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Comentário Mensal

Performance de abril
O Ibiuna Long Short STLS apresentou retorno de +3,12% no mês de abril/21. No setor
de materiais básicos, posições em empresas petroquímicas e de mineração
contribuíram para o retorno positivo. O setor de consumo básico também contribuiu
positivamente, com destaque para empresas de alimentos. Por fim, no setor de
consumo discricionário destaque para posições em empresas de varejo.

Perspectivas para maio
O mercado acionário brasileiro apresentou performance positiva em abril, com o
Ibovespa subindo 1,9% no mês. Apesar da situação ainda frágil da atividade
econômica doméstica, os mercados brasileiros apresentaram um comportamento
menos volátil durante o mês, devido especialmente à solução do impasse do
orçamento da União de 2021. Essa redução de risco percebido no mercado permitiu
que várias de nossas posições performassem bem no período, levando nossos fundos
Long Short e Long Only a gerarem aproximadamente 3% de retorno excedente no
mês, enquanto nosso fundo Long Biased gerou mais de 6% de alpha. Destacamos o
desempenho de posições nos setores de consumo e materiais básicos, que dentre
aquelas presentes em nossas carteiras foram as que melhor capturaram este
ambiente pró-risco.
Depois de três meses de piora consecutiva em número de casos e óbitos, a pandemia
do coronavírus finalmente começou a dar sinais de relativa melhora. Após várias
semanas de lockdowns regionais, o ritmo de novos casos e óbitos começou a recuar
para os atuais patamares de 60 mil novos casos e 2,5 mil óbitos por dia (números
ainda bastante altos). Conforme nossa expectativa em março, o ritmo de vacinação
aumentou no decorrer de abril; porém, ainda estamos com um volume diário de
pessoas vacinadas abaixo de um milhão (número aquém do que esperávamos). Como
consequência, o Brasil tem hoje apenas 15% da sua população com alguma
imunização (1ª dose) e apenas 7,5% com imunização completa (1ª e 2ª doses). Assim,
o controle da pandemia no país deverá demorar mais do que inicialmente
esperávamos, fazendo com que as atividades das empresas locais em geral sejam
negativamente afetadas por ainda mais tempo. Entretanto, continuamos com um
cenário relativamente positivo para a atividade econômica no Brasil, não só pela
continuação da melhora (ainda que lenta) da situação sanitária, mas também pela
redução dos ruídos políticos (especialmente relacionados ao orçamento doméstico).
Durante o mês de abril ocorreu a troca do presidente da Petrobras. O processo de
sucessão foi relativamente pacífico e o discurso de posse do General Silva e Luna foi
moderado e racional. Continuamos cautelosamente otimistas com a tese de
investimento da empresa e seguimos monitorando a evolução do caso com muito
cuidado. Também em abril, reduzimos expressivamente nossas posições em JBS
(JBSS3) devido à forte valorização das ações da empresa. Mantivemos relativamente
estáveis nossas posições em Assaí (ASAI3), Petz (PETZ3), Bradesco (BBDC4), B3
(B3SA3), Braskem (BRKM5) e Cesp (CESP6).

Atribuição de Performance

ESTRATÉGIA ABR/21 2021 12M 24M

Consumo discricionário 0,78% 1,06% -0,02% 10,03%

Consumo básico 1,02% 1,67% 0,82% 5,34%

Energia -0,13% -0,77% -0,57% -4,05%

Financeiro 0,22% 0,79% -1,40% 1,47%

Saúde - 0,02% 0,02% 0,27%

Indústria 0,15% 0,09% -0,57% -0,08%

Tecnologia 0,04% 0,25% 0,59% 1,71%

Materiais básicos 1,07% 2,08% 2,77% 0,47%

Telecom - - 4,70% 3,27%

Utilidade Pública 0,57% 0,36% -0,06% 0,97%

Arbitragem - - 0,00% 0,00%

Caixa + Despesas -0,60% -0,76% -1,34% 0,42%

TOTAL 3,12% 4,80% 4,94% 19,82%
% CDI 1.501% 691% 227% 265%

Risco

Volatilidade 2,50% 3,68% 4,77% 7,41%

Beta -3,17% 4,56% 3,19% 10,96%

Exposição Bruta Média 118,32% 110,81% 114,55% 128,86%

Exposição Líquida Média 8,62% 6,91% 5,14% 5,51%

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%


