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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – MAIO 2020 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +8,08% em maio. No ano de 2020, acumula retorno 

de +12,79%. Desde o início de suas atividades em julho de 2018, acumula +32,94%, 

equivalente a 312% do CDI do período. 

Ao contrário do provérbio de mercado, nesse ano o mês de maio atraiu compras de 

ações e aumento da propensão ao risco nos mercados globais. Estimuladas pelas 

injeções de liquidez, as bolsas seguiram o movimento de alta visto em abril. Com a 

recuperação da atividade na China e o arrefecimento da pandemia na Europa e EUA, 

houve um rápido restabelecimento dos níveis de preço do petróleo, bem como de 

outras commodities, atraindo alocação para países emergentes e impactando 

positivamente suas moedas. 

O S&P500 seguiu sua tendência de recuperação rápida, sustentada principalmente pela 

forte alta das empresas de tecnologia. Com a injeção maciça de estímulos por parte 

do FED e do incentivo fiscal do governo, acreditamos que veremos a bolsa americana 

buscar nova máxima talvez ainda esse ano, apesar da recessão causada pela pandemia. 

O FED tem sido vocal quanto à manutenção prolongada dos juros baixos. O alto nível 

de desemprego deverá manter esse cenário por vários trimestres. 

No Brasil, a despeito de reduzido espaço fiscal para estímulos, a situação é muito 

semelhante. Temos nível de juros inédito, desemprego que já era alto deve se manter 

ou piorar nos próximos meses e uma quantidade enorme de pequenas empresas 

encerrando operações e cedendo espaço para as empresas que estavam mais bem 

preparadas antes da pandemia. Seguimos bastante posicionados em uma cesta com 

grandes empresas do Ibovespa, em diversos setores. Entendemos que aquelas empresas 

que já estavam com uma situação confortável de caixa, endividamento e bem 

posicionadas nos seus respectivos setores sairão da recessão ainda melhores, com 

capacidade de ganhar market share, reajustar preços e aumentar investimentos. 

Quanto ao câmbio, em abril havíamos montado uma posição vendida em Dólar contra 

o Real. Houve um aumento substancial da volatilidade da moeda em maio. O Banco 

Central fez intervenções pontuais na tentativa de corrigir excessos. Por fim, com um 

cenário global mais benigno para commodities e moedas de países emergentes, o dólar 

zerou a alta do início do mês e o Real fechou com leve valorização. Entendemos que a 

situação atual do Balanço de Pagamentos permite a moeda atingir nível bem mais 

valorizado do que os atuais 5,35 R$/U$ e, portanto, seguimos com a posição vendida 

em dólar. 
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Atribuição de Performance (Ano) 

     
                                                                                                                                       Período analisado: 01/01/2020 a 29/05/2020 

 

 

 


