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Panorama Atual

Volatilidade foi a palavra de ordem
O início de março foi marcado pela expectativa da aprovação da PEC emergencial no Brasil, para
dar continuidade aos auxílios à população afetada pela pandemia e pela aprovação do pacote de
estímulos por parte do governo americano.
Os ativos de mercado financeiro passaram um mês volátil, numa coleção de situações notadamente
políticas que levaram desde o Real performar entre as melhores, como as piores moedas do período
em diversas ocasiões.

Entre os sinais negativos estiveram o aumento da alíquota de impostos para bancos,
aumento dos fechamentos de estados e municípios por conta do recrudescimento da
pandemia na sua segunda onda, a retirada das acusações contra o ex-presidente Lula,
adiantando o processo eleitoral altamente polarizado, as tentativas de desfiguração da PEC
emergencial e a aprovação no congresso de um orçamento perdulário, o qual pesa ao
executivo cortes praticamente impossíveis e maneja despesas obrigatórias de modo a
descumprir a lei de responsabilidade fiscal.
No exterior, a demissão do presidente do BC turco, após a elevação dos juros para 19% aa e o
calote da Argentina no FMI.

Do lado econômico, além da aprovação do pacote de US$ 1,9 trilhões nos EUA, com cheques de até
US$1.400 à população, o período foi marcado por importantes decisões de política monetária, entre
elas a surpreendente alta de 0,75 pp na decisão do COPOM, os juros mantidos nos EUA, Reino
Unido, Japão e Zona do Euro e sinais de manutenção dos programas de alívio quantitativo.
O BC por aqui não somente elevou os juros, mas também emitiu um sinal mais duro em relação à
inflação, contratando mais uma alta de 75 bp para os 45 dias seguintes, porém deixando sinais de
cautela com o futuro dos juros no Brasil, contrariando a perspectiva média de elevação para 6,5% aa
no final de 2021.
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Panorama Atual
Outro ponto importante foi o sinal emitido pelo FOMC, o comitê de política monetária do Fed,
retirando o peso das perspectivas inflacionárias que se desenharam nas últimas semanas no
mercado, que teria consequente retirada de estímulos e normalização de juros.
Em resumo, juros mais altos aqui e estáveis lá fora, independente de um cenário inflacionário
mais pressionado.

O mês também foi marcado por se completar um ano de pandemia e como mudaram-se as
perspectivas desde então.
Projeções de PIB, inflação e atividade econômica, todos desenhavam um cenário econômico
sensivelmente mais trágico do que a realidade mostrou.
Os mercados foram rápidos em se converter à máxima do “buy the dip” (compre o fundo, o
‘mergulho’), principalmente com a continuidade dos programas de alívio quantitativo, com obscenas
quantidades de recursos inseridas na economia, inclusive no Brasil, evitando a derrocada da
população em média à linha da pobreza.
A muito custo vieram as vacinas e os países que melhor lidaram com a pandemia em seus
primórdios parecem ser os mesmos que avançaram no processo de aquisição e
posteriormente, vacinação da população, como Israel, Japão e em alguns aspectos, EUA.
Agora o mundo lida com uma corrida inglória, entre a velocidade vacinal, que não ganha ímpeto na
Europa e em alguns países emergentes e a mutação do vírus em diversas cepas, o que dá maior
velocidade de contaminação.
Neste contexto, a tendência de um crescimento econômico descoordenado se torna cada vez mais
concreta, com a clara liderança dos EUA e da China em nivel global.
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C E N Á R I O S
Macro e Político - Abril
Para abril, os desafios sanitários globais continuam em meio à recuperação mais acelerada dos EUA,
com indicadores acima das expectativas médias dos analistas, mas localmente, em discussões sobre a
peça de orçamento que já traz um claro enfraquecimento do ministro Paulo Guedes, frente ao
grupamento político do governo, o qual tem apoio do congresso.
O que se imaginava como uma conjunção política positiva para o governo, ainda não conseguiu se
traduzir na tão desejada produtividade das casas legislativas, levando a expectativas cada vez mais
exíguas de aprovação das reformas estacionadas.
O cenário depende de como o imbróglio do orçamento pode se resolver e como a figura do ministro da
economia sobreviverá em meio ao ataque coordenado das casas legislativas, ávidas por recursos cada
vez mais exíguos.
A recente reforma ministerial agradou em partes a população, em partes ao congresso, mas ainda falha
em trazer a desejada estabilidade para sinalizar que as reformas finalmente ganharão corpo.
O ponto positivo é a reação da economia dos EUA, a qual pode levar a igual reações do mercado global e
afetar os ativos de maior risco, como renda variável.
O dólar, porém, não tem rumo definido e tende a se manter instável globalmente.
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Estratégias de
Renda Fixa e
Multimercados
Renda Fixa
O mês de abril apresentou alta significativa em toda a curva de juros, motivado por indicadores de inflação
acima das expectativas, aumento dos casos de covid no Brasil e consequente discussão sobre mais estímulos
por parte do governo, e uma peça orçamentária aprovada no Congresso com base em premissas irreais,
especialmente na previsão de despesas discricionárias. Além disso, o Banco Central iniciou ciclo de aperto
monetário com uma alta de 0,75% na Selic, sinalizando nova alta de mesma magnitude na reunião de maio.
Apesar do tom mais duro sinalizado pelo tamanho da alteração na taxa de juros, o discurso presente na ata e
dito pelos dirigentes é de que o BC pretende agir mais rápido para que não precise levar a Selic a patamares
muito elevados, levando a uma normalização parcial da taxa de juros. Neste contexto, as estratégias no
mercado de renda fixa apresentaram resultados neutros, e o destaque ficou para a redução de operações
existentes, como a posição comprada em inclinação de inflação implícita e estratégias de arbitragem na curva
de juros nominais, que alcançaram o retorno esperado. Do lado negativo, zeramos posições pequenas
aplicadas na parte longa da curva de juros com o acirramento das condições políticas que pioraram o ambiente
macroeconômico prospectivo.

Ações
As estratégias do book de Ações apresentaram resultado geral negativo, impactados pela por
estruturas (direcionais e via opções) vendidas no Ibovespa, que registrou alta superior a 6% no
mês de março. Destaca-se também o desempenho negativo da carteira de Momento e de ações
de empresas de tecnologia. Do lado positivo, os destaques foram ações de empresas produtoras
de commodities e aquelas dependentes de mobilidade social, como varejo e shopping centers.
CCR também foi destaque positivo, devido ao primeiro acordo de repactuação com o governo de
São Paulo, sobre a Linha 5 Lilás do Metrô. Foram reduzidas diversas posições direcionais
compradas no mês após a forte valorização das bolsas brasileira e americana, o que piorou as
relações de risco-retorno neste mercado.

Volatilidade
O book de volatidade apresentou resultados positivos no mês de março. A estratégia de venda de
volatilidade implícita de médio prazo em Petrobras foi o destaque de ganhos. O resultado se deu
em função da redução do nível de risco relativo na ação, pois a estratégia foi iniciada em meados
de fevereiro/21, quando o stress provocado pela demissão do presidente da empresa elevou
rapidamente o risco implícito nas opções (de 44%aa para 75%aa). Também obtivemos resultado
positivo em estrutura de venda de volatilidade via opções de Vale, esta beneficiada pelo
movimento de alta do minério de ferro e da moeda americana.
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Moedas
O book de moedas da Infinity Asset registrou
desempenho negativo no mês de março. Tanto a
volatilidade da moeda brasileira quanto seu pior
desempenho em relação as moedas de países
pares foram responsáveis pelo resultado. O
cenário político atabalhoado bem como a dúvida
em relação aos próximos passos no tocante à
política fiscal fez com que zerássemos todas as
posições
em
moeda
brasileira.
Como
desempenho positivo de nossa carteira de
moedas, vale destacar a nossa posição vendida
no Dólar Neozelandês (NZD).

Estratégia

Magnus

Long

Bias

O fundo Infinity Magnus LB teve uma rentabilidade de 5,89%. As maiores contribuições para a performance foram
exposição direcional comprada em índice futuro e empresas exportadoras como Vale, JBS e Gerdau. As
estratégias de Momentum e Long and Short também apresentaram retorno positivos. O destaque negativo veio
das posições em empresas do comércio eletrônico além do custo de carrego das proteções via opções.
O fundo mantém a mesma estratégia do Infinity Ações em sua carteira de ativos, adicionando estratégias de Long
and Short de ações selecionadas e de uma carteira de Momentum contra o índice futuro, e estratégias nos
mercados de juros e moedas. Além destas, o fundo sempre mantém proteções na carteira aproveitando-se
especialmente de momentos de baixa volatilidade.

Estratégia

Infinity Ações

O fundo Infinity Ações apresentou valorização de 5,19% em março vs +6,00% do Ibovespa. As maiores
contribuições positivas do fundo vieram de exportadores como Vale, JBS e Gerdau. Ao longo do mês de março,
aumentamos posições em ações mais dependentes de mobilidade, como Multiplan, Lojas Renner e CCR, o que
também trouxe contribuições positivas para o fundo. Do lado negativo, as posições em empresas de tecnologia
(principalmente e-commerce) apresentaram quedas significativas no mês, com destaque para Magazine Luiza (16% no mês com impacto de -55 bps no fundo).
O fundo continua posicionado principalmente em ações de empresas exportadoras, que devem se beneficiar da
recuperação econômica mundial e da fraqueza da moeda brasileira. Acreditamos que as empresas mais
dependentes de mobilidade social devem se beneficiar da aceleração da vacinação no Brasil. Contudo, dada a
forte performance recente deste grupo, estamos esperando melhor momento para aumentar posições. O fundo
segue com seu viés de investimento em empresas de “qualidade” (margens elevadas e estáveis, baixo
endividamento) e com melhor “momentum” (melhor performance recente na bolsa).
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Perspectivas
O cenário político brasileiro continua tendo forte impacto nos preços dos ativos, em especial nos juros e
no câmbio.
Os desafios continuam altos: os ruídos a respeito o orçamento de 2021 criaram mais dificuldades para a
resolução de problemas fiscais de longo prazo, ao sugerir que foram criados novos problemas para que
sejam votadas as reformas necessárias para o ambiente de negócios brasileiro; e a crise sanitária
continua tendo o foco dos congressistas, que ainda buscam mais medidas de auxílio aos mais
vulneráveis, sem contrapartidas fiscais. Deste modo, entramos no mês de abril com posições bastante
reduzidas no mercado de renda fixa, procurando melhores oportunidades.
Quanto às estratégias de Ações, iniciamos abril com posições similares às de março, em tamanho
reduzido. Mantemos preferência atualmente por produtores de commodities em função do valuation
atrativo (o lucro neste grupo tem aumentado mais que o preço das ações), momento favorável do ciclo
econômico mundial e fraqueza do Real.
As empresas mais dependentes de mobilidade devem se beneficiar do aumento de ritmo de
vacinação ao longo do ano e acreditamos que este grupo é o que oferece maior potencial de
retorno nos próximos 12 meses. Contudo, a valorização expressiva destas ações em março (+9%
versus +6% do Ibovespa), mesmo com o forte aumento dos casos de Covid-19 no Brasil e atrasos
na vacinação, inibe aumento nas posições.
Em nossa visão, há riscos de novas prorrogações no isolamento, o que deve continuar impactando
negativamente as projeções de resultados neste grupo em 2021. Ou seja, por mais que as perspectivas
para os próximos 12 meses seja positiva, o caminho deve ser volátil e há boas chances de correções nos
próximos meses.
Mantemos também posições pequenas em empresas de tecnologia, principalmente em função do
aspecto técnico do mercado: estas empresas foram as que mais sofreram com o aumento das taxas de
juros no Brasil e nos EUA nos últimos meses.
Como a alta dos juros (aqui e nos EUA) já mostra sinais de moderação e as ações de tecnologia já estão
no terreno chamado de “sobrevendido” (com Índice de Força Relativa abaixo de 30), mantemos algumas
posições neste setor, principalmente em empresas líderes como Magazine Luiza, Totvs e B3.
Já no book de volatilidade, mantemos pequena estrutura no setor de varejo e aproveitando distorções no
setor de bancos, iniciamos estratégia de médio prazo.
No book de Moedas, estamos comprados em Yen (JPY) e Euro (EUR) com a perspectiva de um
arrefecimento do fortalecimento recente do Dólar norte-americano, e permanecemos vendidos no Dólar
canadense (CAD) como hedge das posições.
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R e n t a b i l i d a d e
F u n d o s

RENDA FIXA

Infinity Select RI RF
% CDI

Infinity Lotus FI RF
% CDI

Infinity Tiger Alocação Dinâmica FI RF
% CDI

MULTIMERCADOS

Infinity Hedge FIM
% CDI

Infinity Podium FIM
% CDI

Infinity Eagle FIM
% CDI

LONG-BIAS

Infinity Magnus Long Bias FIC FIM
% CDI
LONG-ONLY

Infinity Ações FIC FIA
Diferencial do IBOV

INDICADORES

d o s

mar/21

2021

2020

12 meses

24 meses

36 meses

Desde o Início

PL Atual (R$ mil)

Data de Início

0,72%

1,50%

5,98%

6,78%

13,46%

21,89%

23,22%

R$ 73.528,42

01/02/2018

358,41%

307,72%

216,21%

304,02%

172,59%

149,55%

147,11%
R$ 93.919,44

07/04/2008

R$ 107.027,25

08/05/2012

0,77%

2,43%

7,59%

11,14%

15,20%

23,22%

261,23%

384,90%

499,95%

274,22%

499,54%

194,91%

158,64%

121,13%

0,19%

2,02%

6,36%

15,86%

14,91%

23,79%

97,07%

93,63%

416,15%

229,81%

711,19%

191,13%

162,55%

89,93%

mar/21

2021

2020

12 meses

24 meses

36 meses

Desde o Início

PL Atual (R$ mil)

Data de Início

R$ 84.163,73

01/09/2015

R$ 37.172,91

09/03/2017

R$ 4.421,75

10/04/2006

-0,75%

0,80%

4,25%

5,11%

13,28%

22,23%

73,82%

-

164,63%

153,69%

229,20%

170,33%

151,86%

140,68%

-2,29%

-0,74%

1,56%

1,47%

8,97%

17,30%

32,54%

-

-

56,40%

65,89%

115,02%

118,18%

127,96%

-1,02%

1,75%

5,64%

8,16%

14,38%

23,29%

436,08%

-

361,07%

203,72%

366,02%

184,36%

159,15%

145,50%

12 meses

24 meses

36 meses

mar/21

2021

2020

Desde o Início

PL Atual (R$ mil)

Data de Início

5,89%

2,12%

10,82%

13,17%

R$ 7.812,35

29/05/2020

2931,36%

436,53%

897,98%

776,22%

mar/21

2021

2020

Desde o Início

PL Atual (R$ mil)

Data de Início

R$ 5.253,75

15/06/2020

12 meses

24 meses

36 meses

5,19%

1,00%

26,13%

27,39%

-0,81%

3,00%

-2,71%

1,13%

mar/21

2021

2020

12 meses

24 meses

36 meses

CDI

0,201%

0,49%

2,76%

2,22%

7,78%

14,62%

IBOVESPA

5,997%

-2,00%

2,92%

59,73%

22,24%

36,63%

IPCA+6%

1,410%

3,54%

11,55%

13,23%

23,98%

37,43%

IGPM+6%

3,487%

9,77%

30,44%

38,80%

57,05%

80,24%
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SORTE É O ENCONTRO
ENTRE COMPETÊNCIA
E OPORTUNIDADE

Este Relatório Mensal de Investimentos foi elaborado pela equipe da Infinity Asset Management e tem como único objetivo a prestação de informações sobre a gestão dos
fundos da própria Infinity. Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda dos fundos, nem tampouco constitui um prospecto previsto na Instrução CVM nº
409/2008 ou no Código de Auto Regulação da Anbima. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza
por eventuais divergências e/ou omissões. As opiniões aqui constantes não devem ser entendidas, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender títulos e
valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As informações deste material são exclusivamente informativas. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia
de resultados futuros. É recomendada uma análise de, no mínimo, 12 meses. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de
qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de
investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12
meses. Estratégias com derivativos podem resultar em 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.
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