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INFLAÇÃO
Resultado positivo. Mesmo com a forte queda da inflação durante o mês que beneficiou o
fundo, seguimos posicionados na venda de inflação implícita na parte intermediária da
curva. Os principais motivos são: i) As medidas de desoneração tributária dos itens
essenciais ajudam no curto prazo a manter um carregamento positivo para a posição nos
próximos dois meses (IPCAs baixos ou negativos ainda em agosto e setembro), (ii) apesar
da queda no mês, a diferença da inflação implícita versus a meta do Banco Central (BC)
ainda segue elevada, levando o BC a manter taxas de juros contracionistas por um longo
período de tempo e (iii) a recente desaceleração da inflação no atacado (IGPs) aliada a
recente apreciação do Real poderá ajudar na desinflação do IPCA no médio prazo.
CRÉDITO (RF Absoluto)
Resultado positivo. Mesmo com a forte queda da inflação durante o mês que beneficiou o
fundo, seguimos posicionados na venda de inflação implícita na parte intermediária da
curva. Os principais motivos são: i) As medidas de desoneração tributária dos itens
essenciais ajudam no curto prazo a manter um carregamento positivo para a posição nos
próximos dois meses (IPCAs baixos ou negativos ainda em agosto e setembro), (ii) apesar
da queda no mês, a diferença da inflação implícita versus a meta do Banco Central (BC)
ainda segue elevada, levando o BC a manter taxas de juros contracionistas por um longo
período de tempo e (iii) a recente desaceleração da inflação no atacado (IGPs) aliada a
recente apreciação do Real poderá ajudar na desinflação do IPCA no médio prazo.
RENDA FIXA INTERNACIONAL
Resultado negativo. Ganhos nas moedas foram compensados por resultados negativos
nos juros. Nas moedas, continuamos negativos nas moedas asiáticas (em particular o
Reminbi), mas diminuímos as posições vendidas nas moedas europeias. A China tem hoje
um equilíbrio delicado onde o mercado imobiliário apresenta níveis de construção muito
acima da demanda populacional e das necessidades de urbanização. Nos juros, mudamos
nossas posições na Europa para uma posição vendida em inclinação. Acreditamos que
devido ao choque de oferta de energia, o Banco Central Europeu precisará reagir com juros
mais altos no curto prazo, mas será difícil manter essas taxas por muito tempo, devido a
fraca situação da economia.

JUROS RELATIVO
Resultado negativo. Houve queda do prêmio em todos os vértices da curva, porém de
forma mais intensa na parte intermediaria. Os juros futuros refletem uma taxa Selic
estável no curto prazo e início do ciclo de corte de juros no segundo trimestre de 2023
reduzindo até aproximadamente 10,5% no final de 2024. Os vértices mais longos embutem
prêmio de alta levando a Selic de volta aos 12%. Devido a esse formato pouco comum para
curva de juros em termos históricos, temos posição relativa para aumento dos juros nos
prazos intermediários da curva de juros contra os prazos curtos e longos. Além disso,
seguimos com posição relativa vendida nos vértices Jul/2024 e Jul/2025 contra o vértice
Jan/2025 que estão distorcidos pela emissão de títulos do Tesouro Nacional.
JUROS CAIXA
Resultado neutro. Quebrando uma tendencia de leilões pequenos, agosto foi marcado pela
volta de grandes emissões de títulos públicos por parte do Tesouro Nacional (TN).
Contribuíram para tal fato, o recuo na curva de juros, o nível de risco país mais estável e o
alto volume de vencimentos no mês (NTNB 2022). Vale ressaltar que desde o anúncio do
Programa Anual de Financiamento, o TN mira mudar o perfil da dívida para prefixados e foi
nesta classe o principal foco dos leilões, gerando assim grade abertura do prêmio, em
especial das LTNs casadas mais longas. Com isso, aproveitamos para mudar o perfil do
portfólio, migrando parte das NTN-Bs casadas intermediarias para LTNs casadas e LFTs.
Seguimos mantendo um portfólio líquido e balanceado entre as classes.
JUROS DIRECIONAL
Resultado positivo. Seguimos sem posições direcionais relevantes em Pré-fixados. Apesar
da volatilidade, no mês passado as taxas de juros futuros recuaram, refletindo as
expectativas que a Selic permaneça estável na próxima reunião do Copom e inicie um ciclo
de queda de aproximadamente 3 pontos percentuais a partir do segundo trimestre de
2023.Os ganhos vieram de posições vendidas na inclinação da curva, ou seja,
acreditávamos que as taxas dos vértices mais longos (janeiro 2027) cairiam em uma
intensidade maior que os vértices mais curtos/intermediários (janeiro 2024 e 2025).

https://youtu.be/xi4kISbKzMY
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