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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – AGOSTO 2019 

 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +0,43% em agosto. No ano de 2019, acumula 

rendimento de +11,33% e, desde o início de suas atividades em julho de 2018, acumula 

+17,55%, equivalente a 256% do CDI. A principal contribuição positiva para a 

performance do mês veio da posição vendida em bolsa americana. 

O mês de agosto foi marcado por um aumento considerável da volatilidade em 

praticamente todos os mercados. Aumento de tarifas de importação de produtos 

chineses nos EUA e a posterior retaliação por parte do governo chinês, em meio a uma 

expectativa de retomada das negociações no início de setembro, contribuíram para os 

portfolios mundo afora oscilarem muito mais que a média do ano. 

Apesar da forte magnitude dos movimentos de preço, ao fim do mês, a queda do 

S&P500 foi de apenas -1,8%. Em vários dias durante o mês, a oscilação diária do índice 

acionário foi maior que isso. No Ibovespa, cena muito semelhante, com uma queda 

mensal de apenas -0,67%, embora tenha chegado a cair mais de 5% até o dia 26/8. 

O destaque foi o fortalecimento do dólar contra a maioria das moedas, em especial 

contra emergentes. O real desvalorizou 8,6%, variação mensal não vista há pelo menos 

3 anos. Os EUA continuam tendo, dentre as principais economias, crescimento sólido 

e com sinais ainda muito sutis de desaceleração. Números da indústria fracos têm 

fortalecido a pressão que o mercado exerce para novos cortes de juros, no entanto, 

inflação estável e mercado de trabalho muito resiliente mantêm alguns integrantes do 

FED resistentes à ideia de mais estímulos monetários. 

Há meses mantemos uma posição vendida em S&P500, baseados na ideia de que novos 

estímulos monetários não terão mais a mesma eficácia que no passado. A sustentação 

dos preços de ativos por injeção de liquidez está saturada. Ativos vistos como proteção 

de capital estão se valorizando, como o ouro e o iene. Em meio à forte volatilidade do 

mês de agosto, reduzimos um pouco essa posição, com vistas a retomá-la conforme o 

mercado volte a se aproximar da máxima histórica em meio a uma precificação de 

corte maior de juro. 

No início de julho, havíamos zerado nossa exposição comprada em Real. Ao longo de 

agosto, conforme a moeda foi se desvalorizando consideravelmente, voltamos a vender  
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dólar, seguindo a estratégia traçada no mês anterior. Como a desvalorização foi maior 

que imaginávamos (e maior que os pares emergentes), essa alocação acabou 

contribuindo negativamente para a performance do mês. No entanto, seguimos 

confiantes que o Real pode apresentar melhor performance que os pares e que o dólar, 

dados os diferentes momentos do ciclo econômico que passam EUA e Brasil. 

Junto com a desvalorização do real, o mercado de juros por alguns dias chegou a 

precificar um ciclo menor de cortes pelo COPOM. Aproveitamos essa oportunidade para 

zerar nossa posição tomada em juro curto, mas continuamos dispostos a retomá-la 

conforme o mercado volte a precificar um extenso ciclo de cortes, pois a vemos como 

um componente interessante para o equilíbrio da carteira, dada a exposição comprada 

em real. 

 

 

 

 

 

 


