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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – JANEIRO 2020 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +3,59% em janeiro. Desde o início de suas atividades 

em julho de 2018, acumula +22,09%, equivalente a 238% do CDI do período, com 

volatilidade anualizada dos últimos 12 meses em 5,25%. 

O ano de 2020 iniciou com perspectivas bastante otimistas para os ativos de risco, 

tanto no Brasil, quanto no exterior. De um lado, a tendência positiva de reformas e a 

retomada do crescimento no âmbito local. De outro, um ano de eleição presidencial 

nos EUA, o qual promete uma agenda de ainda mais estímulos. 

A execução do líder militar iraniano e os dias com elevada tensão que se seguiram após 

não foram suficientes para romper a dinâmica positiva. Apenas na segunda quinzena 

do mês, com a escalada de casos (e fatalidades) do novo Corona vírus, é que um 

movimento de maior aversão ao risco anulou os ganhos das bolsas dos primeiros dias.  

A maior contribuição para a performance do fundo veio da posição comprada em dólar 

contra o real. Em meio a uma deterioração da conta corrente do país e uma expectativa 

de aceleração do crescimento, vemos um valor de equilíbrio um pouco mais alto para 

a taxa de câmbio. Com juro real muito próximo de zero e uma dinâmica de crescimento 

global ainda em desaceleração (apesar de alguns PMIs terem mostrado um quadro 

menos pior na margem), tivemos conforto em montar essa posição comprada em dólar 

por volta do 4,07. Ao fim de janeiro, com o câmbio buscando novamente a máxima 

nominal histórica, zeramos a posição em torno do 4,23. 

Posições vendidas, na maior parte em S&P500, mas também um pouco em Ibovespa, 

contribuíram positivamente para o resultado do mês. Seguimos com essas posições para 

fevereiro. Vemos a bolsa americana em um patamar bastante inflado em diversas 

métricas, mesmo levando-se em consideração um possível corte de juros adicional em 

2020. A expansão recente do balanço do FED tem garantido maior propensão ao risco 

pelos investidores e pelas companhias em suas recompras de ações. Esse fator deve 

continuar em 2020, mas em menor magnitude, sendo que vários fatores de risco podem 

destravar uma correção dos preços. Um desses fatores pode vir a ser o novo surto de 

Corona vírus de Wuhan, o qual ainda não temos muita visibilidade de quão impactante 

será. Outro fator pode ser uma temporada de resultados corporativos relativamente 

fracos, como já tivemos em vários setores no último trimestre. 

Apesar de ainda otimistas com o cenário doméstico, acreditamos que o momento atual 

exige cautela e a assimetria para uma correção maior permanece. Em caso de 

distorções de forte magnitude, principalmente no câmbio, devemos voltar a montar 

posições mais otimistas. 
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Atribuição de Performance (Ano) 

 

 

Período analisado: 01/01/2020 a 31/01/2020 

 

 

 


