
 

 

SRM EXODUS PLUS FIC FIM 
Comentários de Gestão – Novembro 2018 

Novembro foi um mês de grande volatilidade nos mercados acionários, mas sem tendência definida. 
Nos EUA, os principais dados macroeconômicos, apesar de ainda mostrarem uma economia crescendo 
com solidez, acima do seu potencial, na margem mostraram uma desaceleração. Aliada a dados mais 
fracos de atividade vindos da China e da Europa, essa desaceleração da economia americana foi 
suficiente para pôr em cheque o aumento gradual de juros do Federal Reserve projetado para 2019. 
Primeiramente, declarações do presidente Trump sobre a política monetária e, em seguida, um 
discurso mais moderado de dirigentes do FED, em especial do presidente Jerome Powell, fizeram as 
projeções de altas de juros implícitas no mercado reduzirem drasticamente.  

Receios em relação à política de redução de liquidez implementada pelo Banco Central americano, 
à alta alavancagem da economia e à menor margem de manobra que o FED possui hoje em relação a 
2008 deixam os índices mais voláteis (o índice de volatilidade VIX saiu de uma média de 14 entre 
maio e outubro para 22 de meados de outubro para cá). A tensão comercial entre EUA e China não 
colabora para a redução dessa volatilidade. O fim de novembro foi marcado pela expectativa de 
acordo entre os países na reunião do G20. Apesar da trégua de curto prazo, entendemos que é maior 
a probabilidade de a tensão aumentar no ano que vem do que o contrário. 

No Brasil, tivemos um mês de muitas notícias, mas poucas ações concretas. O ministério do próximo 
governo foi totalmente anunciado. Os nomes apresentados demonstram a ambição do Presidente 
eleito de buscar a implementação da agenda oferecida durante a campanha. A equipe econômica 
anunciada sugere otimismo para os próximos anos. No entanto, se havia alguma esperança de 
aprovação de alguma pauta de interesse do próximo governo ainda neste ano, esta se esvaiu 
completamente durante o mês de novembro, após idas e vindas em relação a: reforma da 
Previdência, independência do BC e cessão onerosa do pré-sal, sem nenhuma aprovação. 

Os dados de inflação indicam que a meta do ano que vem pode ser cumprida sem grandes mudanças 
(talvez nenhuma mudança) no nível de juros. O desafio continua a ser o desempenho fiscal do 
governo, o qual depende da reforma da Previdência. Aparentemente, ainda falta ao núcleo próximo 
do Presidente eleito uma maior articulação e alinhamento para aprovar a reforma. 

Em novembro, o fundo SRM Exodus PLUS obteve retorno positivo com base na estratégia otimista no 
mercado de ações brasileiro, com exposição vendida no mercado de ações americano, visando à 
proteção da carteira. O fundo ainda obteve uma contribuição positiva de posição tomada nos juros 
de longo prazo (a qual foi encerrada com os dados mais fracos de inflação) e contribuição negativa 
com uma posição comprada no Real. 

 

 

 

 



 

 

No geral, seguimos crendo no potencial dos ativos brasileiros, em especial no mercado acionário, o 
qual acreditamos que deverá apresentar performance melhor que nos EUA, onde mantemos posição 
vendida. Voltamos a ter posição a favor do Real. Esperamos enfraquecimento do dólar contra 
emergentes após a revisão da trajetória de juros americanos para o próximo ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL TÊM CÁRATER MERAMENTE INFORMATIVO, ELE NÃO CONSTITUI E NEM DEVE SER 
INTERPRETADO COMO SENDO SOLICITAÇÃO DE COMPRA OU VENDA, OFERTA OU RECOMENDAÇÃO DE QUALQUER ATIVO 
FINANCEIRO, INVESTIMENTO, SUGESTÃO DE ALOCAÇÃO OU ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS POR PARTE DOS DESTINATÁRIOS. OS 
ATIVOS, OPERAÇÕES, FUNDOS E/OU INSTRUMENTOS FINANCEIROS DISCUTIDOS NESTE E-MAIL PODEM NÃO SER ADEQUADOS 
PARA TODOS OS INVESTIDORES. ESTE MATERIAL NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO OS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO, SITUAÇÃO 
FINANCEIRA OU NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE QUALQUER INVESTIDOR. OS INVESTIDORES DEVEM OBTER ORIENTAÇÃO 
FINANCEIRA INDEPENDENTE, COM BASE EM SUAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS, ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE 
INVESTIMENTO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO 
MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA  
DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO  
GARANTIDOR DECRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE  
CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL  
INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE  
FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.  


