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Comentário Mensal

Performance de abril
O Ibiuna Hedge apresentou retorno de -0,24% no mês de abril/21. No mercado de
juros, a posição tomada na curva americana foi o principal destaque negativo. No
livro de ações, posições compradas em índices de bolsas de países desenvolvidos
apresentaram retorno positivo.

Perspectivas para maio
O Ibiuna Hedge FIC FIM rendeu -0,24% em abril, trazendo o retorno acumulado no ano
para +2,2% (320% do CDI) e em 12 meses para +6,7% (306% do CDI). Esse resultado
refletiu principalmente um movimento de consolidação nos preços dos ativos que
tiveram bom desempenho em nossa carteira no primeiro trimestre do ano. Vemos
esse movimento como temporário e seguimos buscando oportunidades associadas
aos dois mesmos temas que vínhamos explorando desde o ano passado: a reflação
global diante da perspectiva de forte retomada pós-coronavírus e uma cautela com
posições no Brasil diante da fragilidade dos fundamentos locais em meio a crescente
ruído nas esferas fiscal e política.
Nossa visão permanece fundamentalmente construtiva para o cenário global em
2021. Vemos um ganho de tração na retomada da economia global a partir do meio
do ano e um ambiente de investimentos pró-risco sustentado tanto por perspectivas
construtivas de imunização crescente contra o coronavírus como pela excepcional
magnitude dos estímulos de política econômica vigentes nas economias centrais.
Esse cenário deve seguir se traduzindo em impulso fiscal e monetário sem
precedentes nos países do G10, em pressão altista em preços de commodities, em
precificação antecipada de altas de juros mundo afora, alta nos ativos de renda
variável e em inflação também em preços de outros ativos financeiros. Em nosso
cenário, essas tendências serão exacerbadas pelo início das discussões sobre
redução de compras de títulos públicos por Bancos Centrais e pela reabertura mais
ampla das economias desenvolvidas durante o verão no hemisfério norte
possibilitada pelo avanço do processo de vacinação na região. 
No Brasil, vimos um pequeno alívio nos prêmios de risco em abril com a resolução do
“imbróglio” do orçamento da União para 2021 em meio a ventos externos favoráveis.
Apesar disso, os fundamentos seguem fragilizados e nossa perspectiva para os
ativos do país segue sendo de cautela. A aceleração da retomada foi mitigada pelo
recrudescimento da pandemia em meio a lento início do processo de vacinação. Na
esfera fiscal, a ruidosa aprovação do orçamento não parece ter dado cabo de
demandas variadas por gastos adicionais além do compatível com as regras fiscais
vigentes. Com a queda de popularidade do Presidente da República, seguimos
atentos ao risco de uma guinada populista da política econômica em paralelo ao
enfraquecimento do protagonismo do Ministério da Economia. Assim, vemos com
ceticismo a capacidade do Governo de avançar com uma agenda de reformas ampla
e fiscalmente responsável mas custosa politicamente nos dois anos finais do
mandato Presidencial. Por fim, a alta relevante da inflação está se mostrando mais
persistente do que esperado ameaçando contaminar expectativas de inflação de
médio prazo. Com isso, o Banco Central terá de remover, neste ano, parte relevante
do estímulo monetário (vemos a taxa Selic atingindo no mínimo 5,5% ao fim do ano)
mesmo com perspectivas de crescimento modesto, desemprego próximo a 15% e
amplo hiato do produto. Esse ambiente geral não parece favorecer a performance
sustentada dos ativos de risco do país, o que justifica nossa cautela com o potencial
dos preços dos ativos locais.
Neste contexto, a estratégia macro detém as seguintes principais posições: Na renda
fixa no Brasil, concentramos o risco na compra de inflação implícita e em trades de
valor relativo nas curvas de juros real e de inflação implícita. Após o alívio na curva
de juros em abril, estamos buscando oportunidades para voltar a posições tomadas
em juros e aumentar as posições compradas em inflação implícita já que, como
discutido acima, a fragilidade da conjuntura nacional segue demandando, a nosso
ver, prêmio de risco significativo. Na parte externa, o contexto de reflação global
segue justificando posições tomadas em juros em diferentes países. Seguimos com
parte relevante do risco concentrado nas curvas dos EUA, Alemanha, Inglaterra,
Canadá e, em menor parte, no Chile e México. Adicionamos também posições
tomadas em juros de países do leste europeu. Na renda variável, temos exposição
direcional à classe via posição comprada em índices de bolsas nos Estados Unidos e
Alemanha. Mantemos ainda a exposição a ações brasileiras visando a captura de alfa
puro via posições long-short não direcionais. No portfólio de moedas, temos posições
vendidas no Real em paralelo a posições em pares relativos regionais nos países
nórdicos e na Oceania. Em commodities, mantemos posição comprada em cobre e
petróleo, e após forte alta em abril, reduzimos taticamente a exposição ao milho e à
soja.

Atribuição de Performance

ESTRATÉGIA ABR/21 2021 12M 24M

JUROS -0,73% 2,15% 6,29% 18,49%

Brasil -0,18% 0,28% 2,99% 10,21%

G-10 -0,55% 1,31% 1,15% 2,95%

EM (ex-Brasil) 0,00% 0,57% 2,16% 5,33%

MOEDAS -0,06% -0,45% -0,65% 0,17%

Dólar/Real -0,16% -0,27% -1,22% -0,33%

G-10 -0,03% -0,21% 0,16% -0,28%

EM (ex-Brasil) 0,13% 0,04% 0,41% 0,78%

EQUITIES 0,35% 0,72% 1,94% 0,75%

Bottom-up 0,06% -0,03% 0,21% 0,39%

Top-down 0,29% 0,74% 1,73% 0,37%

OUTROS 0,17% 0,39% 0,47% 1,41%

Commodities 0,17% 0,39% 0,47% 0,80%

Estratégias
compartilhadas

- -0,01% -0,01% 0,61%

Caixa + Despesas 0,03% -0,59% -1,36% 0,58%

TOTAL -0,24% 2,22% 6,69% 21,39%
% CDI - 320% 306% 285%

Risco

Volatilidade 2,09% 2,84% 2,67% 3,27%

VaR 0,31% 0,32% 0,38% 0,38%

Stress 7,89% 7,21% 6,28% 6,77%

Índices de Mercado

ABR/21 2021 12M 24M

CDI 0,21% 0,69% 2,17% 7,47%

IMA-B 0,65% -2,17% 9,94% 19,82%

IBOVESPA 1,94% -0,10% 46,22% 23,61%

IBRX 2,84% 2,09% 49,57% 28,63%


