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Carta do Gestor

Caros investidores,

O mês de setembro foi marcado por um movimento de outperformance das bolsas 
dos mercados desenvolvidos em detrimento dos emergentes. Enquanto o índice do 
mercado acionário norte-americano S&P 500 subiu aproximadamente 2% e o índice 
da bolsa europeia Euro Stoxx 50, subiu 5%, a média dos emergentes permaneceu 
estável, com exceção do Brasil que novamente foi um destaque positivo, com o 
índice Ibovespa subindo aproximadamente 5%.

Do lado externo, é importante ressaltar os dados mais fortes de inflação nos 
Estados Unidos, que teve como consequência a retomada da valorização do dólar; 
e a sinalização de tapering mais lento e mais longo por parte do Banco Central 
Europeu, culminando no primeiro mês de desvalorização do euro em sete meses, 
ajudando no forte desempenho da bolsa europeia.

Na China, a atividade econômica ficou moderada em relação ao ritmo sólido 
observado nos últimos meses, contrariando o último PMI (índice de confiança dos 
empresários). A euforia com a reestocagem e as paradas de produção do inverno 
cessou e o minério de ferro caiu aproximadamente 20%, voltando ao nível de 62 
dólares.

O cenário doméstico não se alterou muito: se, por um lado, a política parece patinar 
com o enfraquecimento do governo Temer e o encaminhamento de uma segunda 
denúncia à Câmara; por outro lado, os dados de inflação (o relatório de inflação 
sinalizou que as taxas de juros podem permanecer em níveis baixos por um bom 
tempo, mostrando inflação em 4,3% no final de 2018 e 4,2% em 2019 no cenário 
de mercado) e atividade (a última divulgação das vendas no varejo ficou estável, 
indicando a consolidação do processo de retomada do consumo) permanecem 
positivos.
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Alocações Setoriais e Direcionais

Ao longo do mês, aumentamos a exposição direcional. Apesar de algumas empresas 
já se encontrarem em elevados níveis de valuation, acreditamos que o baixo e, 
possivelmente, prologando patamar de Selic que será alcançado, aliado a uma 
recuperação maior e melhor do que a aguardada da economia doméstica, farão 
com que o desempenho da bolsa local seja positivo.

Performance

Em setembro, o SPX Patriot rendeu +5,66% e o SPX Apache +5,50%, enquanto o 
benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa subiram +4,69% e +4,88%, respectivamente. 
O SPX Falcon teve alta de 3,12% . 

Nossos maiores ganhos no mês foram nos setores de serviços financeiros, educação, 
bancos e na carteira internacional. O destaque negativo foi o setor de consumo 
básico.

SET 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Desde o PL Atual (R$) PL Master (R$) Tx. Adm. Ínicio

Início PL Médio (R$) Tx. Perf. Status

SPX Falcon FIQ FIA 3,12% 16,84% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 123,34% 1.269.174.146
3.614.019.207

2.0% 14/09/12

IPCA+6% 0,63% 6,38% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 85,40% 984.852.973 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 5,66% 29,97% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 92,12% 169.592.034
359.019.844

2.0% 14/09/12

IBrX - 100 4,69% 24,29% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 40,88% 140.210.064 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 5,50% 27,23% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 83,44% 110.855.908
259.949.770

2.0% 18/10/12

IBrX - 100 4,69% 24,29% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 44,16% 81.099.877 20% Aberto


