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1. MACRO

Mundo sobe, Brasil desaba: bolsas no mundo testaram máximas no mês de outubro enquanto o Brasil desabou quase

7% e se tornou a pior Bolsa do mundo dentre as mais relevantes. 

Pelo mundo: destaques do mês foram Tesla batendo US$ 1 trilhão de valor de mercado e Google testando USD 2

trilhões, com Nasdaq subindo mais de 20% no ano. Tesla hoje vale cerca de 20% mais do que a soma de montadoras

listadas em bolsa e se junta ao seleto grupo das empresas que atingiram 1 trilhão de valor de mercado, passando até o

Facebook em valor. Os principais índices dos EUA também estiveram sob relevante expectativa quanto à redução do

volume de compra de ativos pelo FED (Banco Central americano), conhecido como tapering. A medida, que em outubro

respondia por US$ 120 bilhões em compras mensais de Treasuries e títulos atrelados a hipotecas (com vistas a estimular

a atividade econômica em resposta à pandemia), deve passar por reduções graduais mensais a partir de novembro.

Inflação, inflação, inflação: fica cada vez mais claro que os componentes temporários da inflação se estenderão e que

alguns elementos centrais começam a pressionar mais, especialmente salários e aluguéis. Enquando FED (Banco

Central americano) e ECB (Banco Central europeu) seguem dovish, os BCs da Inglaterra e Canadá já dão sinais de que o

aumento de juros pode vir bem antes que mercado espera. Mundo emergente, Brasil inclusive, também tem surpreendido

com aperto monetário mais intenso.

Brasil e dominância fiscal: com a quebra formal do teto de gastos, seja pelo escalonamento dos pagamentos de

precatórios, “calote”, seja pela mudança de índice de reajuste do teto, oportunismo, o governo abandonou sua única

âncora fiscal e as dúvidas sobre capacidade de pagamento da dívida pública se agigantaram. De maneira simplória, a

conta simples é a de que com dívida / PIB de 80%, crescimento de 1.5% e juros real de 4%, números bastante otimistas,

precisaríamos de quase 2% de superávit primário para estabilizar a dívida, saindo de um déficit esperado próximo ano

acima de 1%, esforço fiscal de mais de 3% do PIB, o que é bastante desafiador. Principalmente, quando lembramos do

passado recente do país e de seu apego clássico pelo "milagroso" gasto público.

Bolsa a 105 mil pontos: Bolsa brasileira reagiu ao aumento do risco país e dos juros reais e nominais. Em uma visão

puramente top-down (macro) é factível argumentar que esteja próxima de seu valor justo dada a perspectiva de

desaceleração da atividade e aumento do custo de capital. O leitor que nos conhece há mais tempo sabe que não

gostamos de calls top-down para Bolsa brasileira porque Petrobras (11.1%), Vale (12.6%), ITUB (8%) e Bradesco (6%),

somente quatro empresas, representam quase 40% do índice e suas idiossincrasias podem fazê-las descolar das

questões domésticas. Por exemplo, se o Itaú faz uma aquisição transformacional fora do país, evento possível, o ativo 

 pode puxar o índice sem qualquer relação com o que ocorre no país. 
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2. VISÃO DE RENDA VARIÁVEL DA LOGOS

Tivemos uma performance insatisfatória no mês de outubro: LOGOS TOTAL RETURN -18.2%, e LOGOS LONG BIASED

-9.9%, contra um Ibovespa que recuou -6,7% e S&P 500 que acumulou ganhos de  5,7%. A despeito dos desafios no

Brasil, fiscal e político, achamos que os riscos macroeconômicos estejam sobremaneira precificados em nossas principais

posições. Seguimos com uma alocação equilibrada entre exportadoras (beneficiárias de uma maior deterioração

doméstica) setor de energia elétrica (empresas estão mais descontadas atualmente do que na época da Dilma), risco de

racionamento, como mencionamos na nossa última carta, foi quase completamente mitigado, e alguns cases específicos

onde julgamos existir uma assimetria bastante interessante, tal como Arezzo, Porto Seguro e BR Malls. 
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AVISO LEGAL

 A LOGOS CAPITAL não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As

informações contidas neste documento são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo

de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste

documento constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de fundos de investimento,

ou de quaisquer outros valores mobiliários ou instrumentos financeiros. As estratégias, da forma como são adotadas,

podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao

capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os

métodos utilizados pelo gestor para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra

eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo. O fundo pode estar exposto a significativa

concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A rentabilidade divulgada não é líquida de

impostos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este documento não constitui o prospecto

previsto no código de autorregulação da Anbima para a indústria de fundos de investimento. É recomendada a leitura

cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. O fundo não

conta com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de

crédito – FGC. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Informações sobre

investimentos e ativos financeiros podem ser encontradas em www.comoinvestir.com.br.
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