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O mês de maio foi marcado pela queda de 1,5% no Nasdaq em função de um
receio do mercado de uma alta prolongada de inflação e de uma forte correção nos preços
das Criptomoedas (Bitcoin caiu 35,0%). Isto deveu-se basicamente à declaração do governo
chinês em não aceitá-las como meio de pagamento. No entanto, o índice SP500, que
representa diversos setores da Bolsa Norte Americana, fechou no positivo, repercutindo os
bons indicadores de crescimento globais e o progresso na vacinação anti Covid-19 nos
países desenvolvidos. O destaque de alta no mês ficou para os Emergentes (China, Índia,
Rússia), assim como as commodities em geral. No Brasil, apesar da CPI da Covid estar em
andamento, tivemos notícias positivas relativas (i) à vacinação, (ii) às contas públicas e (iii) à
expectativa de aprovação de algumas reformas e privatizações. Seguindo o bom momento
entre os Emergentes, a Bolsa brasileira teve desempenho expressivo no mês, enquanto o
Real continuou sua valorização perante o dólar americano e o euro. A curva de juros futura
de títulos atrelados à inflação teve valorização acima do CDI no mês.

No cenário global, apesar das preocupações constantes com uma alta na inflação
provocada pelo claro desbalanceamento atual entre oferta e demanda, continuamos com
nosso cenário otimista calcado na recuperação global pós-covid, que se resume no tripé: (i)
continuidade dos pacotes de ajuda nos países desenvolvidos, (ii) predominância da alta
liquidez global (leia-se juros baixos), e (iii) aumento da mobilidade/atividade com a
progressão da vacinação. Os riscos continuam centrados nas possíveis variantes do
vírus/ineficácia das vacinas e/ou uma inflação global mais forte que a estimada, forçando os
Bancos Centrais a subir juros antes do esperado. O cenário local, apesar de mais delicado,
tem se mostrado marginalmente melhor no âmbito fiscal, no possível avanço de reformas e
na menor probabilidade do cenário de impeachment. Além disso, o crescimento econômico
tem surpreendido o mercado, fazendo com que as projeções do PIB fossem revistas para
algo mais próximo a +4,5% para 2021. O risco fica por conta da inflação mais alta obrigando
o Banco Central a subir juros mais do que o esperado para conter as expectativas futuras
sobre a inflação e assim encarecendo o custo do crédito.

Com relação às carteiras globais, continuamos com a recomendação de carteiras
agressivas para capturar este bom momento, pois entendemos que a perspectiva de
crescimento na atividade será mais relevante para os mercados do que a preocupação com a
inflação global futura. Recentemente, reduzimos posições em classes de ativos/fundos
específicos que tiveram forte valorização. Nas carteiras locais, continuamos com nossa
estratégia de diversificação neste ambiente mais desafiador, através do aumento da
alocação em títulos corporativos indexados à inflação (mais juros reais) neste momento
onde a própria inflação (medida pelo IPCA) se encontra maior que a variação do CDI. Na
parcela de Renda Variável, trocamos parte da nossa exposição em ativos no exterior que
eram atrelados ao dólar pelo Real. Taticamente, geramos retorno no mês com apostas em
juros futuros e Bolsa no Brasil, acompanhando o bom momento local mencionado nos
parágrafos acima.
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