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Carta do Gestor

Caros investidores,

O mês de setembro foi marcado pela escalada da guerra comercial entre os Estados 
Unidos e a China. Em uma nova rodada, o governo americano anunciou a imposição 
de tarifas sobre importação de produtos chineses no total de US$ 200 bilhões. Por 
outro lado, os EUA avançaram no acordo com o México e o Canadá, o que trouxe 
certa tranquilidade aos mercados e permite ao governo americano manter sua 
posição na negociação com o governo chinês. 

Na Europa, o destaque foi a Itália. O anúncio do orçamento do governo para o 
próximo ano não agradou os mercados, dadas as frágeis condições das contas do 
país. Além disto, mostrou uma divisão entre os partidos que formam o governo e 
pôs o mesmo em rota de colisão com a Comissão Europeia.

No Brasil, o cenário eleitoral se afunilou entre dois candidatos. Dada a conjuntura 
de incerteza, os índices de confiança mostraram piora no mês. O Banco Central 
manteve a taxa Selic estável, mas abriu a porta para iniciar um ciclo de aperto 
monetário, caso haja uma piora nos cenários externo ou interno. 

Alocações Setoriais e Direcionais

Dadas as incertezas no mês, mantivemos nossa alocação conservadora. Acreditamos 
que, independentemente de qual presidente for eleito, passaremos por um desafio 
enorme à frente, quando dependeremos, como nunca, de reformas fiscais. Estamos 
comprados em empresas dos setores de commodities, óleo e gás, financeiro e 
utilities.

Performance

No mês de setembro, o SPX Patriot rendeu 2,02% e o SPX Apache, 2,06%, enquanto 
o benchmark  IbrX-100 e o índice Ibovespa subiram 3,23% e 3,48% respectivamente. 
O SPX Falcon teve queda de 0,89%.

Os destaques negativos foram os setores de commodities e utilities.
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SET 2018 2018 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 -0,89% 3,68% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 137,74% 1.193.848.336
4.157.864.543

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,57% 7,96% 8,87% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 104,85% 1.026.232.176 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 2,02% 4,69% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 107,24% 173.825.421
624.696.189

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 3,23% 3,15% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 49,12% 146.119.979 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 2,06% 4,61% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 98,02% 258.358.525
433.009.041

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 3,23% 3,15% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 52,60% 97.992.861 20% Aberto


