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Carta do Gestor

Caros investidores,

O mês de julho foi marcado pela acentuação do risco no cenário global, refletida em 
uma maior volatilidade nos mercados de ações. Os principais fatores responsáveis 
foram o Banco Central dos Estados Unidos e a guerra comercial entre os EUA e a 
China.

O Fed fez o primeiro corte de juros em dez anos, na tentativa de evitar uma 
desaceleração da economia americana, diante de piores dados e perspectivas de 
crescimento para a atividade global. Porém, a reação do mercado foi negativa devido 
ao excesso de otimismo e elevadas expectativas. A guerra comercial entre EUA e 
China foi intensificada no final do mês, com o anúncio do presidente americano 
Donald Trump de mais uma rodada de aumento de tarifas em produtos importados 
da China, ameaçando ainda mais a já fragilizada economia global.

Mesmo com a piora do balanço de risco global, a bolsa brasileira mostrou incrível 
resiliência. A aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, na Câmara 
dos Deputados, gerou segurança para o Banco Central cortar em 0,5 p.p. a taxa de 
juros e iniciar um novo ciclo de corte, levando a taxa Selic para a mínima histórica.

O baixo nível de juros, a liberação de recursos de contas do FGTS e PIS/Pasep e 
a captação nos fundos de ações impulsionaram a bolsa e ajudaram a absorver o 
expressivo volume de ofertas de ações, que totalizaram 24 bilhões no mês de julho.

Alocações Setoriais e Direcionais

A posição direcional dos nossos fundos ficou inalterada. Seguimos comprados nos 
setores financeiros, óleo e gás, utilities e consumo discricionário. 

Performance

No mês, o SPX Patriot rendeu -0,26% e o SPX Apache -0,76%, enquanto o 
benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa subiram 1,17% e 0,84%, respectivamente. 
O SPX Falcon rendeu 0,08%.

Os destaques positivos no mês foram as posições compradas nos setores de 
consumo discricionário, shoppings e utilities. Os destaques negativos foram as 
posições vendidas no setor industrial e compradas nos setores de bancos e óleo e 

gás.
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JUL HO 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 0,08% 10,10% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 179,78% 1.146.891.519
5.098.696.743

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,65% 5,94% 10,09% 8,96% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 121,48% 1.044.141.616 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA -0,26% 15,42% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 165,45% 217.122.884
861.258.896

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 1,17% 16,94% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 95,13% 152.792.156 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA -0,76% 14,11% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 149,86% 537.642.900
735.550.330

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 1,17% 16,94% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 99,68% 132.506.103 20% Aberto


