
Carta do gestor

Caros investidores,

Novembro foi marcado por uma expressiva alta nos mercados de ações globais, tendo vários índices registrado sua maior
alta, em um mês, desde o início da sua série histórica. Essa performance do mercado foi justificada principalmente por
resultados positivos dos testes das vacinas para a COVID-19, pela redução de prêmio de risco relacionado à eleição
americana com a vitória de Joe Biden e pela alta probabilidade de um Congresso americano dividido.

Continuamos otimistas com o cenário para o mercado de ações globais: a vitória de Joe Biden e a adoção de indicações
conservadoras para sua equipe, como Janet Yellen no Tesouro, reduziu o risco político nos EUA; a manutenção de políticas
monetárias extremamente expansionistas por parte dos bancos centrais desenvolvidos; e as expectativas de novos
estímulos fiscais. Os setores mais ligados à atividade global (energia, commodities e financeiro) se destacaram no mês
com um rotation para empresas cíclicas, e acreditamos que continuarão a ter destaque positivo nos próximos meses. A
eleição da Geórgia pode ser um risco importante no início de janeiro, pois se encontra apertada. No caso de uma vitória
democrata, teríamos um Presidente democrata comandando ambas as casas, o que deveria acelerar ainda mais a
discussão fiscal. E, por outro lado, trazer discussões negativas para a bolsa americana, devido à possibilidade de um
ambiente mais negativo na parte de impostos e possivelmente para as curvas de juros mais longas.

No Brasil, passada a eleição municipal, vamos voltar a discutir as dificuldades fiscais e as alternativas. Essas discussões
não serão fáceis e já é claro que não devemos ter uma decisão importante agora no fim do ano por conta dos debates da
eleição das mesas da Câmara e do Senado. A notícia positiva é que o governo não parece propenso a renovar o auxílio
emergencial, apesar da grande pressão da base aliada. A notícia negativa é que já vamos perder mais dois meses
esperando a eleição na Câmara e dificultando a aprovação de qualquer reforma neste período e entraremos o ano de
2021 com um teto de gastos gerando muita pressão no nível de despesas discricionário, ainda mais após os números
recentes mais elevados de inflação.

Alocações Setoriais e Direcionais
Dada a recente diminuição risco político e o cenário mais construtivo para mercados de ações emergentes, adicionamos
posição direcional comprada.

Continuamos comprados nos setores de mineração e aço, consumo, utilities e óleo e gás.

Performance
No mês de novembro, o SPX Patriot rendeu 12,95% e o SPX Apache 12,89%, enquanto o benchmark IbrX-100 e o índice
Ibovespa subiram 15,46% e 15,90%, respectivamente. O SPX Falcon rendeu 8,46%. Os destaques positivos foram as
posições compradas no setor de commodities e bancos. Os destaques negativos foram posições vendidas no setor de
serviços financeiros.
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Este material foi preparado em conjunto pela SPX Gestão de Recursos Ltda. (“SPX Capital”) e SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. (“SPX Investimentos”), e SPX Crédito Gestoa de Recursos Ltda. (“SPX Crédito”), empresas do grupo SPX, e tem caráter
meramente informativo, não se constituindo em oferta de venda de cotas dos fundos geridos e não considerando objetivos de investimento ou necessidades individuais e particulares. O grupo SPX não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou
qualquer outro ativo financeiro. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes de sua decisão sobre investimentos. Aos investidores é recomendada a leitura
cuidadosa de prospectos e regulamentos ao aplicar seus recursos. Os fundos geridos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superioresao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos geridos estão
autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos multimercados e fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de Investimento
não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para
avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é
líquida de impostos. Nos fundos geridos pela SPX a data de conversão de cotas é diversa da data de aplicação e de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Não há garantia de que os fundos multimercados terão o
tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este material não pode ser copiado, reproduzido, publicado ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia autorização, por escrito, do grupo SPX.
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