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Em setembro vimos, pela primeira vez em meses, os retornos tanto da dívida pré quanto da dívida indexada
(IMA-B) serem superados pelo CDI. No caso do pré, era relativamente esperada uma correção do movimento
forte de agosto enquanto no indexado, embora o movimento nas taxas de mercado tenha sido pequeno, o
carregamento foi baixo por conta de mais um mês de inflação (IPCA) próxima de zero. A decisão do Banco
Central de manter os juros básicos inalterados fez com que o mercado aumentasse sensivelmente a inflação
esperada, sobretudo nos prazos mais curtos (para cerca de 5,8% nos próximos doze meses).
Acreditamos que há uma grande divergência entre a postura dos investidores locais e estrangeiros no mercado
de juros: a preocupação do investidor local com a inflação, sobretudo de curto prazo, beira a obsessão – a
assimetria sempre parece estar na direção da inflação mais alta, e o mercado sempre está disposto a comprar
inflação futura, quase nunca a vender. Essa preocupação também faz com que as eventuais aplicações em juros
pré sejam sempre no curto prazo, já que os títulos longos são vistos como de grande risco – seja pela tal
assimetria na inflação, seja por um reflexo justificado quando se observa o comportamento da curva longa no
passado, sempre que o mercado global fugia de risco. Para os estrangeiros, a discussão da inflação de curto
prazo tem pouca relevância: a tendência secular no mundo parece ser deflacionária, e os títulos brasileiros
oferecem o melhor carregamento do mundo, mesmo antes de se colocar na conta a qualidade do crédito.
Esse esboço da estrutura do mercado, se correto, leva a algumas conclusões interessantes: primeiro, embora os
prêmios na parte intermediária da curva pré (vencimentos entre jan. 12 e jan. 13) nos pareçam bastante
atrativos (forwards perto de 12,5%), só devem ceder caso o mercado se convença que a inflação será
relativamente baixa ou que o BC está disposto a acomodar uma inflação acima do centro da meta com o nível
atual de juros básicos. O desenrolar dessa história pode levar meses e ser muito influenciado pela inflação de
curto prazo, com resultados incertos. Segundo, o fluxo de estrangeiros parece estar concentrado nos
vencimentos longos (contas de real money em busca de exposição a duration), é pouco sensível à movimentos
marginais no juro curto e, hipótese ainda a ser provada, é mais resiliente do que as últimas ondas de fluxo
estrangeiro para renda fixa no Brasil (o exemplo proverbial é o do segundo trimestre de 2007, quando os juros
longos foram abaixo de 10% por um curto período). Esses fatores podem fazer com que a curva siga numa
tendência de inversão e que posições na parte longa da curva sejam de menor risco, mesmo com carregamento
pior.

Atribuição de Performance
No caso dos papéis indexados longos, há um suporte muito forte ao
redor dos 6%. Esse parece ser o juro mais baixo aceito pelos fundos
de pensão, os grandes compradores dessas emissões, e uma
compressão para níveis substancialmente menores parece exigir uma
mudança não trivial nas metas atuariais ou na alocação de risco
desses fundos. Como toda a curva longa (vencimentos além de 2015)
já trabalha perto desse suporte, os ganhos nesses papéis parecem,
num primeiro momento, limitados ao carregamento (que, enquanto a
Selic estiver parada a 10,75%, segue sendo atrativo).

Em setembro, ganhamos no carregamento da NTN-A3 contra o DDI e
pegamos um pedaço da alta da inflação implícita nas NTN-Bs.
Perdemos um pouco com as figuras de opções de índice e
financiamento em bolsa, e ainda com as arbitragens na curva pré (DI
jul. 12 subindo mais que jan. 12 e jan. 13).
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