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Carta do gestor

Caros Investidores,

Lula foi eleito, conforme esperávamos, apesar do surpreendente desempenho de Bolsonaro no primeiro turno das
eleições presidenciais, o que tornou o segundo turno bastante concorrido. O risco – que sempre consideramos de cauda –
do candidato vencido não aceitar o resultado das urnas, também parece ter sido superado, apesar de algum ruído inicial e,
assim, a transição de governo teve início.

O novo Presidente assumirá um país dividido, vide a expressiva votação de Bolsonaro e as manifestações ocorridas após
as eleições. Além disso, terá de conviver com uma oposição relevante e aguerrida no Congresso e negociar
constantemente com os partidos de centro, considerando que a base governista não terá parlamentares o suficiente para
aprovar pautas relevantes sozinha. Posto este contexto, mesmo contando com a habilidade política do futuro Presidente
e uma possível boa vontade do centro em negociar, é particularmente importante que o governo não tenha na economia
uma nova fonte de instabilidade.

No campo econômico, o ponto de partida é ruim. A despeito da fragilidade fiscal do país, o primeiro ato do governo eleito
será aprovar uma PEC que o permita exceder o teto de gastos em mais de R$ 100 bilhões em 2023, para honrar
promessas de campanha. Isto aumenta a pressão para que, no ano que vem, seja criado um novo arcabouço fiscal em
substituição ao “teto de gastos” e faça uma reforma tributária – não só para simplificar o atual sistema e melhorar a
produtividade, mas para aumentar a arrecadação. O desafio é enorme: é necessário um ajuste fiscal nos próximos anos
que, no pior caso, pode chegar a 3 p.p. do PIB. Sem uma boa equipe econômica tocando esta agenda, é improvável que o
mercado tenha a paciência necessária com o novo governo para que tudo seja executado. Portanto, é fundamental que se
nomeie uma equipe econômica que tenha credibilidade e autonomia para implementar a agenda fiscal. Acreditamos que a
nomeação é o principal fator para a definição do cenário para ativos de risco brasileiros no curto prazo. De positivo, temos
a percepção que Lula é pragmático e tem ciência destes riscos, apesar da possível pressão por parte de seu partido para
que defenda medidas mais negativas.

No exterior, fatos políticos marcaram o mês de outubro. Na China, houve o Congresso do Partido Comunista que não só
garantiu um inédito terceiro mandato a Xi Jinping, mas também instituiu um Standing Committee do Politburo totalmente
alinhado a ele. Consequentemente, o poder do Estado Chinês agora está muito mais concentrado em Xi Jinping do que
fora no passado, e o futuro da China muito mais dependente dos acertos e erros do seu líder, o que foi mal-recebido pelos
investidores. Na esfera econômica, o impacto negativo dos lockdowns, em função da política de tolerância zero ao Covid,
continuará assolando o país no futuro próximo – até que uma vacina de mRNA seja disponibilizada. A “reabertura” do país
será de extrema relevância tanto para os mercados chineses, quanto para a classe de commodities globalmente;
estaremos atentos às oportunidades. No entanto, acreditamos que não deve ocorrer de forma repentina no curtíssimo
prazo, mas de forma gradual ao longo do próximo ano e, mesmo após quando “reaberta” – por tudo que ocorreu desde
2018 –, será um país com crescimento muito inferior ao passado recente.

Enquanto isso no Reino Unido, o Ministro das Finanças Kwasi Kwarteng e a Primeira-Ministra Liz Truss, responsáveis
pelas medidas fiscais que geraram um ataque especulativo nos ativos de risco britânicos, foram respectivamente
substituídos por Jeremy Hunt e Rishi Sunak. A nova dupla tem adotado políticas fiscais mais responsáveis, considerando
que, além de reverterem parte das medidas anunciadas pelo governo anterior, estão estudando aumentos de impostos e
cortes de gastos. Por hora, tais mudanças foram o suficiente para acalmar os mercados. Não obstante, acreditamos que o
Reino Unido – assim como a Europa de forma geral – viverá uma recessão nos próximos meses.

Nos Estados Unidos, os dados mostram um mercado de trabalho ainda sobreaquecido e uma inflação em nível
inconsistente com o mandato do Fed. O fato é que o arrefecimento da demanda por trabalhadores ainda é tímido, e a
inflação de serviços está ainda em aceleração – em parte pelo lag do efeito de aluguéis. A implicação prática dos dados
recentes é clara: o Fed não poderá encerrar o ciclo de alta de juros agora, e a taxa terminal será mais alta do que
projetaram na FOMC de setembro. Acreditamos que o aperto de condições financeiras causará uma piora relevante da
atividade econômica ao longo do próximo ano. A principal incerteza é se isto será o suficiente para que a inflação convirja
para a meta rapidamente, ou se o Fed terá de manter os juros em níveis contracionistas por muito mais tempo do que os
mercados precificam – ou até mesmo implementar uma nova rodada de aumentos no juro – para atingir seus objetivos.
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Este material foi preparado pela SPX Gestão de Recursos Ltda. (“SPX Capital”), empresa 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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Julgamos que, enquanto o final do ciclo de alta de juro ainda estiver distante e os preços não refletirem a adversidade
econômica prevista, é adequado manter uma postura cautelosa com o mercado acionário americano.

Alocações Setoriais e Direcionais

Ao longo de outubro, mantivemos a exposição direcional à bolsa brasileira em nível próximo do que consideramos neutro,
tendo evitado as exposições às estatais federais em função da nossa opinião sobre o resultado das eleições presidenciais.
Recentemente reduzimos a exposição para abaixo do neutro. Na parte doméstica, a principal alteração na carteira foi a
redução da posição em Bancos, enquanto aumentamos as posições em Saúde, Utilities e Logística.

Na classe de commodities, reduzimos significativamente as alocações, principalmente em empresas de Papel e Celulose e
Óleo e Gás. Já no exterior, estamos sem exposição direcional relevante.

Performance

No mês, o SPX Patriot rendeu 8,35% e o SPX Apache 8,07%, enquanto o benchmark IbrX-100 subiu 5,57% e o índice
Ibovespa 5,45% respectivamente. Já o SPX Falcon rendeu 8,38%.
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OUT 2022 2022 2021 2020 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 8,38% 26,74% 6,49% 1,38% 19,36% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 314,98% 455.135.064 2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,49% 10,29% 17,29% 10,52% 9,61% 10,12% 8,86% 13,16% 17,11% 12,97% 12,15% 3,66% 226,94% 915.319.633 20,0% Aberto

SPX Long Bias  Prev FIQ FIA 6,27% 22,47% -5,94% - - - - - - - - - 15,20% 13.893.618 2.0% 13/04/21

Retorno IPCA+IM A-B+0.7% 0,54% 10,67% 11,34% - - - - - - - - - 23,22% 6.771.279 20% Aberto

SPX Patriot FIQ FIA 8,35% 16,06% -4,83% -0,92% 30,79% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 229,22% 59.703.916 2.0% 14/09/12

Retorno IBX 5,57% 10,25% -11,17% 3,50% 33,39% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 125,59% 136.221.799 20% Aberto

SPX Apache FIQ FIA 8,07% 14,44% -5,46% -3,23% 29,58% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 197,04% 224.764.838 2.0% 18/10/12

Retorno IBX 5,57% 10,25% -11,17% 3,50% 33,39% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 130,85% 169.656.423 20% Aberto

SPX Falcon Inst FIQ FIA 7,03% 24,42% -9,78% - - - - - - - - - 12,25% 132.262.242 2.0% 25/06/21

Retorno IPCA+IM A-B 0,49% 10,04% 8,51% - - - - - - - - - 19,40% 93.917.670 20% Aberto
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