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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – DEZEMBRO 2019 

 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +0,63% em dezembro. No ano de 2019, obteve 

rendimento de +11,16% e, desde o início de suas atividades em julho de 2018, acumula 

+17,86%, equivalente a 201% do CDI do período. 

Durante o mês de dezembro, os ativos de risco foram beneficiados pelo mundo todo, 

com forte valorização das bolsas, enfraquecimento do dólar perante uma variedade de 

moedas, juros comportados e, no Brasil, uma impressionante redução do CDS. 

A continuação do apetite ao risco pelos mercados globais derivou de uma leve 

recuperação nos indicadores de atividade, visivelmente na China, além das notícias 

positivas para a assinatura da “fase 1” do acordo comercial entre EUA e China no início 

de 2020. 

No Brasil, uma sequência de dados econômicos positivos como, por exemplo, emprego 

e crédito, fez disparar o Ibovespa e o dólar voltar ao patamar próximo de R$ 4,00. O 

ano de 2019 foi marcado por forte alta das bolsas mundo afora, apesar da volatilidade 

observada ao longo do ano devida à guerra comercial. No entanto, também pudemos 

observar uma elevação da cotação do ouro e, por algumas vezes, os sinais amarelos 

advindos de indicadores de recessão, como a inversão da curva de juros americana. 

Vamos para 2020 em um clima positivo para as bolsas, no entanto, vários fatores de 

risco aparecem no horizonte. O modelo de estímulo contínuo dos Bancos Centrais 

deverá ser novamente questionado. O crescimento global também deve ser ponto de 

atenção. A eleição americana é outro fator natural de volatilidade, mesmo que o 

cenário esteja relativamente tranquilo para a reeleição de Trump. Além disso, há 

sempre choques possíveis que não esperamos, sejam geopolíticos ou de oferta 

(notadamente em commodities). 

Seguimos buscando rentabilidade consistente com nosso mandato de risco, com 

volatilidade alvo entre 5% e 7%, e uma carteira diversificada e descorrelacionada com 

os pares da indústria de multimercados macro. Somos otimistas com o segundo ano de 

governo para a aprovação de algumas das importantes reformas que estão na agenda, 

mesmo em ano eleitoral. Quanto ao cenário externo, mantemos cautela, dados os 

riscos que nos parecem assimétricos para o lado negativo. 

Um feliz 2020 a todos. 
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23/07/2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado
2018 - - - - - - 0,09% -1,50% 1,09% 4,02% 0,26% 2,01% 6,03% 6,03%

%CDI - - - - - - 61% -265% 234% 741% 53% 407% 220% 220%

2019 3,44% 0,80% -0,30% 0,90% 3,31% 0,39% 1,90% 0,43% 0,04% 0,38% -1,21% 0,63% 11,16% 17,86%

%CDI 633% 163% -64% 174% 610% 83% 334% 84% 10% 80% -318% 168% 187% 201%

 

 

 

Período analisado: 01/12/2019 a 31/12/2019 

 

 

 


