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Carta do Gestor

Caros investidores,

Em outubro, vimos um avanço nas negociações entre os EUA e a China durante a 
visita de oficiais chineses a Washington. Conforme anunciado pelos americanos, a 
China haveria acordado em aumentar as compras de produtos agrícolas americanos 
em troca da suspensão de uma nova rodada de tarifas. A perspectiva de um acordo 
mais amplo animou os mercados. Apesar de um passo importante, um acordo 
definitivo ainda parece difícil de ser assinado. Do lado monetário, o Fed cortou 
novamente a taxa básica, mas indicou que cortes adicionais dependeriam de dados 
econômicos.

Na Europa, os dados econômicos continuam mostrando certa fraqueza e o impasse 
do Brexit continua trazendo mais incertezas à recuperação da economia à frente.

No Brasil, a reforma da Previdência foi aprovada no Senado e seguiu para sanção 
presidencial. O Copom manteve o ritmo de corte da taxa Selic e indicou pelo menos 
mais um corte à frente, deixando em aberto os passos seguintes, a depender dos 
dados de atividade e inflação. 

Com relação ao mercado de ações, tivemos o início da temporada de divulgação 
de resultados. Apesar de algumas decepções, vimos, por parte das empresas, um 
discurso mais otimista com a atividade do quarto trimestre em linha com a nossa 
expectativa de aceleração do PIB brasileiro à frente. Importante destacar que apesar 
do crescimento acelerado do crédito à pessoa física, ainda não há sinais de piora nos 
indicadores de inadimplência.

Alocações Setoriais e Direcionais

Com a melhora do cenário externo, aumentamos nossas posições direcionais 
compradas no mês.

Continuamos comprados nos setores financeiros, óleo e gás, utilities e consumo 
discricionário. 
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Performance

No mês de outubro, o SPX Patriot rendeu 2,14% e o SPX Apache 2,44%, enquanto 
o benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa subiram 2,20% e 2,36% respectivamente. 
O SPX Falcon rendeu 1,57%. 

OUT 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 1,57% 13,48% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 188,36% 1.075.943.082
5.067.900.992

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,55% 7,77% 10,09% 8,96% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 125,31% 1.046.759.242 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 2,14% 19,25% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 174,27% 213.944.186
872.593.465

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 2,20% 23,15% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 105,50% 155.071.996 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 2,44% 18,60% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 159,68% 538.969.945
834.050.855

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 2,20% 23,15% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 110,29% 147.593.862 20% Aberto


