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O Nansen teve, em Janeiro, mais um mês com destaque positivo. As duas principais estratégias do
fundo encontraram correspondência no movimento dos mercados: a combinação de juros reais em
queda e inflação seguiu gerando retornos acima do CDI para as NTN-Bs longas e o real teve forte
valorização contra o euro, com a cotação voltando ao intervalo de BRL 2,20 – 2,30 / EUR em que
trabalhou na maior parte do ano passado.
Seguimos acreditando que os títulos indexados à inflação são a forma mais eficiente de se beneficiar
do cenário de renda fixa brasileiro, com a disposição do Banco Central em testar mínimas nos juros de
um dia, a curva bastante inclinada e inflação com o forte suporte da indexação e do mercado de
trabalho apertado. Aparentemente, o que faria a inflação desacelerar de forma significativa – um
choque deflacionário vindo de uma deterioração no cenário global – também teria impacto
significativo na atuação do Banco Central e melhora no carregamento dos títulos. Preocupa-nos apenas
que essa é a visão da grande maioria do mercado, mas, ainda assim, acreditamos que a taxa de retorno
desses papéis é suficientemente alta para compensar o risco do posicionamento técnico. A posição
também se beneficiaria de grandes movimentos de alocação que, acreditamos, estão em curso (ainda
que com poucos sinais): o deslocamento de ativos locais do CDI para risco de duration (tanto em juros
nominais quanto reais) e a melhora gradativa na percepção de risco de crédito do Brasil, mais ainda
levando-se em conta os retornos oferecidos por dívida soberana de países com perfis de crédito
parecidos.

Atribuição de Performance
No pré, vemos poucas oportunidades táticas na ponta curta (já
precificando Selic ao redor de 9,0% este ano) e acreditamos que
a inclinação deve ceder ao longo do tempo, mas a tendência do
mercado é contrária a esse carregamento e devemos atuar com
cautela. Voltamos, durante o mês, a montar a estratégia vendida
em Ibovespa / vendida em dólar x real, que deve se beneficiar
da queda da volatilidade e do carregamento proporcionado
pelos juros brasileiros nas duas pontas.
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Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor
de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Ao investidor é
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como
parte integrante da sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
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