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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – NOVEMBRO 2019 

 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu -1,21% em novembro. No ano de 2019, acumula 

rendimento de +10,46% e, desde o início de suas atividades em julho de 2018, acumula 

+17,12%, equivalente a 202% do CDI do período. 

O mês de novembro foi marcado por uma continuação do movimento de maior 

otimismo global iniciado na segunda quinzena de outubro, após as primeiras 

declarações sobre um “Acordo Fase 1” entre EUA e China no âmbito comercial e de 

transferência de tecnologia. Diversos indicadores PMIs apresentaram uma dinâmica 

melhor nesse mês, garantindo altas nos principais índices acionários. S&P500 subiu 

+3,4%, Nasdaq +4,5%, Stoxx 600 da Europa +2,7% e Ibovespa, +0,95%. 

Apesar de considerarmos o nível do mercado de ações americano sobrevalorizado, 

entendemos que a sequência de cortes de juros pelo FED e a iminência de um acordo 

comercial preliminar são suficientes para manter a trajetória dos mercados no curto 

prazo. Por isso, decidimos, em meados de novembro, zerar nossa posição vendida em 

S&P500, a qual funcionava como um contraponto para nosso maior otimismo no 

mercado local. Seguiremos monitorando a evolução da economia americana, com 

vistas a retomar a posição conforme os riscos (eleitorais, geopolíticos e econômicos) 

mostrarem maior impacto nos preços dos ativos. 

No Brasil, tivemos a apresentação de uma agenda de reformas que, se forem em sua 

maior parte aprovadas, permitirão um crescimento robusto e sustentável pelos 

próximos anos. A frustração aparente do leilão dos campos da cessão onerosa não foi 

suficiente para barrar mais um mês de otimismo na bolsa. O impacto foi mais nítido no 

Real, o qual desvalorizou 5,5% no mês. Além do esperado fluxo de investimentos 

estrangeiros que não veio no leilão, a divulgação de um quadro pior de transações 

correntes e a tensão social nos países vizinhos foram elementos que influenciaram na 

desvalorização da moeda. Com a alta do dólar e o choque de alimentos derivado da 

alta da arroba do boi, a curva de juros mudou de patamar, subindo em média 0,40% e 

diminuindo a probabilidade de cortes abaixo de 4.50% para a trajetória da Selic. 

O desempenho do fundo foi prejudicado pela alta do S&P500 e pela alta do dólar no 

mês. De acordo com nossa política de risco, reduzimos as posições em meados de 

novembro, além de zerar a posição vendida em bolsa americana. Ao fim do mês, 

retomamos a visão otimista no mercado doméstico via posições aplicada em juros  
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longos, comprada em índice Ibovespa (além de algumas ações específicas de varejo) e 

vendida em dólar contra real, aproveitando-se dos melhores níveis em todos esses 

mercados. 

 

 

 

 

Período analisado: 23/07/2018 a 29/11/2019 

 

 

 


