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O mês de janeiro foi marcado por vários fatores que elevaram a percepção do

risco na economia internacional. Dentro os principais fatores estão o ataque

norte-americano a um comboio iraniano no Iraque, ocasionando a morte de um

dos principais generais daquele país, e a eclosão da epidemia do coronavírus

chinês. Ambas situações refletem, economicamente, choques de oferta, ou

seja, são de muito difícil antecipação.

 

De qualquer modo, a desaceleração da economia mundial continua em

trajetória gradual. A divulgação das prévias dos PIBs norte-americanos e

europeu apontaram novamente nesta direção. 

 

Já o efeito econômico da epidemia na China ainda não é possível mensurar

quantitativamente, contudo, sabe-se que o desempenho da economia chinesa,

e por consequência, da economia mundial se ajustará mais para baixo neste

trimestre.

INTERNACIONAL



BRASIL

A economia brasileira mostra sua gradualidade mais uma vez e desfaz a maior

expectativa para um crescimento mais forte ao longo de 2020. Os números

conhecidos dos últimos meses de 2019 mostram que ainda não é forte a

recuperação da economia após os últimos anos de ajuste e que os efeitos do

alívio monetários ainda não apareceram. 

 

Além disso, a elevada inflação do último trimestre de 2019, causada pelo choque

do preço das carnes, está apresentando um efeito contrário, de magnitude

menor, em 2020, o que fez com que as expectativas de preços ao consumidor

para 2020 recuassem ao longo de janeiro.

 

Os efeitos econômicos no Brasil acerca da epidemia do coronavírus devem ser

sentidos em setores que comercializam com a economia chinesa. De qualquer

forma, teremos revisões de crescimento para o ano em razão deste fator, uma

vez que a China é nosso principal parceiro comercial.



RENDAFIXA FIRF SIMPLES 

RJI WEGOS VALOR FIA

O fundo RJI Wegos Valor FIA encerrou o mês de janeiro com valorização de

+1,3% enquanto o Ibovespa recuou -1,6% no mês. Em seis meses, o fundo alcançou

retorno de +25,2% e superou seu benchmark em mais de 13 pontos percentuais. 

 

Desde o seu início, em outubro de 2017, o Fundo RJI Wegos Valor FIA acumula um

retorno de +58,8% contra +49,1% do Ibovespa no período. O mês começou com

otimismo ainda decorrente do excelente fechamento de 2019 do Ibovespa (alta

de +31,6% e de +6,8% em dezembro) com o índice ultrapassando os 119 mil pontos

no início da segunda quinzena do mês, um novo recorde histórico. Contudo, a

partir da última semana de janeiro, os mercados globais e, por consequência,

também o Ibovespa sofreram um forte movimento de sell-off (venda

generalizada), em virtude dos relatos de um novo vírus “coronavírus” causando

inúmeras mortes na China e exigindo medidas extremas do governo chinês como

a restrição dos deslocamento das pessoas em diversas regiões - principalmente

na província mais atingida (Hubei) - causando impactos negativos sociais (mortes

pelo vírus) e econômicos à economia chinesa. 

 

Os riscos de uma desaceleração da economia global liderado pela China

impactaram os preços das principais commodities exportadas pelo Brasil, como o

petróleo (barril Brent -14%) e minério de ferro (-8% no primeiro dia da abertura do

mercado chinês após o feriado prolongado em janeiro), com isso, ações das

empresas brasileiras produtoras de commodities caíram fortemente no mês em

razão da queda dos preços das matérias-primas. 



RENDAFIXA FIRF SIMPLES 

Mantivemos nossa carteira equilibrada no mês, com baixa exposição as

empresas de commodities e maior participação de recursos em caixa frente ao

mês anterior permitindo ao fundo fechar o mês positivo com menor declínio da

cota em relação ao índice Ibovespa – sendo uma característica estrutural da

estratégia de gestão de maior preservação de capital em momentos de

aumento da volatilidade do mercado.  

 

Os destaques no mês foram nossas posições nos setores de “real estate” e

“properties” onde enxergamos oportunidades de crescimento dos lucros ao

longo do ano, em razão: (i) queda dos juros (incentivo à compra de imóveis); (ii)

retomada da economia; (iii) empresas capitalizadas com baixa alavancagem

dívida/ geração de caixa; (iv) banco de terrenos/ projetos robustos com alto

VGV; (v) aceleração dos lançamentos imobiliários entre 2020 e 2021 com

margens de contribuição maiores e elevado nível de retorno sobre capital

empregado; (vi) múltiplos de negociação ainda atrativos no horizonte entre 12 a

24 meses.



O desempenho do fundo multimercado foi forte no mês de janeiro, subindo

+2,6%. O fundo se mostra resiliente em meio a elevação da percepção do risco

internacional e muito bem posicionado neste contexto de nova desaceleração

econômica do mundo e eventual redução das expectativas de crescimento para

o Brasil. 

 

Nossa posição vendida em dólar foi zerada com perdas mínimas e tanto o book

de ações quanto o de juros performaram positivamente no mês, mesmo com a

queda do mercado acionário. 

 

Ao longo da segunda quinzena, diminuímos posições em ações em cerca de 15%

do book. Mantemos uma posição vendida em juros na parte intermediária da

curva. Estamos com níveis de caixa elevados que serão usados de forma

tempestiva.

RJI WEGOS MACROECONOMICS FIM



O primeiro mês do ano foi marcado pelos temores quanto aos possíveis impactos

do coronavírus na economia global. A bolsa perdeu -1,63% e o dólar subiu

+5,92%. 

 

No ambiente interno, os dados econômicos divulgados de atividade mostraram

alguma melhora mas ainda em ritmo gradual. 

 

No lado fiscal, as contas do governo fecharam com déficit primário do setor

público abaixo do projetado, alcançando R$ 61,9 bilhões contra estimativa de R$

132,0 bilhões, reflexo de entradas de receitas não recorrentes ao longo de 2019.

O IMA-B (que mede o desempenho dos títulos do governo atrelados à inflação),

caiu -0,14%.

RENDAFIXA FIRF SIMPLES 



    PL ATUAL       PL 12M                 JAN/20       6 M         12 M         18 M      24 M        2020      INÍCIO 

RENDAFIXA FIRF 

SIMPLES
R$ 10.847.523 R$13.787.984 0,4% 2,5% 5,9% 9,2% 0,4% 10,8%

%CDI                         95 97 101 99101 95

CDI                         0,4% 2,6% 5,8% 9,1% 0.4% 10,9%

MULTIMERCADO

RJI WEGOS 

VALOR FI AÇÕES

FUNDOS

RENTABILIDADES EM JANEIRO/2020

RJI WEGOS 

MACROECONOMICS FIM

%CDI                         

CDI                         

R$8.804.924 R$6.336.433 2,6% 13,9% 26,9% 2,6%53,9% 53,9%

681

0,4%

534 465 681 481

2,6% 5,8%

591

9,1% 0,4% 11,2%

RENDA VARIÁVEL

Excesso sobre IBOVESPA (p.p)

1,3%R$2.939.965 R$4.775.877 25,2% 15,9% 46,0% 1,3% 58.8%

2,9 13,5 -0,9 2,4 2,9 9,6

IBOVESPA  -1,6% 11,7% 16,8% 43,6% -1,6% 49,1%

JANEIRO/20        6 MESES            12 MESES            18 MESES             24 MESES          2020RETORNOS

0,4%                      2,6%                       5,8%                  9,1%                    12,5%              0,4%CDI 

Poupança 0,3%                      1,9%                       4,2%                    6,6%                    9,0%              0,3%

Dólar  5,9%                       13,4%                      16,9%                  13,7%                 35,0%             5,9%

-

-

-

-

-

-

45,6%

11,6

34,0%



RENDA FIXA FIRF SIMPLES

RETORNOS

DATA DE INÍCIO
TX PERFORMANCE

(SEMESTRAL)
TX DE ADM.

APLICAÇÃO 

INICIAL (R$)

26/04/2018

10/04/2018

19/10/2017

RJI WEGOS 

MACROECONOMICS FIM

RJI WEGOS VALOR FIA

0,10% a.a.

2,0% a.a.

2,50% a.a.

Não há

20% S/ EXCESSO 

100% CDI a.a,

20% S/ EXCESSO
IBOV

30,00

1.000,00

1.000,00

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS

DISCLAIMER. A RJI Gestão & Investimentos pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer
momento.  As informações contidas neste material  são de caráter exclusivamente informativo.  Fundos de investimento
não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira,  de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do Fundo Garantidor de Créditos -  FGC. A rentabil idade divulgada não é l íquida de impostos.  Para a avaliação
de performance de fundos de investimentos,  é recomendada uma análise de,  no mínimo, 12 (doze) meses.  LEIA O
PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER FUNDO DE INVESTIMENTO. RENTABILIDADE
PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABLIDADE FUTURA. A comparação da rentabil idade dos Fundos com
os respectivos indicadores econômicos se trata de mera referência econômica,  e não meta ou parâmetro de
performance.
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