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Desempenho (14/08/19)

*2011: período entre junho e dezembro
*2013:período entre janeiro e junho
*2016: período entre janeiro e agosto

Desempenho (31/07 - 14/07)

As mudanças realizadas neste início de agosto foram benéﬁcas para o nosso
desempenho com a correta redução de exposição nas commodities e maior
exposição à empresas voltadas para o consumo interno brasileiro. Mais
especiﬁcamente, em empresas boas pagadoras de dividendos ou empresas em
destaque (tivemos bons resultados no 2T19 dentro do quadro de alocação atual).
Sem um acordo sino-americano no radar e ainda observando deterioração no
crescimento snio-europeu, observamos uma queda aguda dos yields americanos
e uma aproximação perigosa da taxa de 2 anos com a de 10, inversão que previu
todas as últimas recessões yankees.
Dito isso, devemos seguir under nas commodities e over na dinâmica local. Como
mencionado em nossos últimos calls matinais, vemos drivers positivos relevantes
para nivelar o balanço de risco externo e gerar alguma resiliência tupiniquim. Não
estaremos imunes à volatilidade e, por isso, devemos colocar ainda maior ênfase
na análise de timing com pontos corretos para elevar ou reduzir a volatilidade das
carteiras.
Dado o bom desempenho nesta primeira quinzena não realizamos grandes
mudanças com o acionamento de stops para ANIM3 / USIM5 e um
rebalanceamento para as demais empresas.
Para ANIM3, a compra da AGES (gostamos da aquisição) não foi suﬁciente
para mitigar os resultados ainda pesados no setor (all around). Apesar de termos
visto um "copo meio cheio" para a empresa no 2T19 o ﬂuxo vendedor observado
removeu o papel do nosso set up de compra.
Quanto à USIM5, ainda vemos a empresa como um dos melhores players para
captar o rebound do PIB brasileiro em 2020 e devemos aguardar por uma melhora
no ﬂuxo para retornar ao papel.
Nas demais posições, elevamos a nossa exposição em bancos large cap para
aproximar a carteira do beta IBOV e evitar grandes descolamentos do becnhmark.
Vemos uma grande assimetria entre ﬂuxo vs. fundamentos com top picks em
ITSA4 (ITUB4) e BBDC4.
Nas demais posições, elevamos IRBR3 e HAPV3 após um 2T19 excelente
enquanto reduzimos marginalmente nossa exposição em construção civil
(DIRR3) após um rali formidável.
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