i) as emissões do mercado primário não
são absorvidas 100% ou não apresentam fechamentos relevantes de taxa no
processo de leilão para apreçamento; (ii) os preços do secundário mostram pressão
vendedora e aumentos de taxa. Os dois aconteceram no mês de novembro. Pela
primeira vez no ano, a maior parte das debêntures em CDI+ com preços divulgados
pela Anbima apresentaram abertura de spread. Isso dito, nossa visão é de que a
dinâmica de captação dos fundos de crédito continuará positiva e que o ajuste de
preços atual não foi um início de grandes correções por vir. 
Nossa estratégia é de maior cautela neste momento. No mercado local, continuamos
a alocar em nomes de médio risco, em casos que ainda entendemos que há um bom
prêmio. Enquanto no mercado internacional, depois de quase 3 meses de correção,
alguns nomes começam a ficar baratos e devemos aumentar gradativamente a
exposição.

Atribuição de Performance

SETOR NOV/21 2021 12M INÍCIO

Bancos 0,07% 0,51% 0,61% 0,79%

Financeiro (ex - Bancos) -0,02% 0,70% 0,74% 0,81%

Consumo 0,08% 0,78% 0,84% 1,27%

Industria e Construção -0,03% 0,54% 0,60% 0,67%

Infraestrutura 0,04% 0,80% 0,84% 0,90%

Mineração -0,02% 0,11% 0,11% 0,28%

Óleo e Gás -0,02% 0,24% 0,37% 0,41%

Papel e Celulose 0,02% 0,42% 0,47% 0,72%

Saúde 0,01% 0,25% 0,38% 0,51%

Telecomunicações 0,04% 0,82% 0,88% 0,90%

Transporte e Logística 0,11% 1,17% 1,28% 1,67%

Utilidade Pública 0,09% 1,58% 1,93% 2,17%

Tático 0,00% 0,18% 0,32% 0,32%

Caixa + Despesas 0,08% -0,92% -1,24% -1,67%

TOTAL 0,44% 7,18% 8,11% 9,75%
% CDI 76% 198% 213% 219%

ESTRATÉGIA NOV/21 2021 12M INÍCIO

Crédito Global -0,16% 1,57% 2,00% 3,00%

Crédito Local 0,52% 6,53% 7,35% 8,41%

Caixa + Despesas 0,08% -0,92% -1,24% -1,67%

TOTAL 0,44% 7,18% 8,11% 9,75%
% CDI 76% 198% 213% 219%

Risco

Volatilidade 0,27% 0,48% 0,49% 0,51%

Stress 7,09% 6,14% 6,17% 5,76%

Exp. Média - Cred. Global 14,72% 16,01% 15,92% 14,76%

Exp. Média - Cred. Local 75,09% 73,95% 73,45% 67,82%

Quantidade de Ativos 96 69 67 58

Índices de Mercado

NOV/21 2021 12M INÍCIO

CDI 0,59% 3,63% 3,81% 4,45%

IMA-B 3,47% -1,49% 3,89% 2,12%

IBOVESPA -1,53% -14,37% -7,54% -0,97%

IBRX -1,69% -13,88% -7,16% -0,48%
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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% 0,65% 0,75% 0,82% 0,71% 0,62% 0,44% - 7,18% 9,75%
% CDI 397% 659% 232% 243% 185% 212% 212% 192% 161% 128% 76% - 198% 219%

Cota e Patrimônio Líquido
Valores em R$

Cota de fechamento do mês 109,7467752
PL de fechamento do mês 709.242.142
PL médio (12 meses) 239.021.517
PL de fechamento do mês do fundo master 709.706.262
PL médio do fundo master (12 meses) 239.746.788
PL total sob gestão do grupo 23.730.904.207

Estatísticas
Ano Desde Início

Meses Positivos 11 16
Meses Negativos - -
Meses Acima do CDI 10 14
Meses Abaixo do CDI 1 2

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

§

§

https://www.ibiunainvest.com.br/
https://www.instagram.com/ibiunainvestimentos
https://br.linkedin.com/company/ibiunainvestimentos
https://www.youtube.com/channel/UCmfq7zAaLlXfp27WQJX31iA

