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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – OUTUBRO 2019 

 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +0,38% em outubro. No ano de 2019, acumula 

rendimento de +11,81% e, desde o início de suas atividades em julho de 2018, acumula 

+18,55%, equivalente a 230% do CDI.  

Apesar da desaceleração marginal da atividade nos EUA, a dinâmica expansionista do 

FED e uma aparente trégua comercial entre EUA e China foram suficientes para manter 

a propensão ao risco, principalmente no mercado acionário americano. Com 3 cortes 

consecutivos de 0.25% na taxa de juros, mesmo com o mercado de trabalho robusto, o 

FED tem diluído as previsões de recessão na maior economia do mundo. Da mesma 

forma, a temporada relativamente fraca de resultados corporativos do 3º trimestre foi 

eclipsada pelas tratativas de uma primeira fase de acordo comercial entre EUA e China. 

Nesse contexto, o S&P500 subiu +2,0% para o maior patamar histórico, acima de 3.000 

pontos. 

Nesse ambiente de maior tomada de risco globalmente, aliado a um possível 

entendimento entre União Europeia e Reino Unido de um acordo para o Brexit, o dólar 

cedeu em relação à maioria dos pares, bem como em relação às moedas de 

emergentes, como foi o caso do Real, o qual valorizou 3,3%. 

Com a aprovação da Reforma da Previdência pelo Senado, outubro foi um mês de certa 

euforia para os ativos brasileiros. Além da valorização do Real, o Ibovespa apresentou 

alta de +2,3% e a curva de juros, queda generalizada, respaldada ao fim do mês por 

mais um corte de 0.50% pelo COPOM, levando a Selic para 5% aa. 

Ao fim de outubro, com a significativa valorização do real, decidimos reduzir a 

exposição à moeda brasileira, embora continuamos a ver o Real performando melhor 

que os pares emergentes, dada a positiva agenda de reformas microeconômicas, bem 

como um ambiente favorável para investimentos estrangeiros no país. Seguimos 

relativamente céticos com a bolsa americana, apesar do otimismo recente. 

Continuamos vendo uma inflação nos preços dos ativos, não correspondida por uma 

inflação nos bens e serviços, mantida primordialmente por estímulo monetário. Essa 

dinâmica pode durar por mais um tempo, mas em ambiente de crescimento global em 

desaceleração, preferimos manter a cautela. Seguindo esse raciocínio, decidimos 

carregar uma pequena posição vendida em Ibovespa e em algumas ações locais, as 

quais vemos valuation atual muito acima do que sugerem os fundamentos.  
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Período analisado: 23/07/2018 a 31/10/2019 

 

 

 


