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Carta do Gestor

Caros investidores,

No mês de junho, houve melhora relevante do ambiente de risco global, com 
reflexos nos mercados de ações. O principal fator por trás desse movimento foi a 
mudança de postura do Banco Central dos EUA, sinalizando que em breve iniciará 
um ciclo de corte de juros, dadas as piores perspectivas para o crescimento e as 
maiores incertezas quanto à atividade global. Essa mudança levou a um afrouxamento 
das condições financeiras em diversos mercados, reduzindo taxas de juros, elevando 
índices de ações e reduzindo spreads de crédito. 

A guerra comercial entre EUA e China continua sendo um risco para a atividade 
global, porém o encontro entre Trump e Xi no final do mês, por ocasião do G-20, 
levou a um acordo que atenuou as restrições impostas pelos EUA à empresa 
chinesa Huawei e a uma trégua temporária nos aumentos das tarifas comerciais. No 
entanto, esse risco permanecerá no radar por muito tempo, uma vez que há muitas 
divergências entre os dois países.

Nesse contexto de alívio temporário nos preços dos ativos, cabe chamar a atenção 
para o fato de que os dados de atividade global permanecem fracos, principalmente 
na indústria. Na China, os dados de produção e de confiança ainda não mostram 
sinais de retomada, assim como em outros países asiáticos e na Europa. Sinais de 
acentuação desse processo de desaceleração podem potencialmente levar a uma 
mudança no ambiente de risco, principalmente para as economias emergentes, 
como o Brasil.

Enquanto o cenário global trouxe algum alívio no mês, o destaque no ambiente 
doméstico foi a tramitação da reforma da previdência. Tivemos a aprovação do texto 
final na Comissão Especial, mas a votação ficou para o mês de julho. A retirada do 
ministro Onyx do papel de articulador político levou a incertezas em relação aos 
acordos que já tinham sido feitos, em mais uma ação atrapalhada do governo. 

Diante do avanço na agenda política e da fraqueza da atividade, o Banco Central 
manteve a taxa Selic na reunião de junho. Mas reconheceu a melhora no balanço 
de riscos para a inflação, abrindo espaço para cortes nas próximas reuniões, após 
avanços concretos na agenda de reformas.

Alocações Setoriais e Direcionais

Com maior clareza na aprovação da reforma da previdência, aumentamos nossa 
posição direcional. Continuamos comprados nos setores f inanceiros, óleo e 
gás, utilities e consumo discricionário.
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Performance

No mês, o SPX Patriot rendeu 4,18% e o SPX Apache 4,09%, enquanto o 
benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa subiram 4,10% e 4,06% respectivamente. 
O SPX Falcon rendeu 2,74%.  

Os destaques positivos no mês foram as posições compradas nos setores financeiro, 
commodities, óleo e gás e utilities. Os destaques negativos foram as posições vendidas 
nos setores industrial e financeiro.

JUNHO 2019 2019 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 2,74% 10,01% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 179,55% 1.157.727.321
5.156.572.274

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,49% 5,24% 10,09% 8,96% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 120,00% 1.042.503.504 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 4,18% 15,72% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 166,15% 217.764.983
820.891.093

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 4,10% 15,59% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 92,88% 151.854.279 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 4,09% 14,99% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 151,78% 487.281.568
697.419.367

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 4,10% 15,59% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 97,37% 127.340.215 20% Aberto


