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PANORAMA MACROECONÔMICO
Incertezas e volatilidade marcaram o mês de outubro. Um dos
principais vetores foi o cenário
internacional, por conta da expectativa quanto à evolução da política monetária nas principais economias desenvolvidas.
Na Zona do Euro, o Banco Central
Europeu (BCE) sinalizou maior
cautela na retirada dos estímulos
monetários, optando por reduzir o
volume mensal de compras de
ativos pela metade, de € 60 bilhões para € 30 bilhões a partir de
janeiro de 2018 e a manter o programa pelo menos até setembro
de 2018, ante expectativa de finalização em até o primeiro semestre de 2018. A mudança desta
política, que vigora desde março
de 2015, surpreendeu em função
do contexto de melhora consistente do quadro macroeconômico
europeu ao longo de 2017. Quanto às principais taxas de juros,
segundo o BCE, ficarão nos níveis
atuais por um período prolongado,
bem além do fim do programa.
Nos EUA, as últimas semanas do
mês foram marcadas pelas incertezas ao redor da escolha do presidente do Federal Reserve
(banco central americano), cujo
nome foi anunciado somente no
começo de novembro. As possibilidades giravam em torno de um
nome no qual se esperava continuidade de estratégia do atual

banco central e outro que poderia
optar por uma politica monetária
mais contracionista do que o atualmente previsto. Por conta de
uma possível mudança radical na
presidência do banco central do
país houve uma fuga dos agentes
para ativos mais seguros. Destaca
-se que o escolhido foi Jerome
Powell, o qual se espera manutenção da política atual.
Contudo, o risco de uma elevação
da taxa básica de juros em ritmo
mais forte do que o atualmente
esperado para 2018 não foi descartada, uma vez que Trump
anunciou, também em outubro,
uma proposta de política tributária
com a maior redução de impostos
já vista no país.
Como a atividade norte-americana
tem se mostrado em expansão, a
consolidação desta proposta, elevaria os riscos de pressão inflacionária . Assim, as incertezas dos
agentes provocaram movimentos
de alta do dólar e dos juros americanos, suscitando em pressão
sobre o câmbio e os juros domésticos. Todavia, a liquidez mundial
deve permanecer abundante por
um longo período, permitindo que
as moedas dos países emergentes continuem com tendência de
apreciação.
Internamente, a economia segue
apresentando sinais de recuperação da atividade com o reforço da

consistente melhora da confiança
em diversos setores. Entretanto, o
nível da capacidade ociosa da
economia continua baixo e aquém
da média histórica.
No que tange à inflação, observase comportamento benigno, embora com alguma pressão de produtos administrados no último
mês. O IPCA acumula, até setembro, alta de 1,42%, a menor variação para o período desde 1998.
Para os próximos anos, o relatório
Focus indica que o índice deve
permanecer em torno da meta
fixada.
Assim, com o baixo nível da atividade e o comportamento benigno
da inflação o Banco Central do
Brasil (BCB) voltou a reduzir a taxa
básica de juros (9ª vez seguida)
alcançando 7,5% a.a. e anunciou
que, se a conjuntura evoluir conforme seu cenário será necessário
uma moderação no ritmo de corte
da taxa Selic nas próximas reuniões. Para 2018, o BCB deixou clara a necessidade de se manter a
liberdade de ação e não deu qualquer sinalização de seus próximos
passos. De acordo com o Focus,
com base na conjuntura atual e
prospectiva a taxa Selic encerrará
o ano em 7,0% a.a., com possibilidade de redução em mais 0,25
pontos no começo de 2018.
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PALAVRA DO GESTOR
A volatilidade que havíamos comentado neste espaço nos últimos tempos, se mostrou mais forte no mês de outubro. Embora as
taxas de curto prazo tenham reduzido face ao mês em comparação
ao mês anterior - as taxas de vencimentos intermediário e longo
acabaram por incorporar maior
prêmio de risco. Essas variáveis
estão ligadas ao cenário político
interno, reformas fiscais de suma
importância para a conjuntura
brasileira e incertezas quanto ao
próximo presidente do banco central americano e seu influência na
política monetária daquele país.
A redução dos juros futuros de
curto prazo ratificou a compreensão do mercado em relação ao
Copom. Já os juros dos vértices
intermediários e longos da Estrutura a Termo da Taxa de Juros
(ETTJ) se elevaram, fazendo com
que a estratégia em títulos prefixados rentabilizasse 0,09% no
mês, acumulando no ano 13,72%.
A estratégia atrelada à inflação
curta também sofreu com a abertura de taxas, porém em menor

magnitude, dada a inflação levemente maior do que se esperava,
auferindo 0,48% no mês e
11,55% no ano. Os papéis atrelados à inflação com prazo maior
que 5 anos reduziram seus ganhos em 0,98% no mês, mas
mantendo ganhos de 13,17% em
2017.
As estratégias pós-fixadas apresentaram retornos acima da taxa
básica com os spreads positivos
(prêmio acima da Selic) das LFTs
(102,9% do DI, em média no mês)
e (114% do DI) das exposições
prefixadas protegidas (LTN e NTNF + DI). Destaca-se também a
estratégia de crédito privado que
apresentou retorno de 0,70% no
mês (equivalente a 109,4% do DI).
As estratégias renda fixa 2025 e
2035, por possuírem exposição
de suas carteiras em ativos de
maior duration (equivalente as
datas alvo expressos em seus respectivos nomes ), acabaram por
serem precificadas a mercado por
menor valor, refletindo o risco já
colocado acima. As taxas reais

desses ativos subiram no mês
algo em torno de 18bps cada, o
que explica a variação de cotas
negativa. Movimentos como esse
podem ocorrer ao longo do tempo.
Contudo, vale ressaltar que ambas as estratégias são teses de
investimentos orientadas para o
longo prazo, que contam com uma
carteira diversificada e gestão ativa na busca pelo prêmio existente
nos ativos de maior duration
(prêmio pelo alongamento). Mesmo assim, defendemos a ideia de
que, embora num ambiente de
volatilidade, os fundamentos ainda indicam prêmios na ETTJ, o
que sugere que os fundos Fix e
Premium (cada qual com seu perfil) continuem expostos às suas
alocações táticas, bem como as
estratégias renda fixa 2025 e
2035 que seguirão com leve exposição acima da duration de referência.
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