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Carta do Gestor

Caros Investidores,

O cenário econômico e político ao longo do mês de junho não sofreu grandes 
mudanças. No Brasil, a economia continua dando sinais de enfraquecimento, a 
confiança de consumidores e empresários permanece em queda e as pressões 
inflacionárias, por enquanto, não deram sinais de arrefecimento.

As perspectivas para a safra de resultados das empresas referentes ao segundo 
trimestre não são alentadoras e, em nossa opinião, existe uma alta probabilidade 
de revisão negativa de lucro futuro para os setores atrelados à economia doméstica. 

Do lado político, as pesquisas mostraram uma relativa estabilidade nas intenções 
de voto dos principais candidatos. Com o final da Copa do Mundo e o começo 
da propaganda eleitoral, acreditamos que a volatilidade do mercado aumentará 
sensivelmente, uma vez que o cenário resultante parece cada vez mais binário.

Em relação ao cenário externo, a economia americana continua mostrando sinais 
de melhora, principalmente no mercado de trabalho. Juntamente, a inf lação 
apresentou os primeiros sinais de aceleração, reforçando a discussão da elevação 
da taxa de juros. 

Continuamos enxergando um cenário muito desafiador para o mercado de renda 
variável caso as eleições resultem numa continuidade do governo atual, motivo pelo 
qual mantemos uma posição direcional conservadora, esperando ter mais convicção 
sobre o cenário político.

Alocações Setoriais e Direcionais

Os fundos SPX Patriot e SPX Apache mantiveram alocação direcional conservadora 
no mês de junho, quando operaram com uma exposição comprada média de 84%.

Em termos setoriais, mantivemos exposições relevantes aos setores de bancos, 
consumo básico, transporte & logística e em empresas de commodities que se 
beneficiam do câmbio depreciado.

No SPX Falcon, as exposições médias foram de 103% (bruta) e 50% (líquida).

Em relação às alocações vendidas, mantivemos posições destacadas no setor de 
utilities, consumo discricionário e telecomunicações.
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Performance

No mês de junho, o fundo SPX Patriot rendeu 2,14% e o SPX Apache 1,95%, 
enquanto o benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa subiram 3,63% e 3,76%, 
respectivamente. O SPX Falcon apresentou alta de 0,69%.

Os destaques positivos nas posições compradas foram os setores de consumo 
básico e transporte & logística. Na par te negativa, se destacaram as posições 
compradas no setor de bancos.

Dentre as posições vendidas, o setor de utilities contribuiu de forma negativa 
para o desempenho do fundo.


