
Ainda que nossa posição em AUD contra USD

tenha sido zerada, mantemos um viés positivo para

a moeda, e temos um viés mais negativo para o

peso chileno, esperando, no entanto, o resultado do

referendo da nova constituição e seus

desdobramentos de curto prazo. No Brasil, temos

uma posição tática comprada na moeda brasileira, e

mantemos um viés positivo para o mercado de

renda variável.

O fundo teve uma rentabilidade pouco acima do

CDI em agosto, obtendo ganhos moderados nos

mercados de renda variável e de renda fixa no

Brasil, além de posições compradas em AUD

contra o dólar americano e em posições táticas na

bolsa americana. Nossas perdas foram

concentradas em posições vendidas em ETF de

Chile e em posições táticas na moeda brasileira.

Após os fortes movimentos de agosto, não

vemos grandes assimetrias nos mercados de juros

ou nas principais bolsas internacionais. Mantemos

um viés apenas tático no momento, acreditando

que podemos ter alguma melhora no ambiente

desses mercados em função de uma janela um

pouco melhor nos dados de inflação e do mercado

de trabalho nos EUA (aumento da taxa de

participação, salários sem aceleração).

Sobre o fundo l O Apollo adota estratégia macro tradicional, isto é, posições direcionais de acordo com os

nossos fundamentos macroeconômicos, o fundo também utilizará estratégias de arbitragem que poderão

gerar, além de diversificação, uma maior descorrelação com os demais fundos da indústria.
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Taxa de administração 2,00% ao ano

Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o CDI

Aplicação Mínima Inicial R$ 1.000,00

Valor Mínimo de Resgate/Saldo 

Mínimo
R$ 1.000,00

Aplicações Conversão da quota em D+0

Resgates Conversão da quota em D+30 e liquidação em D+1 útil da conversão

Categoria Anbima Multimercado Livre

Data de Início 06/08/2018

Administrador SulAmérica Investimentos DTVM

Gestor SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos

Custodiante Banco Bradesco

Auditoria Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Rentabilidade mensal

Rentabilidade acumulada Volatilidade anualizada

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Acum 

Ano

2020
Fundo -0,01% 0,62% -2,91% 0,97% 2,40% 0,43% 1,39% 0,00% -0,10% -1,21% 1,66% 1,59% 4,84%

%CDI - 212,45% - 340,84% 1019,88% 202,18% 714,61% - - - 1110,65% 969,07% 175,39%

2021
Fundo -1,36% -2,34% -0,47% 0,33% 0,78% 0,39% -1,63% -0,87% -0,77% -2,43% 0,40% -0,68% -8,38%

%CDI - - - 156,69% 291,21% 127,80% - - - - 67,43% - -

2022
Fundo 2,21% 1,66% 1,40% 1,18% 1,27% -0,13% 1,02% 1,25% 10,28%

%CDI 301,99% 221,85% 151,35% 141,85% 123,29% - 98,51% 106,76% 132,85%
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Economia Brasileira

O Produto Interno Bruto do segundo trimestre foi mais uma surpresa

positiva no que concerne ao desempenho da atividade econômica. Ao

longo desse ano vimos a mediana das expectativas para o crescimento

de 2022 apuradas pelo Relatório Focus do Banco Central do Brasil

(BCB) migrar de 0.3% para os atuais 2.1%. E essa trajetória altista das

projeções deve intensificar-se com a supracitada surpresa do PIB na

margem. Parte importante dessa revisão de crescimento deveu-se a um

desempenho melhor que o esperado do setor de serviços. Uma

consequência direta do dinamismo desse setor tem sido o crescimento

da ocupação. Assim, temos testemunhado uma queda sustentada da

taxa de desemprego.

Essa queda do desemprego tem sido acompanhada por uma

recuperação dos rendimentos salariais. E é nesse ponto que temos

prestado especial atenção. Afinal, rendimentos nominais crescendo

acima da produtividade é vetor altista para a inflação de serviços. Nesse

sentido, vale a ressalva que parte importante do crescimento do emprego

foi no setor de serviços, que historicamente tem salários abaixo da média

geral. Assim, há uma pressão baixista no salário médio da economia

resultante do chamado efeito composição. Quando controlamos por ele,

e excluímos da média o setor público – cujo rendimento na esfera federal

foi congelado em termos nominais – vemos um filme um pouco mais

preocupante, com aceleração de rendimentos.

Com a proximidade do fim do ciclo de aperto monetário o foco dos

mercados tem sido o questionamento de quando o Banco Central do

Brasil (BCB) iniciará os cortes da taxa de juros. Hoje projetamos que o

BCB irá iniciar seu ciclo de cortes em junho de 2023, quando o horizonte

relevante para política monetária será integralmente 2024. No nosso

cenário central a taxa Selic alcançará 11% no final de 2023. No entanto,

esse panorama mais inflacionário do mercado de trabalho tem nos

motivado a questionar essa projeção. Afinal, um mercado de trabalho

mais pressionado tem como resultante – no melhor cenário - uma menor

velocidade de desinflação. O que implicaria em um adiamento do início

dos cortes.

O desafio do BCB é tentar analisar o panorama expurgando os

múltiplos choques de demanda e de oferta aos quais a economia

brasileira foi submetida nos últimos dois anos. E para tal a análise

cautelosa do mercado de trabalho será determinante.

Economia Internacional

Os preços de energia na Europa têm subido de forma considerável

nesse ano, mas no último mês eles bateram novos recordes, chegando a

ficar 10 vezes maiores do que três anos atrás. Esses aumentos têm tido

repercussões na atividade e na inflação, e podem levar a Zona do Euro a

um estagflação, uma combinação de queda de atividade e aumento de

inflação.

Muitos países da Europa não apenas têm o gás natural como fonte

importantíssima da sua matriz energética, como também eram dependentes

do fornecimento russo. Depois da invasão da Ucrânia no começo desse ano,

esses países anunciaram sanções contra a maior parte da economia russa,

mas seguiram comprando gás natural russo, por causa dessa dependência.

Muitos anunciaram planos para tentar achar fontes alternativas até o

começo do próximo ano e buscam ampliar seus estoques até o começo do

inverno. Entretanto, o suprimento está sendo cortado nos últimos meses

pelas próprias empresas russas, e é possível que seja completamente

eliminado nas próximas semanas. O nível de estoque existente atualmente

não é suficiente para atender a todas as demandas, em especial no inverno.

Dessa forma, ajustes como racionamento – de intensidade a ser definida –

e/ou aumentos brutais de preços são prováveis.

Segundo as autoridades europeias, a diminuição do consumo de gás

que se faz necessária em 2022 e 2023 é da ordem de 25% em relação ao

que era consumido entre 2019 e 2021. Os planos dos governos apontam

que famílias devem ter prioridade no fornecimento de gás durante o inverno,

o que pode significar que a indústria terá de lidar com a maior parte do

racionamento.

Até agora houve considerável flexibilidade em boa parte dos subsetores

industriais, com redução considerável do consumo de gás no primeiro

semestre (de quase 40% na Holanda e na Alemanha, por exemplo),

combinada com pouca diminuição da produção agregada (a produção

industrial nesses países sobe cerca de 4% A/A nos últimos dados). Essa

alta na produção industrial deveu-se em grande parte a outros fatores, como

normalização das cadeias produtivas de automóveis. Esse último, mais que

compensaram a queda na produção nos setores mais afetados pela

carência de gás, como o químico. No entanto, essa adaptação pode não se

estender de forma tão suave para sempre. E a forma como o setor químico

se adaptou foi através do aumento de importações e menor produção de

insumos básicos, que dependem diretamente do gás, dentro da Europa. Isso

resultou numa piora considerável da balança comercial e conta corrente de

diversos países, como Alemanha, e da Zona do Euro como um todo.

Os aumentos de preços de energia e gás vistos ao longo do último mês

não serão repassados plenamente aos consumidores em 2022. Muitos

países têm um nível máximo de reajuste de preços de serviços de utilidade

pública. Como resultado, o impacto na inflação de 2022 é limitado. Ainda

assim, é o suficiente para fazer o perfil temporal da inflação ao consumidor

na Zona do Euro diferir bastante do visto em outros países, como os EUA.

Cenário Macro

Lá o pico da inflação em 12 meses ocorreu em julho, enquanto que na Zona do

Euro ele deve ocorrer em setembro, e ser mais elevado (10% A/A contra 8,5%

A/A). Além disso, o aumento de preço de gás e energia elétrica parece ser

permanente, pois mesmo com os planos governamentais de suprimento

alternativo em vigor, o fornecimento desses insumos será por vias mais caras

que o gás natural russo. Assim, com parte do custo desse ano sendo repassado

para os próximos e com os preços futuros mostrando ainda níveis elevados, a

inflação para 2023 na Zona do Euro ainda deve ser bem mais elevada que em

outros países, devendo ficar entre 5% e 6%.

A atividade econômica europeia deve sofrer consideravelmente com a falta de

gás, mesmo que não chegue aos cenários catastróficos desenhados no começo

do ano devido à melhor adaptação mostrada por diversas indústrias. O PIB da

Zona do Euro deve ter variações negativas no segundo semestre do ano e

começo do ano que vem.

Uma combinação de atividade em queda com inflação mais elevada deve ser

bastante desafiadora para o Banco Central Europeu (BCE), que também tem de

lidar com riscos de fragmentação em países periféricos com política mais

turbulenta, como a Itália.

Preço de Gás Natural 

(01/jun/2019=100)

PNAD I Rendimento médio real: métricas 

alternativas A/A
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Taxa de administração: é apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 10º dia útil do mês subsequente ao

vencido. Taxa de Performance: O valor devido como taxa de performance será pago semestralmente, por períodos

vencidos, ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro. Este documento foi produzido pela SulAmérica Investimentos,

com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento

de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a

SulAmérica Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco

por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive

ser modificada sem comunicação; RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDA

DE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO

CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU

DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, O FORMULÁRIO DE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Para avaliação da performance

de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. ESTE FUNDO UTILIZA

ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS,

PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQÜENTE

OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS, PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. Não

há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. MANTENHA SEMPRE SEUS

DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL É FUNDAMENTAL PARA UMA

COMUNICAÇÃO MAIS EFICIENTE, SEGURA E CONTÍNUA. EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA NOSSA

CENTRAL DE RELACIONAMENTO PELO NÚMERO 0800 0178700 OU ENVIE E-MAIL PARA

investimentos@sulamerica.com.br. Ouvidoria: 0800 725 3374. SAC I Reclamações, Cancelamentos e Informações

Institucionais: 0800-722-0504.

Para mais informações, acesse: www.sulamericainvestimentos.com.br

Índices de mercado

Variação Agosto Ano Variação Agosto Ano

CDI 1,17% 7,74% IGP-M IGP-M -0,70% 7,63%

IBOV 6,16% 4,48% IPCA-E IPCA-15 -0,73% 5,02%

IBX-50 6,33% 4,81% IRF-M IRF-M 2,05% 5,49%

IBX-100 6,15% 4,48% IM A-B 5 IMA-B 5 0,00% 6,62%

US$ -0,18% -7,19% IM A-B IMA-B 1,10% 4,57%

Economia Brasileira

Projeções

(p) projeções

Agosto 2022 

2018 2019 2020 2021 2022(p) 2023(p)

PIB - crescimento real Var % 1,8 1,4 -4,1 4,6 2,6 -0,7

IPCA % ao ano 3,8 4,3 4,5 10,1 6,3 5,2

Meta IPCA % ao ano 4,5 4,3 4,0 3,8 3,5 3,25

IGP-M % ao ano 7,6 7,3 23,1 17,8 8,9 3,5

Juro Selic - média ano % ao ano 6,46 5,90 2,82 4,42 12,60 13,04

Juro Selic - dezembro % ao ano 6,50 4,50 2,00 9,25 14,00 11,00

Tx Câmbio - média ano R$/US$ 3,65 3,95 5,16 5,39 5,09 5,09

Tx Câmbio - dezembro R$/US$ 3,88 4,11 5,15 5,65 5,05 5,11

Risco País (CDS) bps 208 99 143 205 300 300

Balança Comercial US$ Bn 58,0 48,0 51,0 61,2 72,0 50,8

Saldo em C. Corrente US$ Bn -41,5 -50,7 -12,5 -28,1 -5,6 -25,6

Saldo em C. Corrente % do PIB -2,2 -2,7 -0,9 -1,7 -0,3 -1,3

Resultado Fiscal Primário % do PIB -1,5 -0,8 -9,5 0,7 0,5 -1,5

Dívida Líquida % do PIB 52,8 54,6 63,0 57,3 60,0 65,5

Dívida Bruta % do PIB 75,3 74,3 89,2 80,3 79,4 85,5
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