
Cenário 

Em junho seguimos capturando bons resultados no mercado de renda fixa, com as performances 

dos nossos fundos novamente impactada positivamente pelas performances de todas as 

subcategorias de crédito privado.  

Os spreads de crédito seguem fechando gradualmente em direção não apenas à precificação de 

operações já concluídas recentemente no mercado primário, mas também considerando as 

condições das ofertas que serão precificadas ao longo de julho e que já foram anunciadas pelos 

bancos distribuidores e emissores.  

No entanto, o fechamento desses spreads no mercado secundário de debêntures e as 

reprecificações pelos administradores na parte bancária seguem em ritmo mais lento do que a 

realidade do mercado primário, resultando nas debêntures e letras financeiras rendendo acima 

do esperado. 

Na estratégia de renda variável, o Inter Valor FIA performou acima do Ibovespa, fechando o mês 

com uma valorização de +0,71%, gerando um alpha de 0,25%. Com isso, encerramos o primeiro 

semestre de 2021 com alta de 7,54%, contra uma alta de 6,54% do benchmark. Desde o início, 

em 23/11/2020, a rentabilidade do Inter Valor é de 23,88%, contra 18,09% do Ibovespa, 

resultando em um alpha de 5,79%. 

Por um lado, o cenário nacional surpreendeu positivamente, na esteira da aceleração do ritmo 

da vacinação e das constantes revisões para cima de crescimento do PIB para 2021, sendo que 

a expectativa do Focus atual é de +5,18%. Nesse contexto, nossas posições dos setores de 

Consumo Discricionário e Financeiro, diretamente ligadas à tese de retomada da economia, 

desempenharam bem, contribuindo de maneira relevante para o fundo, e continuam com 

perspectivas positivas. 

Posicionamento  

As novas captações de debêntures e letras financeiras já estão sendo distribuídas a mercado, 

com boa pulverização de investidores, forte demanda e indicando spreads menores. Diversas 

emissões de debêntures para vencimentos de 5 anos e rating AA ou AAA já estão sendo 

precificadas na casa de CDI + 1,7% e CDI + 1,8%, enquanto esse número era mais próximo de 

2,2% a 2,3% no final do ano passado. Com esses spreads menores, a assimetria fica mais positiva 

para o atual estoque de crédito privado dos fundos e para as negociações no mercado 

secundário, uma vez que essa nova realidade ainda não foi completamente incorporada na 

marcação a mercado deste estoque. No nosso caso, as carteiras dos nossos fundos ainda teriam 

um upside para capturar, caso essa tendência se mantida nos próximos meses. 

Para os fundos de ações, seguimos otimistas com relação à retomada gradual da economia e 

avanço da vacinação. A postura mais hawkish do Banco Central do Brasil tende a contribuir para 

a valorização do Real, assim como tem sido nos últimos meses. A situação favorável das 

empresas pode levar a mais revisões positivas de estimativas de lucro nos próximos períodos 


