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Disclaimer: Este relatório tem como intenção gerar ideias  e
discutir sobre estratégias de alocação, sendo seu público, única e
exclusivamente clientes da consultoria, não devendo ser encarado
como um relatório de análise em larga escala ou como
recomendação de aplicação para clientes de uma maneira geral,
principalmente sem a prévia análise de seu perfil de risco
(Suitability).



   Tivemos como destaque no final do ano o avanço das medidas de lock down em
vários países da Europa, que devem permanecer até o final do mês de janeiro e teve
como causador principal a nova Cepa do vírus, que segundo estudos preliminares é
aproximadamente 70% mais contagiosa porém tudo indica que não é resistente à
vacina e não apresenta uma maior taxa de letalidade. O grande problema dessa nova
mutação do vírus é que a “corrida” para a vacinação fica mais difícil, já que o número
de vacinados tem que ser necessariamente algumas vezes maior que o número de
contaminados por dia, e como as vacinas ainda estão sendo produzidas e os
problemas logísticos solucionados conforme o tempo, até o momento foram
aplicadas apenas cerca de 17 milhões de doses em 51 países.  

INTERNACIONAL
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   Apesar das adversidades trazidas pela
COVID-19 e os impactos de uma segunda
onda que começaram a refletir nos
indicadores econômicos as bolsas ao redor
do mundo seguem em viés positivo com os         
. investidores ainda no modo “risk on”. Um dos motivos para a manutenção dessas

expectativas elevadas foi a aprovação do segundo maior pacote de estímulos por

parte dos EUA, que apesar de uma negociação árdua o mercado considerou bons os

volumes apresentados. O fato dos PMI’s industriais virem abaixo do esperado

também não abalou, já que os dados de emprego foram bem positivos, registrando o

8º mês seguido de queda do desemprego nos EUA, 4º mês consecutivo na China e o

3º na Europa.

    No mercado de Petróleo o mês também foi bastante positivo para o preço da

commodity que avançou com a sinalização de que a OPEP+ (Organização dos países

produtores de petróleo) manteria os níveis atuais de produção e com o compromisso

voluntário da Arábia Saudita de cortar a produção em um nível maior ainda do que o

acordado na OPEP+. Com a menor oferta, os preços do petróleo WTI e Brent se

elevaram tentando uma recuperação mesmo com a demanda ainda comprometida

em quase todo o mundo.
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CENÁRIO BRASILEIRO

   2020 se encerra com as expectativas sobre a

economia brasileira mais elevadas, provavelmente

teremos um ano de recuperação no PIB, mas o

fim do auxílio emergencial combinado com uma

dificuldade do governo brasileiro em começar

uma campanha de vacinação efetiva, podem

deteriorar ao longo do ano essas projeções mais

otimistas.

Durante 2021 devemos acompanhar a trajetória

da relação dívida/PIB, a qual foi muito afetada

inevitavelmente por conta dos gastos elevados

para combater os impactos da COVID-19, mas que

a partir de agora o mercado espera sinalizações

de uma trajetória mais controlada, de forma a dar

uma “luz no fim do túnel” para a saúde fiscal

brasileira.

     

     Apesar das adversidades de 2020 o setor de

varejo teve um desempenho relativamente bom,

principalmente impulsionado pelo auxílio

emergencial que levou renda para um grupo da

população que não tinha uma fonte de renda         

,

MACRO

mesmo antes da pandemia, que em geral consomem 100% do valor do auxílio. O que nos leva

a analisar o fato de que com o fim do programa, o setor passará por mais dificuldades no

primeiro e segundo trimestre de 2021.

     Segundo analistas, o ano deve ser positivo para o setor industrial, os índices de confiança da

indústria estão nas máximas de 10 anos, ocasionado por um aumento razoável da demanda e

muito por conta dos níveis de estoques considerados baixos, com isso deveremos ver no

primeiro trimestre um avanço importante do setor, principalmente dos bens intermediários.

      O setor de serviços infelizmente segue em tempos difíceis, sem uma definição exata do

que teremos pela frente em relação a uma vacina no Brasil, o que acaba elevando a

probabilidade de um reforço nas medidas e agregando ainda mais incertezas para o setor

mais prejudicado durante todo o ano passado.



    A taxa de desemprego deverá fechar o ano em níveis ainda mais elevados (14%) se

comparados aos anos anteriores nos quais ainda ensaiávamos a saída da recessão (12,3% em

2018 e 11,9% em 2019), o que eleva o nível de ociosidade da economia e obviamente uma

diminuição da renda geral da população. Infelizmente as projeções são ainda piores para 2021.

Segundo especialistas, a taxa aumentará para 14,9%, impactada principalmente pelo fim do

programa de manutenção do emprego. Agrega-se a esse cenário de maior desemprego, uma

taxa de câmbio mais controlada por conta do fluxo positivo de dólar no país e temos a

princípio uma trajetória de queda da inflação. Mas devemos colocar nessa projeção um

possível aumento do risco fiscal brasileiro, que diminuiria o apetite a risco dos investidores

internacionais e por consequência depreciaria a moeda brasileira, assim como os impactos das

fortes altas do IGPM e IPCA. 

  Quando analisamos inflação, é importante

considerar os impactos da taxa de Juros, que

influencia diretamente no nível de atividade da

economia brasileira e na taxa de câmbio. Com isso,

analistas apontam que será necessária uma alta da

taxa SELIC durante o ano de 2021, tanto para conter

as pressões inflacionárias, quanto para aumentar a

atratividade dos títulos públicos, tendo em vista que

durante a crise trazida pela pandemia, mudou-se as

características do endividamento público,

encurtando o prazo e alterando os indexadores.
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DÓLAR E FLUXO

INFLAÇÃO E TAXA DE JUROS

     O dólar fechou o ano cotado R$ 5,19, nível

considerado positivo se comparado a máxima de

R$5,99 em meados de Maio no auge da crise. O que

ajudou a reverter esse cenário foi a volta do fluxo

estrangeiro para a bolsa brasileira no fim do ano,

motivado pelo maior apetite a risco dos investidores

internacionais e dos colossais pacotes de estímulos

por parte do governo americano que enxurrou os

mercados de dólar.

Para 2021 as expectativas continuam na linha de

um fluxo positivo para a economia brasileira, com         

, foco nos investimentos diretos que tiveram quedas expressivas em 2020 quando o
reinvestimento de lucros das empresas (multinacionais) caiu 83% e a participação de capital
teve queda de 44%. Espera-se que aliado a um ambiente de negócios mais favorável no
mundo aliado as questões tributárias dos EUA por conta da “onda azul” favoreçam um
movimento de entrada de capital estrangeiro através de investimento direto, que poderia
ajudar na valorização do Real.



   Continuamos focados em encontrar bons fundos com uma relação preço/valor

patrimonial atraente, o que se faz cada vez um pouco mais difícil com o avanço dos

preços, mas considerando que o IFIX (índice de fundos imobiliários) fechou 2020 em

queda de 10,24%, ainda temos espaço para essas oportunidades, atentando-se ao fato de

que setores mais defensivos como o de logística já estão operando em patamares mais

elevados de preço, fazendo com que seja necessário uma maior diligencia na hora de

escolher os fundos que farão a composição da carteira, de forma a não comprar fundos

de diferentes setores com as mesmas métricas.

     O resultado com os fundos de inflação que já havíamos abordado anteriormente tem

sido muito positivo, além valorização da cota, o aluguel (objetivo de um FII) tem elevado

consideravelmente. Bons fundos como o KNIP11 e o KNHY11 pagaram respectivamente R$

1,35 e R$ 1,23, que é igual a um Dividend Yield (rentabilidade do aluguel) de 1,17% e 1,07%

(líquido de IR para PF), isso considerando aos preços atuais, para as nossas posições que

foram abertas anteriormente, esse DY está ainda melhor.

   Esperávamos uma correção nos preços de mercado dos fundos de Shoppings por conta

do avanço do caso de COVID-19 no Brasil e a possibilidade de uma nova onda de lock

downs, o que acabou não ocorrendo, sustentando a tese de que esses fundos ainda

podem estar de certa forma baratos para o mercado.

    O setor imobiliário foi o que teve o pior desempenho no ano, fechando com uma queda
de 24,27%, muito desse resultado se deve não necessariamente as construtoras, mas sim as
administradoras de shoppings que tem um peso relevante no índice, por exemplo a BR
Malls que registra queda de aproximadamente 51,38% em um ano e tem um peso de 14% no
índice imobiliário.
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FUNDOS IMOBILIÁRIOS

BOLSA
    Como comentamos anteriormente, o aumento

do fluxo internacional na bolsa brasileira foi muito

forte nos dois últimos meses do ano, levando o

índice da bolsa brasileira aos patamares atuais de

119 mil pontos, que é representado principalmente

pelas companhias “blue chips”, empresas já

consolidadas, geradoras de valor e altamente

liquidas. Este fato vai em linha com os comentários

do último comitê acerca da troca das empresas de

Growth para Value, o que acabou deixando muitos

fundos de ações atrás do IBOV em dezembro.



Dezembro, assim como Novembro foi um mês bem positivo para nossas carteiras, o

destaque fica para os fundos Macro que agregaram bastante desempenho em nossos

portifólios. É importante ressaltar que as carteiras acima destacadas capturam somente a

variação do índice de cada classe, com isso o nosso trabalho de “stock picking” não reflete

diretamente nessa tabela de Performance Attribution.

    Já para o setor financeiro, o qual acompanhamos bem de perto durante todo o ano de
2020, a queda foi de apenas 7,14%, mas analistas apontam um bom espaço para
crescimento dessas ações, principalmente por grandes empresas que se enquadram no
critério de “Value” e são alvos de grandes investidores internacionais fazem parte do setor
financeiro, como por exemplo BBAS3, BBDC3, ITUB4 e seus pares.
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PERFORMANCE ATTRIBUTION
E ALLOCATION



    Para Janeiro as maiores mudanças foram na composição de Renda fixa, onde

diminuímos as posições em Pré fixado por conta da queda nas curvas de DI futuro, assim

como aumentamos parte da exposição em DI longa para aproveitar esse momento de

volta das curvas e precificando uma elevação maior do que o projetado para a SELIC. A

Exposição reduzida em ações brasileiras vai em tom de ir realizando parcialmente os

ganhos anteriores e aumentando a liquidez das carteiras para aproveitar um momento

de oportunidade de preços, tendo em vista que as bolsas estão em patamares elevados.

As carteiras mais conservadoras se beneficiaram muito do bom momento dos demais

ativos e fecha o mês bem acima do CDI e sem agregar muita volatilidade. Já a carteira

conservadora, que em nossa opinião, é a que melhor performa dentre as 3 classes

continua se destacando e superando seu índice de referência (IHFA) por vários meses

consecutivos.
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BOLSA OFFSHORE

RENDA FIXA INTERNACIONAL

INFLAÇÃO

PRÉ FIXADO

DI LONGA/CURTA

DÓLAR

BOLSA BR

MULTIMERCADO MACRO

MULTIMERCADO QUANT.

A partir dessas

reflexões, são

expostas as visões

macroeconômicas

que a Ivest apresenta

mensalmente. As

setas denotam

evolução de nossa

opinião em relação

ao mês anterior.

POSITIVO NEGATIVO NEUTRO
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