
Destaques da Gestão: 

  

O Federal Reserve ('Fed') tem sido cauteloso em sinalizar que o fim de seu regime monetário excessivamente 

expansionista, induzido pela pandemia, estava à vista. No entanto, no meio do mês os mercados se abalaram 

quando o FED adotou um tom mais hawkish (tendência de uma política austera, e expectativa de taxas de juros 

mais altas com o objetivo de controlar os níveis de inflação), fazendo com que as projeções dos policymakers 

apontem para dois aumentos nas taxas de juros em 2023, onde antes não havia nenhum. 

  

Ao mesmo tempo, os membros do FED reafirmaram suas expectativas de que a inflação se ajustará ao longo do 

tempo para níveis mais normais. Diante disso, o Fundo encerrou o mês no positivo, registrando ganhos em todas 

as classes de ativos. 

  

Os ativos de renda fixa foram os que mais contribuíram no período, com uma forte recuperação na segunda 

metade de junho, com os yields nos EUA e na Europa caindo. Isto é, os investidores pareciam estar concordando 

com a visão do FED de que o atual ambiente inflacionário pode ser transitório. 

  

Em renda variável, as ações globais subiram ao longo do mês, com índices de ações dos EUA sendo negociados 

nas máximas históricas. O Fundo obteve ganhos na maioria dos índices, liderados pelo NASDAQ100 e S&P500 

e perdas em índices de ações chinesas e japonesas. 

  

No ambiente de crédito, os spreads diminuíram em ambos os lados do Atlântico, gerando lucros em todos os 

mercados e com os ganhos dominados pelos índices de crédito High-Yield dos EUA e da Europa. 

  

Nos ativos sensíveis à inflação, as commodities ganharam, lideradas pelo aumento do preço do petróleo à medida 

que o aumento da vacinação aquecia a atividade econômica global e a demanda pelo produto. Os títulos 

indexados à inflação também performaram bem, embora a maioria dos ganhos pudesse ser atribuída à queda 

das taxas de juros. 

  
O mecanismo de controle de risco de Correlação e Volatilidade permaneceram inativos em junho, enquanto o 
mecanismo de controle de risco de Momentum (tendência) em títulos continuou a desfazer seu sinal de 
desengrenar e a carteira voltou para o risco total no final do mês. 


