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Carta do Gestor

Caros investidores,

Em novembro, continuamos a ver a trajetória de alta nos ativos globais, com especial 
destaque para os EUA, decorrente de uma melhora no cenário eleitoral, juntamente 
com a desescalada nas tensões comerciais com a China. Apesar dos ruídos gerados 
pela assinatura de Trump à lei de apoio aos direitos humanos em Hong Kong, os 
riscos relacionados ao acordo parecem ter diminuído, devido à China continuar 
sinalizando vontade de manter negociações com os EUA.

O aumento da probabilidade de um resultado favorável nas eleições inglesas e sinais 
de estabilização do ciclo industrial levaram a Europa a ter uma boa performance 
no mês. Embora os dados econômicos tenham melhorado, um suporte fiscal é 
necessário para uma retomada mais pujante da economia.

No Brasil, tivemos um megaleilão de excedentes da cessão onerosa, o qual frustrou 
as expectativas do governo e de parte do mercado. As petroleiras estrangeiras 
praticamente não apresentaram propostas, sob argumento de alto valor de bônus 
de assinatura e incertezas quanto ao volume de óleo e de compensação à Petrobras 
pelos investimentos já realizados nessas áreas. A ausência dos players globais 
levantou discussões sobre uma possível troca do regime de partilha por contratos 
de concessão.

Os dados de atividade econômica vêm mostrando contínua melhora, com 
crescimento robusto das vendas no varejo, criação de empregos formais, inflação 
benigna e avanço da confiança na indústria. Esperamos que essa melhora seja 
representada nos resultados das empresas no quarto trimestre.

Alocações Setoriais e Direcionais

Mantivemos inalterada nossa posição direcional comprada no mês. Continuamos 
comprados nos setores financeiros, óleo e gás, utilities e consumo discricionário. 
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Performance

No mês de novembro, o SPX Patriot rendeu 0,62% e o SPX Apache 0,52%, enquanto 
o benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa subiram 0,97% e 0,95% respectivamente. 
O SPX Falcon rendeu -0,59%. 

Os destaques positivos no mês foram as posições compradas nos setores consumo 
discricionário, telecomunicações e consumo básico. De destaques negativos, as 
posições compradas no setor de bancos, serviços financeiros e a posição vendida 
no setor industrial. 

NOV 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 -0,59% 12,82% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 186,67% 1.047.963.001
4.960.562.856

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,69% 8,53% 10,09% 8,96% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 126,89% 1.046.861.437 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 0,62% 19,99% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 175,97% 214.340.361
873.398.427

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 0,97% 24,34% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 107,49% 155.715.969 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 0,52% 19,21% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 161,03% 541.432.014
838.869.307

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 0,97% 24,34% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 112,32% 151.958.234 20% Aberto


