SETEMBRO 2019
Destaques mercado doméstico
Análise mercado internacional
Desempenho dos fundos

◼ Selic em Queda Livre: taxa Selic cai para 5,5%, mas Banco Central deixou
claro que mais quedas virão. Acreditamos que a Selic possa terminar esse
ciclo em 4%a.a.
◼ Inflação Fraquinha: IPCA de Setembro corroborou decisão do Banco
Central e mostrou que a inflação está estruturalmente fraca.
◼ Finalmente, a Previdência: a reforma da previdência está próxima da
aprovação final no Senado.
◼ O Grande Risco: O grande risco interno passa a ser político. Com os
desgastes do Presidente em seu próprio partido, vemos um risco crescente de
entraves políticos na tramitação das próximas reformas.

◼ Toma lá, dá cá: FED também reduz juros, mas frustra o mercado com
projeções de taxas futuras acima do que o mercado precificava.
◼ Queda da Indústria: indústria global continua piorando por mais um mês,
acendendo diversas luzes amarelas.
◼ Queda dos Juros: juros devem continuar caindo ao redor do mundo.

Isento de IR para
Pessoa Física

O Endurance teve um mês com performance positiva de 0,20%, ou 43,6% do CDI. Em
setembro, os preços dos créditos das empresas seguiram piorando (movimento iniciado
em julho), o que impacta a performance. De uma forma mais ampla, os fundos no
mercado que utilizam hedge (como o Endurance) estão há alguns meses com retornos
abaixo do esperado, incluindo fundos com cotas negativas. No caso do Endurance, isso
não significa que tenhamos ativos de crédito ruins. A piora se deve a uma “correção” de
mercado, que ajustou os preços para níveis com equilíbrio entre oferta e demanda. Após
essas correções, as taxas médias que o fundo carrega estão em excelentes níveis, e
vemos o momento como benigno para que os níveis mais altos busquem retornos
consistentes em longo prazo. Por fim, não tivemos exposição residual de juros nesse
fundo. Oscilações da curva de juros pouco afetaram o fundo em setembro, e reduzimos o
prazo médio dos créditos onde o fundo investe. Cumprimos assim o mandato de
volatilidade de até 1% a.a., com uma boa carteira de crédito e liquidez.
.
Performance
Abaixo a comparação entre o Endurance, um CDB 100% CDI (após o IR) e poupança para um
investimento de R$10.000.

* Investimentos líquidos de
imposto de renda para
pessoas físicas.
** Para tornar os
investimentos comparáveis,
consideramos uma alíquota
de imposto teórica de 15%
no CDB.
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O Endurance Plus, iniciado em 25/jun/19, ainda carrega o benefício de ser um fundo com
menos de 6 meses, e por isso não precisa ter um mínimo em debêntures incentivadas.
Essa foi uma das razões para o PLUS ter um rendimento melhor que o Endurance, pois
sofreu menos com a piora nos preços dos créditos das empresas (movimento técnico).
Ademais, o Plus tem um mandato para tomada de riscos pequenos (nossa meta é
volatilidade de até 1,5% a.a.) e uma posição de queda de juros futuros agregou em
setembro, resultando em retornos acima do CDI e entre os melhores do mercado.
Seguimos montando sua carteira, diversificando em ativos de infraestrutura.
Nota: Em atendimento à regulação da CVM no. 555, art.50, a rentabilidade nominal das cotas não pode ser divulgada nos primeiros 6 meses de existência do fundo.

Isento de IR para
Pessoa Física

Crescemos a família Endurance em setembro, lançando o fundo ENDURANCE JUROS
REAIS. Ele não utiliza hedge, e é um instrumento perfeito para manter exposição em
inflação, isento de imposto de renda, investindo em crédito privado de infraestrutura. No
longo prazo, sua performance isenta de imposto gera um benefício fiscal significativo em
relação a títulos públicos atrelados à inflação.

O Expedition obteve retorno nominal de 0,40% no mês (85,5% CDI), pouco abaixo do
benchmark. O fundo tem a proposta de gestão de liquidez. Por isso, prezamos pela
posição relevante em caixa e liquidez dos ativos. Ainda assim, houve uma pequena
correção relativa à remarcação de preços. Em um ambiente de taxa Selic em queda,
estamos revendo continuamente nossos ativos para diversificar e rentabilizar o Expedition
com postura cautelosa mirando a performance futura.
Abaixo a comparação entre o Endurance, um CDB 100% CDI (após o IR) e poupança para um
investimento de R$10.000.

* Investimentos líquidos de
imposto de renda para
pessoas físicas.
** Para tornar os
investimentos comparáveis,
consideramos uma alíquota
de imposto teórica de 15% no
CDB.

O Voyager teve retorno pouco abaixo do CDI em setembro (aquém do esperado), devido
à piora de alguns preços de créditos de empresas no portfólio do fundo. Pela mesma
razão da queda da taxa Selic, estamos comprando créditos cautelosamente, para mirar
uma performance futura atrativa. O Voyager é um fundo em créditos que enxergamos
valor, com cautela de diversificar em setores distintos da economia.
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