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“Tudo certo, nada resolvido” é uma das possíveis conclusões do mês que passou.
Como esperávamos, mais uma rodada de intervenção dos governos salvou os bancos
europeus (espanhóis, sobretudo) e reduziu temporariamente o risco de pânico e
liquidação forçada nos mercados. Ainda que não se conheça bem o mecanismo e os
prazos, parece claro que mais uma vez os balanços de bancos problemáticos serão
absorvidos por bancos centrais. Novamente prova-se que a grande “lição” da crise de
2008 foi que bancos não podem quebrar. Não deve demorar até que sejam escritos
livros e artigos dizendo que quebras de banco entraram para a categoria de “erros do
passado”, e que o estado da arte da gestão de bancos centrais aprendeu a evitar até
corridas bancárias. Num contexto mais amplo, segue o movimento de supressão de
mercados que tantas vezes mencionamos aqui, sobre o qual nossa opinião e a
evidência histórica são conhecidas e bastante negativas.
Descendo da abstração, ainda que tenhamos acertado relativamente bem o timing da
intervenção na Europa, tivemos dificuldades em capturar com posições táticas os
movimentos de correção do mercado – sobretudo por concentrar as posições otimistas
nos mercados brasileiros (índice Bovespa e câmbio), que se mostraram fracos no
relativo - o Ibovespa fechou o mês em queda de 0,2%, com MSCI Global, S&P500 e
EuroStoxx subindo, respectivamente, 4,9%, 4,0% e 6,9%. Mais acertada provou-se
nossa decisão, no final de maio, de sair das grandes posições estruturais – compradas
em NTN-B e inflação implícita; e a posição de valor relativo comprada em S&P500 e
vendida em alguns índices europeus. O mercado mostrou que as taxas atuais dos
títulos indexados oferecem baixa margem de segurança para a geração de excesso de
retorno, ainda por cima com a inflação seguindo em trajetória de queda. No mercado
de ações, a ajuda dos governos gerou certo short squeeze nos índices mais frágeis
(Espanha e Itália), partindo de níveis muito deprimidos.
Esperamos para o segundo semestre a continuidade do cenário de “muddle through”
que desenhamos no início do ano, com movimentos do mercado que são interpretados
como sinais de deflação gerando reações dos governos e algum efeito nos mercados.
Por trás dessa conjuntura de curto / médio prazo, estamos convencidos de que segue
um grande movimento secular de desalavancagem, que terminará por desmoralizar a
postura intervencionista e gerar profundas rupturas nas conjunturas política e
econômica.
No geral, os preços de mercado correntes (juros de títulos percebidos como “portos
seguros” em mínimas históricas, maioria das bolsas e commodities relativamente
longe das máximas recentes) parecem embutir uma probabilidade grande de ruptura
no curto prazo, que, por ora, parece estar sendo combatida com algum sucesso.
Devemos seguir com poucas posições direcionais e operando taticamente até que os
preços busquem novamente níveis de certo otimismo (algo como 1.450 no S&P500 e
65.000 no Ibovespa, o câmbio parece mais incerto – é possível acreditar num rali de
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ações sem que o dólar enfraqueça substancialmente), que permitam montar posições
na direção da tendência de longo prazo com algum nível de conforto. Vemos com
menor probabilidade movimentos que indiquem reversão dessa tendência de longo
prazo, assim como os velhos temas (crise bancária na Europa, por exemplo) levando
índices de ações a novas mínimas.
O Brasil tem seguido, à sua maneira e com gosto, a onda intervencionista global. Isso
tem implicado em juros curtos em queda, inclinação da curva perto de máximas
históricas e câmbio operando em intervalos mais ou menos definidos pelas atuações
do Banco Central. O mercado de ações tem sofrido por conta de decepções com vários
dos casos de “sucesso” dos últimos anos e ausência temporária de fluxos estrangeiros.
Essas particularidades devem ser levadas em conta contra o contexto global, o que por
vezes deve implicar em movimentos descorrelacionados (como no último mês) e
preferência por outros instrumentos (com dinâmica menos “poluída” pela intervenção,
sobretudo no câmbio) para expressar nossas opiniões mais gerais.
____________________________________________
Amundsen

Os principais acertos no mês foram no trading de cupom
cambial curto, nas posições doadas em pré jan/15 e no valor Atribuição de Performance
relativo comprado em petróleo x comprado DXY. Entregamos Amundsen FIC
0,39%
parte do resultado nas tentativas de capturar movimentos de
Moedas
0,05%
curto prazo em bolsas e na posição comprada em IGP-M (NTNDólar
0,05%
C x DI).
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Nansen

As posições doadas em pré curto e de trading de cupom cambial geraram o excesso de
retorno do mês. Tivemos uma pequena perda na posição comprada em BRL contra
USD e AUD.

Atribuição de Performance
Histograma de Retornos - Nansen FIC
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