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 Comentários do Gestor 

Internacional 

A atenção dos mercados globais continua voltada para os sinais da recuperação econômica e com 

preocupações em relação a velocidade da retomada das atividades em função do convívio com a 

pandemia até que tenhamos o início do processo de vacinação em massa. A retomada econômica, 

independentemente de sua forma, está em curso. Diversos indicadores vêm mostrando melhora acima 

das expectativas, tais como produção industrial, vendas de bens duráveis e no varejo, queda nos 

estoques e estabilidade dos preços, levando a uma melhora do sentimento da indústria e do consumidor. 

Em especial vale destacar o setor de moradias, construção de novas casas, entre outros tipos de 

residências, principalmente em regiões que não nos grandes centros urbanos, vem apresentando 

crescimento consistente no ano. Do lado dos serviços ainda preocupa o ritmo da recuperação e de fato, 

é o setor que mais correlação possui com a evolução da pandemia. Os dados de emprego, devem ser os 

últimos a tracionarem, levando a uma recuperação mais sustentável da economia. O número de casos 

da COVID-19 segue oscilando ao redor do mundo, com a melhora do quadro geral nos EUA, piora na 

Europa e em algumas localidades da Ásia como na Índia. O principal destaque do mês foi a divulgação, 

da nova estratégia do FED em relação à inflação que agora passar a ser uma média de 2% a.a. ao longo 

dos próximos anos, abrindo espaço para juros baixos por mais tempo. Tal alteração decorre do fato que 

ainda permaneceremos por algum tempo, com o patamar de juros neutros de forma estrutural abaixo 

do equilíbrio e, portanto, ainda deprimidos em relação a atividade econômica e aos agregados 

monetários. Por sua vez, a corrida eleitoral americana a cada dia ganha mais destaque e acirra os ânimos, 

intensificando os debates e as preocupações em relação as questões sociais, em função da recorrência 

de distúrbios e conflitos em várias cidades dos EUA. 

Brasil 

No Brasil, além das questões de saúde relativas à pandemia, na economia, a respeito da melhora das 

expectativas sobre a queda do PIB em 2020, a política fiscal tem produzido ruídos no cenário doméstico. 

As discussões sobre prorrogação do auxílio emergencial à população mais carente e vulnerável, podendo 

fragilizar ou mesmo romper o teto de gastos, além do desejo do governo em promover aumento do 

investimento público tem trazido muita volatilidade aos mercados de câmbio e juros. Soma-se a tal a 

preocupação, as discussões do Orçamento de 2021 e o programa Renda Brasil, programa social que se 

estende além do Bolsa Família. Apesar dos dados trimestrais do PIB terem apontado uma forte retração, 

os estímulos monetários e fiscais seguem impactando a economia positivamente, assim como o 

afrouxamento do isolamento social. Setorialmente, alguns dados antecedentes têm se mostrado mais 

aquecidos que outros, sugerindo que a recuperação ou retomada econômica em curso ocorrerá de 

forma não homogênea, a exemplo dos índices de preços ao consumidor nos segmentos de bens duráveis 

e alimentos que mostraram maior elevação de preços quando comparados a outros setores. O Banco 

Central do Brasil, conforme esperado, voltou a reduzir a Selic para 2% ao ano e restringiu a possibilidade 

de haver novos cortes. Acreditamos que o BCB não deverá decidir por novos cortes na taxa básica bem 

como não realizará maiores afrouxamentos da política monetária, devido aos riscos na condução da 

política fiscal e na manutenção do teto dos gastos. 
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Bolsa 

As incertezas ainda presentes no cenário, seja por conta da pandemia ou por questões políticas em 

relação a piora da percepção sobre a questão fiscal, levou o Ibovespa a apresentar queda de 

aproximadamente 3,5% no mês. Mantivemos nossa exposição líquida comprada na bolsa Brasil, no 

entanto, reforçamos algumas posições defensivas, como setor de energia e de bancos, muito em função 

da piora na percepção da relação risco x retorno das ações com performance superior ao Ibovespa no 

ano. A redução de risco no mercado local foi também seguida pela queda na posição externa via S&P 

500.  Mesmo diante da continuidade da atração dos investidores aos ativos de risco tanto pelo ambiente 

de juros baixos quanto pela recuperação econômica no pós-pandemia, acreditamos na ocorrência de 

uma correção técnica, principalmente das ações ligadas a tecnologia e e-commerce. Ambos os setores 

levaram a quinta alta consecutiva do S&P e Nasdaq apresentando 7,0% e 11,0%, respectivamente. 

Seguimos com as nossas posições alocadas majoritariamente nos setores de construção civil, 

agronegócio, alimentos processados, serviços financeiros e tecnologia, além de relevante diversificação 

em outros setores e empresas que acreditamos estarem muito abaixo do seu valor justo.  

Juros e Câmbio 

Os Bancos Centrais do mundo todo seguem com políticas acomodatícias, assim como muitos governos 

seguem com políticas de auxílio e expansão fiscal. Destaque do mês foi o FED, que segue dando suporte 

aos ativos de risco globais, seja pela política monetária expansionista, seja pela retórica de seus membros 

quanto ao prolongamento dos estímulos. Neste sentido como comentado acima tivemos um 

aperfeiçoamento no arcabouço de política monetária, levando a um intenso movimento de fechamento 

do juro real nos EUA. Tal decisão deve facilitar, o cumprimento das metas de inflação do FED e seguirá 

trazendo impactos positivos para o mercado de risco, pelo menos no curto e médio prazo. Tal 

movimento positivo nos juros não ocorreu no Brasil, dado que o mês foi marcado por uma abertura mais 

forte na ponta mais longa da curva de juros e na alta do dólar. O que explica em parte tal movimento foi 

a percepção de uma deterioração fiscal e política, assim como as sucessivas ameaças a estabilidade na 

execução orçamentária. Diante deste contexto, procuramos gerar maior equilíbrio na alocação das 

estratégias referente a relação risco-retorno das mesmas e da utilização do orçamento de risco. Sendo 

assim, aliado ao ambiente de maior incertezas, com um certo descolamento do Brasil em relação aos 

seus pares emergentes e pela atípica condição de juro baixo no país, entendemos estarmos diante de 

uma posição para Brasil mais frágil. Assim, estamos mantendo posições tomadas em juros na parte longa 

da curva estamos mais táticos em dólar contra o real.  
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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 - 0,16% 2,14% 0,15% 0,55% 3,90% Ibovespa 99.369    -3,44% -14,07% -3,37% 9,14% -1,15%

IMA-B 7700,33 -1,80% 0,87% -1,98% 3,93% 7,30% IBX 42.125    -3,38% -13,46% -3,24% 9,60% -0,34%

IMA-B 5 6754,49 0,43% 4,70% 0,39% 2,36% 9,47% IBX-50 16.220    -3,42% -14,10% -3,50% 9,50% -1,61%

IMA-B 5+ 9361,99 -3,62% -1,94% -3,93% 5,27% 5,69% Mid-Large Capital 1.900       -3,78% -13,95% -3,67% 8,42% -1,52%

IRF-M 14237,75 -0,75% 5,23% -0,77% 0,78% 8,96% Small Cap 2.436       -1,23% -14,27% -0,76% 15,75% 7,32%

Dividendos 5.672       -4,83% -17,25% -4,49% 5,78% -2,61%

Consumo 4.987       -1,48% -5,53% -1,57% 12,65% 6,41%

Nome Ult. Mês Ano L1M L3M L12M Imobiliário 963          -7,91% -30,68% -5,57% 7,57% -11,26%

DI Jan 20 2,01 0,10 -2,56 0,11 -0,25 -3,62 Financeiro 9.993       -7,90% -24,41% -8,54% 6,80% -15,67%

DI Jan 21 4,04 0,39 -1,75 0,39 -0,05 -2,68 Energia 71.967    -5,96% -6,08% -5,08% 6,74% 7,53%

DI Jan 23 5,88 0,70 -0,55 0,70 0,13 -1,34

DI Jan 27 6,85 0,78 0,09 0,79 0,12 -0,67

Índice Ult. Mês Ano L1M L3M L12M

American Treasury  (b.p.) DJ 28.430    7,57% -0,11% 6,62% 10,44% 7,84%

Índice Ult. Mês Ano L1M L3M L12M Nasdaq 11.775    9,59% 31,63% 8,00% 22,55% 47,68%

Treasury  2 0,13 0,03 -1,44 0,02 -0,03 -1,39 S&P 500 (EUA) 3.500       7,01% 8,66% 6,24% 13,62% 19,69%

Treasury  10 0,71 0,18 -1,17 0,15 0,02 -0,79 S&P 200 (Austrália) 6.060       2,24% -10,94% 2,27% 3,86% -6,87%

Treasury  30 1,48 0,28 -0,85 0,24 -0,01 -0,49 Shenzhen Index 2.295       1,71% 33,96% -0,86% 24,31% 44,27%

Shanghai Index 3.396       2,59% 11,70% 0,82% 16,23% 17,46%

Commodities  (%) Hong Kong 25.177    2,37% -11,10% 2,94% 4,92% -2,05%

Nome Ult. Mês Ano L1M L3M L12M Nikkei (Japão) 23.140    6,59% -2,18% 4,25% 3,65% 13,09%

Petróleo WTI 42,61 5,03% -26,46% 3,15% 13,54% -19,42% DAX (Alemanha) 12.945    5,13% -2,29% 2,36% 7,69% 9,35%

Petróleo Brent 45,28 3,26% -27,32% 1,68% 12,83% -21,22% CAC 40 (França) 4.947       3,42% -17,30% 1,46% 1,82% -9,22%

OURO 1967,80 -0,41% 29,87% -0,46% 13,90% 28,81% FTSE (Inglaterra) n/d n/d n/d n/d n/d n/d

CRB Commodities 394,76 4,51% -1,87% 4,36% 6,98% 1,68% IBEX 35 (Espanha) 6.970       1,34% -27,50% -0,08% -5,92% -20,75%

CRB Metal 756,72 3,94% -0,14% 3,57% 13,00% 3,20% FTSE MIB (Itália) 19.634    2,84% -16,48% 1,31% 3,49% -8,25%

CRB Alimentos 325,12 6,13% -3,86% 6,22% 6,69% 1,60% PSI 20 (Portugal) 4.301       0,12% -17,86% -1,08% -5,62% -10,65%

CRB Matéria-prima 451,28 3,40% -0,11% 3,08% 7,17% 1,74% VIX 26,41       7,97% 78,21% 8,77% -1,60% 47,71%

CRB Têxtil 285,66 0,05% 1,48% -0,48% 3,55% 6,53%

Moedas (%) Nome Ult. Mês Ano L1M L3M L12M

Nome Ult. Mês Ano L1M L3M L12M BANCO DO BRASIL 32,65       -6,18% -38,19% -2,77% -0,52% -27,57%

Dólar/ Real 5,495 5,24% 36,59% 3,24% 5,61% 31,74% BRF SA 19,59       -7,59% -44,35% -5,36% 0,00% 0,00%

Euro/ Real 6,557 6,62% 45,57% 4,73% 12,82% 42,18% BRASKEM-PREF A 21,29       -10,58% -28,68% -6,62% -27,54% -26,43%

Dólar/ Peso Mexicano 21,887 -1,75% 15,62% -3,28% 0,46% 8,66% CIELO SA 4,56         -5,79% -45,52% -15,08% 3,64% -39,12%

Dólar/ Yen 105,910 0,08% -2,73% -0,04% -2,55% -0,57% ENERGIAS DO BRAS 18,69       0,92% -15,43% 0,70% 4,12% -3,91%

Dólar/ Renminbi 6,849 -1,82% -1,98% -1,90% -3,56% -4,14% EVEN 13,00       -12,52% -16,45% -12,04% 63,73% 18,51%

Euro/ Dólar 1,194 1,34% 6,58% 1,48% 6,86% 7,95% GERDAU-PREF 19,09       7,61% -4,55% 9,40% 32,94% 52,35%

Franco Suíço/ Dólar 1,107 1,06% 7,27% 1,55% 6,49% 9,17% ITAU UNIBAN-PREF 23,55       -15,32% -36,52% -12,42% -6,73% -30,92%

Libra Esterlina/ Dólar 1,337 2,18% 1,96% 2,26% 6,53% 9,76% JHSF PART 7,11         -25,55% -0,28% -22,89% 30,46% 76,87%

Dólar Futuro 5471,300 5,15% 35,74% 2,73% 4,66% 31,53% LOJAS AMERIC-PRF 32,27       -7,85% 24,55% -5,37% 7,82% 79,79%

MULTIPLAN 20,82       -3,61% -37,10% -1,51% -8,32% -20,72%

Credit Default Swap  (b.p.) PAO ACUCAR 63,51       -13,84% -23,60% -10,55% -4,75% -32,15%

País Ult. Mês Ano L1M L3M L12M PETROBRAS-PREF 21,89       -4,08% -27,47% -1,40% 2,29% -14,16%

EUA 84,68 -3,26 15,37 -1,43 -8,26 12,45 SLC AGRICOLA SA 25,12       5,24% 1,29% 8,28% -1,26% 45,88%

BRASIL 214,94 -2,87 115,02 -1,70 -30,41 76,86 VALE SA 59,68       -2,60% 11,97% -1,70% 11,72% 32,33%

Austrália 133,36 -17,18 9,94 -18,38 -60,33 -29,02

Japão 17,41 -0,65 -3,63 -0,46 -4,46 -5,63

Rússia 100,54 -4,06 45,11 0,60 n/d -0,04

Alemanha 11,25 -0,85 n/d -1,01 -7,30 n/d

França 18,17 -1,03 n/d -1,27 -12,18 n/d

Itália 133,36 -17,18 9,94 -18,38 -60,33 -29,02

Irlanda 22,36 -0,96 -24,21 -1,57 -13,12 -44,94

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

Bolsas Internacionais (%)

Renda Fixa  (%) Bolsa Brasil (%)

Curva de Juros (b.p.)


