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1. MACRO

O primeiro semestre se mostrou bastante conturbado e com diversas dúvidas que ainda não foram respondidas e que

vão se arrastar pelo segundo semestre de 2022. Podemos destacar dois pontos principais:

i) Recessão: a dúvida continua. Teremos um soft landing ou hard landing nas principais economias mundiais? Saímos

de 2021 com uma tendência de alta inflacionária, intensificada com a alta das commodities, sobretudo após o início da

guerra (Rússia vs. Ucrânia). Praticamente todos os BCs iniciaram o aperto monetário e a perspectiva de um

arrefecimento da atividade está gerando uma incerteza perante sua intensidade, junto com a persistência inflacionaria.

Todavia, nosso cenário base é de que ainda não terá uma ruptura abrupta. Alguns indicadores mostram, mesmo que de

forma suave, um certo arrefecimento, e que estamos muito perto de encontrarmos o pico inflacionário. Infelizmente a

inflação deve orbitar acima do desejado por um período mais longo, só que muito mais comedida do que os níveis atuais

(acumulado de 12 meses). Vamos observar os próximos dados e aguardar.

ii) Covid-19 na China: temos uma perspectiva muito positiva para o segundo semestre de 2022 na China, que está

caminhando para um relaxamento nas políticas de contenção ao vírus. A maioria das grandes cidades chinesas já

diminuíram ou removeram restrições de mobilidade. Embora o governo chinês pretenda manter a conduta “Zero-Covid”,

o foco agora deve ser como o país irá atingir o crescimento de 5,5% neste ano. Muito provavelmente não irá, mas, para

chegar perto disso (próximo de 4%), a China deverá entrar neste segundo semestre em uma nova rodada de estímulos,

seja fiscais e/ou monetários, enquanto o mundo estará na contramão: contraindo. 

Por fim e, talvez, menos importante no momento, não podemos nos esquecer do processo eleitoral brasileiro, que ainda

permanece incerto e tende a acirrar nos próximos meses, em que observaremos uma maior volatilidade no mercado

doméstico. Além disso, deveremos ter, no Brasil, mais uma "pernada" de revisões de alta de crescimento para 2022, e o

PIB deverá crescer perto de 2,0% nesse ano. 
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2. VISÃO DE RENDA VARIÁVEL DA LOGOS

Os fundos da Logos Capital não performaram bem durante o mês de junho: LOGOS TOTAL RETURN -24,56% e LOGOS

LONG BIASED -12,73%. 

No início do mês falamos que iríamos continuar com uma carteira que englobava um mix de Commodities (Petróleo &

Gás, Aço e, sobretudo, Celulose e Alumínio), e com teses assimétricas, como MRV, em que víamos possíveis triggers de

curto prazo e valuation atrativo. Vale ressaltar nossa posição em Eletrobrás, que aumentamos ao longo do mês com a

capitalização e se tornou a principal posição do fundo. Vamos explicar ponto a ponto.

Começando por Energia (Petróleo), nossa posição em 3R foi a principal detratora para o fundo. Apesar da curva de

petróleo não ter mudado ao longo do mês de forma significativa, as ações de empresas de petróleo cederam bruscamente

com o receio da eventual recessão global no curto prazo, além de uma demanda mais branda pela commodity. Esse nõ é

nosso cenário base porque acreditamos em uma oferta muito mais limitada no curto prazo. Além disso entendemos que o

valuation da empresa está muito interessante. 

Agora, para as outras Commodities, mantemos nossa tese em alumínio e celulose. CBA (CBAV3) embora não tenha

performado bem no mês passado (alumínio seguiu o mesmo padrão do petróleo – afetado pelo medo da recessão)

continua na nossa carteira. Entendemos que o preço atual do alumínio, próximo à 2.500 não está condizente com o

cenário de nível de consumo estabilizado e baixo estoque e esperamos uma normalização. Quanto à celulose, nossa tese

em Suzano, que não apresentou grandes perdas nem ganhos no mês de julho, permanece na carteira.

Quanto à MRV, a ação não performou bem (-20%), principalmente devido à deterioração das expectativas

macroeconômicas nos Estados Unidos e maior risco de recessão, levando a taxa de juros de 10 anos Americana a subir

~15bps no mês. Esse cenário afeta principalmente a AHS (subsidiária da MRV que opera na Flórida, Texas, e Geórgia no

segmento de Multy Family, construindo projetos imobiliários para atender a classe trabalhadora), já que pode dificultar a

capitalização necessária para manter o plano de crescimento de construção e vendas. Porém, ainda continuamos

otimistas com o case dado que a empresa vem repassando preço e buscando recuperar margens em suas operações

core no Brasil, movimento que deve ser auxiliado pelas mudanças do programa Casa Verde e Amarela (antigo Minha

Casa Minha Vida).
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2. VISÃO DE RENDA VARIÁVEL DA LOGOS

Por fim, vimos nossa tese de Eletrobrás se concretizar: a capitalização e, consequentemente, a privatização ocorreu como

o esperado e a ação performou muito bem, se tornando o principal vetor positivo para nossa carteira. Continuamos com a

posição e, inclusive, aumentamos seu tamanho. Isso porque o valuation continua atrativo, vemos muito potencial com o

novo management e há diversas vertentes de melhorias de médio prazo. 

Veja abaixo as contribuições positivas e negativas para o desempenho de nossos fundos. Novamente, queremos

relembrar de que o fundo Total Return possui a mesma carteira do fundo Long Biased, mas pode utilizar de outros

mercados, como juros, moedas e commodities, tanto de forma direcional, quanto hedge das posições de ações e, por

isso, é considerado um fundo mais arrojado. Dessa forma, os mesmos setores que impactam o desempenho do fundo

Long Biased também afetaram nosso Total Return. O desempenho menos robusto do TR pode ser explicado pela sua

maior exposição em Equity (ações mencionadas).

 

     



CARTA DA GESTÃO
J U N H O  2 0 2 2

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.

Informações finais:

Rua Joaquim Floriano - 960 - cj 62 | São Paulo - SP - CEP: 04534004

www.logoscapital.com.br

Logos Capital

@logosgestora

+55 (11) 4130-5510

 Logos Capital

@capital_logos

contato@logoscapital.com.br

https://comoinvestir.anbima.com.br/
https://www.logoscapital.com.br/
https://www.facebook.com/LOGOS-Capital-1098391470367236
https://api.whatsapp.com/send?phone=551141305510
https://www.instagram.com/logosgestora/
https://www.linkedin.com/company/14041855/admin/
https://twitter.com/capital_logos
https://www.facebook.com/LOGOS-Capital-1098391470367236
https://www.instagram.com/logosgestora/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551141305510
https://www.linkedin.com/company/14041855/admin/
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mailto:contato@indiecapital.com.br

