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Comentários do Gestor 

Internacional 

Depois de um ano que começou repleto de otimismo, durante o mês de fevereiro tivemos 

mudanças significativas nas expectativas que de certa de forma se expressaram através de 

quedas expressivas nas bolsas globalmente com mudança significativa de patamar da 

volatilidade dos mercados muito em função da intensificação e do crescimento dos temores de 

uma (pandemia)epidemia do coronavírus. O fato expõe fragilidades, tanto econômicas como as 

ligadas a questões sanitárias e do sistema de saúde de vários países, sugerindo que dificuldades 

no atual quadro da epidemia devem se intensificar, o que contribuem com a manutenção das 

incertezas diante do atual cenário. A sensação que prevalece é que desde a ocasião da revelação 

do surto da epidemia, a cada dia se intensifica as preocupações quanto ao tempo  em que a 

doença irá se alastrar além do oriente e o quão intenso serão os efeitos secundários no sentido 

de se tornar importante gatilho de desaceleração da atividade global, podendo levar o mundo 

próximo de uma recessão. O mais grave, na nossa opinião é a ruptura nas cadeias produtivas 

globais e por consequência o provável aperto das condições financeiras, produzindo severa 

deterioração da confiança globalmente. Dado isso assim como o FED, outros bancos centrais 

deverão reagir com mais estímulos monetários bem como vários países devem promover 

estímulos fiscais. Não podemos deixar de considerar neste cenário alguma intensificação dos 

riscos geopolíticos e atentar igualmente pelo desenrolar do quadro político nos EUA, 

especialmente depois do resultado das primárias do Partido Democrata, onde o progressista 

Bernie Sanders vem ganhando espaço e se tornando cada dia mais o Candidato Democrata 

capaz de aglutinar com as várias tendências existentes dentro do próprio partido, dos mais 

liberais aos radicais.  

Brasil 

Ainda é cedo para assumirmos que viveremos o mesmo quadro para a atividade econômica 

doméstica em 2020 que tivemos em 2019, ou seja, continua frustação das expectativas pelos 

dados conhecidos até o momento, desmontando sinais mais fracos e provocando semana a 

semana revisões das expectativas de crescimento para este ano. Obviamente que caso a 

questão da epidemia do coronavírus se intensifique e atinja o Brasil e o sistema público de saúde 

de forma continua e com agravamento do quadro, além de uma efetiva desaceleração, será 

provável que a confiança seja afetada e a tão desejada recuperação econômica rumo ao pelo 

menos 2,5% de crescimento será frustrada, mesmo que tenhamos reformas estruturais 

encaminhadas, votadas e aprovadas pelo Congresso brasileiro. Esperamos que depois da última 

Ata do Copom ter expressado a manutenção da Selic pelas próximas reuniões do colegiado, 

dado comunicado realizado em fevereiro, sugerindo provável mudança no seu cenário base de 

estabilidade da taxa Selic por algumas reuniões, neste ambiente de incertezas, entre outras 

variáveis, e a perspectiva de afrouxamento monetário em países centrais, devem gerar uma 

reavaliação por parte do BCB e leva-lo a realizar novos cortes da Selic. 
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Bolsa 

Coronavírus no foco com os seus possíveis impactos na atividade econômica local e global 

promoveu intensa realização dos mercados, depois do mês de janeiro otimista e com a 

percepção majoritária de estarmos diante de uma tendência de alta nas bolsas em geral. O 

Ibovespa caiu 8,4% no mês, S&P caiu 8,4% e Nasdaq 5,9%. No nosso entendimento as 

expectativas negativas nas economias globais impactou e mercado de ações, mesmo com a 

melhora da relação risco-retorno, no entanto no curto prazo acreditamos que tonou as bolsas 

diante do novo padrão de volatilidade percebido desde o início das quedas do mês, tornou o 

mercado mais desafiador o que fez com que diminuíssemos nossas exposições net long via 

aumento dos hedge da carteira via compra de opções de venda (put) de Ibovespa. Seguimos 

acreditando que no curto prazo teremos a manutenção das notícias de dos fatos relativos ao 

coronavírus, o que devem gerar muitos desafios e oportunidades relativas nos mercados. 

Procuraremos retornar ao nosso call construtivo assim que tivermos dados e informações 

concretas de dissipação do quadro sanitário atual, bem como termos como avaliar os impactos 

efetivos sobre a atividade econômica global e do Brasil. 

Juros e Câmbio 

Estamos diante de um cenário de desaceleração de atividade econômica global e doméstica. 

Mantemos, diante deste quadro, nossas posições aplicadas em juros nominais e reais. Não 

descartamos também uma intensificação de ações coordenadas dos principais Bancos Centrais 

e dos Governos dos países desenvolvidos. No câmbio zeramos nossas posições, mesmo tendo a 

expectativa de que o banco Central do Brasil venha acentuar as suas atuações de intervenção 

diária no mercado cambial, seja via swaps ou mesmo via venda direta de dólares spot. 
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Fechamento dos Mercados Locais e Internacionais 

 

Para mais informações sobre o mercado financeiro, nossa estratégia de alocação ou sobre recomendação 

de produtos, entre em contato com um de nossos gerentes de relacionamento através do telefone +55 

11 3759-4800 ou pelo e-mail info@triuscapital.com. 

Atenciosamente, 
Equipe Trius Capital 

Nome Ult. Mês Ano L1M L3M L12M Índice Ult. Mês Ano L1M L3M L12M

CDI - 6,71% 6,71% 0,33% 1,09% 5,64% Ibovespa 104.172  18,53% 18,53% -9,72% -3,28% 6,73%

IMA-B 7693,27 23,85% 23,85% 0,18% 2,87% 18,34% IBX 44.114    20,89% 20,89% -9,58% -2,25% 8,91%

IMA-B 5 6532,89 14,54% 14,54% 0,59% 2,49% 12,27% IBX-50 16.922    15,75% 15,75% -9,95% -4,03% 4,33%

IMA-B 5+ 9587,47 30,86% 30,86% -0,12% 3,18% 22,57% Mid-Large Capital 2.000       18,84% 18,84% -9,44% -2,79% 6,96%

IRF-M 13740,91 13,78% 13,78% 0,62% 2,38% 11,90% Small Cap 2.618       45,77% 45,77% -10,93% 5,39% 35,01%

Dividendos 6.329       34,04% 34,04% -7,97% 2,95% 20,37%

Consumo 4.924       44,84% 44,84% -11,94% 1,98% 32,06%

Nome Ult. Mês Ano L1M L3M L12M Imobiliário 1.290       58,43% 58,43% -13,02% 10,71% 51,37%

DI Jan 19 n/d n/d n/d n/d n/d n/d Financeiro 12.049    18,98% 18,98% -6,03% -3,40% 3,74%

DI Jan 20 4,10 -3,27 -3,27 -0,25 -0,66 -3,04 Energia 75.556    53,36% 53,36% -5,95% 10,35% 36,50%

DI Jan 21 5,24 -3,29 -3,29 -0,25 -0,75 -2,99

DI Jan 23 6,14 -2,96 -2,96 -0,04 -0,46 -2,62

DI Jan 27 6,63 -2,78 -2,78 0,05 -0,31 -2,45 Índice Ult. Mês Ano L1M L3M L12M

DJ 25.409    10,18% 10,18% -11,57% -9,78% -2,49%

Nasdaq 8.567       30,11% 30,11% -7,63% -1,58% 13,49%

Índice Ult. Mês Ano L1M L3M L12M S&P 500 (EUA) 2.954       18,85% 18,85% -9,75% -6,32% 5,74%

Treasury  2 0,92 -1,60 -1,60 -0,50 -0,71 -1,57 S&P 200 (Austrália) 6.441       13,92% 13,92% -8,40% -5,98% 5,10%

Treasury  10 1,15 -1,57 -1,57 -0,44 -0,62 -1,49 Shenzhen Index 1.802       42,11% 42,11% n/d 12,47% 16,26%

Treasury  30 1,68 -1,35 -1,35 -0,36 -0,52 -1,33 Shanghai Index 2.880       15,49% 15,49% n/d -0,79% -2,08%

Hong Kong 26.130    2,45% 2,45% -3,79% -3,06% -9,18%

Nikkei (Japão) 21.143    5,64% 5,64% -9,57% -9,79% -1,43%

Nome Ult. Mês Ano L1M L3M L12M DAX (Alemanha) 11.890    12,61% 12,61% -10,90% -10,51% 3,03%

Petróleo WTI 44,76 -6,85% -6,85% -16,20% -22,21% -22,33% CAC 40 (França) 5.310       13,49% 13,49% -10,83% -10,41% 1,36%

Petróleo Brent 49,67 -9,72% -9,72% -14,88% -19,05% -22,76% FTSE (Inglaterra) 6.581       -2,28% -2,28% -12,07% -11,43% -7,98%

Metais (LMEX) 2606,90 -7,20% -7,20% -1,46% -6,24% -14,33% IBEX 35 (Espanha) 8.723       2,70% 2,70% -8,63% -6,83% -5,46%

OURO 1585,69 23,81% 23,81% 0,56% 9,02% 19,32% FTSE MIB (Itália) 21.984    19,97% 19,97% -9,02% -6,39% 7,45%

CRB Commodities 395,11 -3,31% -3,31% -2,68% 2,11% -4,36% PSI 20 (Portugal) 4.766       2,55% 2,55% -9,39% -8,16% -7,71%

CRB Metal 719,26 -13,87% -13,87% -3,58% -0,88% -17,60% VIX 40,11       41,53% 41,53% 144,72% 241,36% 164,40%

CRB Alimentos 325,54 1,06% 1,06% -3,59% 0,69% -0,25%

CRB Matéria-prima 451,56 -6,23% -6,23% -2,03% 3,10% -7,11%

CRB Têxtil 275,64 -3,93% -3,93% -3,16% 0,65% -4,49%

Nome Ult. Mês Ano L1M L3M L12M

AZUL SA 44,44       -25,57% -23,75% -28,79% -12,85% 15,43%

Nome Ult. Mês Ano L1M L3M L12M B2W CIA DIGITAL 62,15       -16,01% -1,13% -17,19% 0,00% 0,00%

Dólar/ Real 4,472 15,36% 15,36% 5,85% 5,00% 19,29% ENAUTA PARTICIPA 13,29       -21,96% -16,94% -23,84% -4,32% 4,24%

Euro/ Real 4,937 11,32% 11,32% 6,16% 5,36% 15,57% EVEN 14,34       -15,65% -7,84% -16,34% 16,02% 136,63%

Dólar/ Peso Mexicano 19,644 -0,08% -0,08% 5,03% 0,60% 2,44% GERDAU-PREF 16,93       -18,37% -15,35% -16,19% -2,81% 9,37%

Dólar/ Yen 107,890 -2,16% -2,16% -1,04% -1,51% -2,44% ITAU UNIBAN-PREF 32,00       -4,33% -13,75% -4,45% -7,78% -11,68%

Dólar/ Renminbi 6,992 1,65% 1,65% n/d -0,53% 4,36% KEPLER WEBER 28,89       -3,70% -1,90% -4,72% 30,14% 63,31%

Euro/ Dólar 1,103 -3,65% -3,65% 0,15% 0,25% -3,19% LOJAS AMERIC-PRF 26,60       -4,01% 2,66% -6,57% 25,25% 38,58%

Franco Suíço/ Dólar 1,036 1,95% 1,95% 0,82% 3,52% 3,57% MARFRIG GLO FOOD 12,07       11,55% 21,18% 4,32% 12,07% 121,47%

Libra Esterlina/ Dólar 1,282 0,98% 0,98% -1,52% -0,76% -3,24% MRV ENGENHARIA 19,49       -7,98% -9,56% -3,08% 11,82% 45,88%

Dólar Futuro 4498,700 16,10% 16,10% 6,58% 5,75% 19,94% NATURA &CO HOLDI 45,51       -7,03% 17,69% -7,20% 40,46% 85,38%

PAO ACUCA-PREF 72,11       -15,24% -17,73% -16,05% -8,49% -23,93%

PETRO RIO SA 39,40       -16,70% 19,18% -17,23% 86,29% 177,86%

País Ult. Mês Ano L1M L3M L12M SLC AGRICOLA SA 20,17       -11,92% -18,67% -15,18% 3,01% -3,38%

EUA 81,39 -0,97 -0,97 11,11 10,59 9,07 ISHARES-IBOVESPA 100,60    -9,52% -9,56% -10,42% -2,97% 6,88%

BRASIL 131,98 -78,59 -78,59 34,60 7,35 -25,86

Austrália 151,39 75,12 75,12 43,41 17,64 92,56

Japão 22,34 -71,94 -71,94 2,95 -0,03 -40,92

Alemanha n/d n/d n/d n/d n/d n/d

França n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Espanha n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Itália 151,39 75,12 75,12 43,41 17,64 92,56

Portugal 13,74 -62,54 -62,54 n/d n/d -45,10

Irlanda 56,89 -37,39 -37,39 8,16 2,94 -6,37

Variação dos 15 Maiores Ativos Presentes na Carteira de Ações - Trius Capital

Bolsas Internacionais (%)

Renda Fixa  (%) Bolsa Brasil (%)

Credit Default Swap  (b.p.)

Moedas (%)

Curva de Juros (b.p.)

American Treasury  (b.p.)

Commodities  (%)


