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Carta do gestor

Caros investidores,

A despeito da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, as bolsas globais mostraram forte recuperação em março. Ao longo do
mês, o fato de a Rússia ter honrado o pagamento, em dólares, de juros sobre seus Eurobonds, e de os países europeus
não terem implementado sanções ao óleo e gás russos, foram sinalizações importantes e que contribuíram positivamente
para o cenário. Mas, o mais relevante, foi o aumento da probabilidade de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia,
dado que ambos os lados parecem estar dispostos a “abrir mão” de parte de suas demandas para viabilizar um trato. Os
principais pontos ainda em discussão são o status da Crimeia e da região de Donbas. Nesta disputa, vale destacar a
alteração da estratégia militar da Rússia, que depois de relativo fracasso em atacar as principais cidades ucranianas,
simultaneamente, decidiu focar seus esforços em dominar Donbas. Apesar disto, acreditamos que qualquer cessar-fogo
deve ainda demorar pelo menos algumas semanas e dificilmente teremos uma rápida suspensão das sanções – pelo
contrário, o mais provável, no curto prazo, seria a ampliação do escopo das medidas. Ademais, neste ambiente de elevada
incerteza, não podemos descartar completamente os eventos de cauda relacionados à guerra.

A percepção de que a guerra não geraria um efeito recessivo generalizado na atividade global, mas seria um choque
inflacionário relevante, em um contexto em que a economia americana já está vivenciando os maiores níveis de inflação
das últimas décadas, gerou um relevante aumento na curva de juros americana, principalmente nos vértices mais curtos,
que passaram a precificar uma reação mais contundente do Fed. Finalmente, em sua reunião de março, o Banco Central
americano encerrou o QE e iniciou o ciclo de alta ao elevar os juros em 25 pontos-base. Além disso, o Fed sinalizou que vai
iniciar o programa de aperto quantitativo e que deve acelerar o ritmo de alta para 50 pontos-base na reunião de maio.

A mediana das projeções do FOMC aponta para um cenário em que consegue produzir um soft landing na economia, ou
seja, eleva o juro para 2,6% em 2023 e o PIB cresce acima de 2% em termos reais. Atualmente, este cenário nos parece
improvável. Estimamos que terão que aumentar o juro para acima de 3% – para um patamar restritivo – e fazer um
programa relativamente agressivo de QT sobre a parte longa da curva, para conseguir trazer a inflação de volta para a
meta. Portanto, seja pela elevação da taxa de desconto dos ativos, seja pela possibilidade de um aperto monetário desta
magnitude gerar uma recessão à frente, o retorno prospectivo do mercado de equity americano – e de ativos financeiros
de forma geral – ajustado ao risco não parece bom.

No mais, a China, cuja população é relativamente pouco imunizada, – seja pelo fato de as pessoas não terem tido contato
com o vírus em função da política de tolerância zero à COVID, seja pela vacina ainda não ter sido aplicada na totalidade do
grupo de risco – está sofrendo com uma nova onda de casos. Consequentemente, lockdowns têm sido implementados em
diversas cidades, o que além de impactar negativamente o PIB no curto prazo, também têm prejudicado as cadeias de
suprimento globais. Embora o governo diga que estabilizar a economia é uma prioridade, o fato é que a atividade tem
decepcionado e o PBoC está mais vagaroso no afrouxamento monetário do que previmos e julgamos necessário. Isto e a
percepção de que o apoio à Rússia irá aumentar a aversão a investimentos na China nos fez zerar nossas posições
compradas em ações locais.

No Brasil, a inflação continua em patamar bastante elevado e surpreendeu para pior nas divulgações recentes,
consequentemente as expectativas de inflação para 2022 e 2023 aumentaram substancialmente. Não obstante, após
elevar os juros em 100 pontos-base na reunião de março, o Banco Central sinalizou que deve fazer um ajuste final de 100
pontos-base na próxima reunião e – a princípio – encerrar o ciclo de alta para avaliar o efeito do aperto monetário
implementado. Em função desta mudança na postura do BC, a curva de juro fechou de forma relevante na segunda
metade do mês, impulsionando o mercado de equity local. A despeito da animação recente, julgamos que a combinação de
juros correntes elevados, fraco crescimento, e incertezas intrínsecas quanto à política econômica no próximo mandato
presidencial formam um quadro macro ainda desafiador para a bolsa.

Ademais, vale notar que, seja pelo elevado nível de juro corrente, seja pela melhoria na balança comercial em função da
valorização das commodities, o real registrou uma apreciação relevante frente ao dólar – 8% no mês de março e quase
20% no ano. Embora esta apreciação da moeda brasileira seja bem-vinda por contribuir para a redução da inflação, é
importante notar que impacta negativamente diversas empresas brasileiras exportadoras, principalmente no setor de
commodities e industrial.
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mar/22 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Desde o PL Atual (R$) PL Master (R$) Tx. Adm. Ínicio
Início PL Médio (R$) Tx. Perf. Status

SPX Falcon FIQ FIA 5,20% 6,49% 1,38% 19,36% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 254,58% 463.716.988 3.291.334.201 2.0% 14/09/12
Retorno IPCA+6% 1,78% 16,99% 10,58% 10,05% 10,09% 8,96% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 209,73% 945.080.459 20,0% Fechado
SPX Long Bias Prev FIQ FIA 4,55% -5,94% - - - - - - - - - 0,83% 9.123.045 336.972.354 2.0% 13/04/21
Retorno IPCA+IMA-B+0.7% 1,81% 11,34% - - - - - - - - - 15,99% 4.876.278 20% Aberto
SPX Patriot FIQ FIA 5,97% -4,83% -0,92% 30,79% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 210,21% 56.687.386 312.293.739 2.0% 14/09/12
Retorno IBX 5,96% -11,17% 3,50% 33,39% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 135,09% 141.327.013 20% Fechado
SPX Apache FIQ FIA 5,96% -5,46% -3,23% 29,58% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 179,72% 196.580.458 215.777.796 2.0% 18/10/12
Retorno IBX 5,96% -11,17% 3,50% 33,39% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 140,57% 168.605.388 20% Aberto
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meramente informativo, não se constituindo em oferta de venda de cotas dos fundos geridos e não considerando objetivos de investimento ou necessidades individuais e particulares. O grupo SPX não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou
qualquer outro ativo financeiro. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes de sua decisão sobre investimentos. Aos investidores é recomendada a leitura
cuidadosa de prospectos e regulamentos ao aplicar seus recursos. Os fundos geridos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superioresao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos geridos estão
autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos multimercados e fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. Para
avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é
líquida de impostos. Nos fundos geridos pela SPX a data de conversão de cotas é diversa da data de aplicação e de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Não há garantia de que os fundos multimercados terão o
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Na esfera política, não vemos uma terceira via bem-estruturada, tampouco esperamos que esta se torne realmente
competitiva à frente. No mês, merece destaque a filiação de Alckmin ao PSB e a confirmação de que será vice do ex-
Presidente Lula na campanha presidencial, embora isto já fosse amplamente esperado pelo mercado. Também há de ser
reconhecida a melhora expressiva do Presidente Bolsonaro nas pesquisas eleitorais de intenção de voto e a queda na sua
rejeição. Embora ainda nos pareça que Lula seja claramente o favorito, julgamos que algumas empresas estatais
precifiquem a probabilidade demasiadamente baixa de Bolsonaro se reeleger. Temos aproveitado essas oportunidades
para montar posições em empresas estatais em que a relação risco-retorno pareça atrativa.

Alocações Setoriais e Direcionais

Em março, aumentamos levemente a exposição à bolsa brasileira, mantendo a posição um pouco abaixo do que
consideramos neutro. Já, no exterior, zeramos a exposição comprada na bolsa chinesa, mas mantivemos as posições em
ações chilenas contra a bolsa americana.

No Brasil, as principais variações setoriais foram dentro da classe de commodities. Reduzimos a exposição em Empresas
Agrícolas, de Celulose e Siderúrgicas, enquanto aumentamos em Mineradoras e Petrolíferas. Ademais, reduzimos
posições no setor de Distribuição de Combustíveis, Shoppings e Seguros, enquanto aumentamos posições em Utilities.

Performance

No mês, o SPX Patriot rendeu 5,97% o SPX Apache 5,96%, enquanto o benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa subiram
5,96% e 6,06% respectivamente. Já o SPX Falcon rendeu 5,20% e o SPX Long Bias Prev, 4,55%.


