◼ Inflação de dezembro assusta, mas é só um choque. Apesar do susto (e
de várias notícias negativas), o mercado continuou a embutir otimismo na
economia brasileira ao longo do mês - com novas máximas do Ibovespa,
queda do risco país e certo alívio do Dólar.
◼ Mistérios da política monetária. Com o fraco desempenho da economia
nos últimos 3 anos e a tímida retomada do mercado de crédito privado,
ainda não conseguimos ver os efeitos da queda de juros de forma tangível
na economia real.
◼ Ano novo, PIB novo. Últimos indicadores de atividade mostraram que a
recuperação da economia brasileira nos últimos meses foi irregular e
gradual, levando-nos a rever a projeção do PIB do 4T de 1% para 0,5%.

◼ Um excelente final de ano. Dezembro foi bastante positivo, com notícias de
que a fase 1 do acordo entre EUA e China já estava com data para assinatura
e indicadores chineses (como produção industrial e PMIs) acima do esperado.
◼ Resolução de ano novo: crescer mais. Em 2019 a economia global teve um
desempenho relativamente robusto, apesar de alguns choques negativos - e
vários bancos centrais já voltaram a considerar crescimento para 2020.
◼ Resolução de ano novo (2): Inflação no mundo desenvolvido. O grande
desafio dos bancos centrais é tentar aproximar a inflação das metas de política
monetária antes da próxima grande desaceleração da economia global dinâmica que busca devolver aos BCs a munição gasta nos últimos anos.
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O Endurance teve um desempenho substancialmente melhor na segunda metade do mês,
graças à normalização do mercado de crédito privado. Os preços dos ativos voltaram ao
normal e os resgates dos fundos no mercado diminuíram, deixando de pressionar o
mercado. Outras figuras do mercado financeiro atuaram, comprando excelentes ativos
com ótimos preços. A performance do fundo ficou positiva em 0,07% (19,7% CDI) pois
alguns ativos ainda sofreram o final do movimento do ajuste de crédito. Nos últimos dias
do mês o fundo ficou consistentemente acima de 150% do CDI. Após um novembro ruim,
em dezembro a volatilidade diminuiu (fruto de um mercado mais saudável) e entramos
2020 com o fundo investido em bons projetos de infraestrutura e com taxas atrativas.
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A análise é a mesma do Endurance - devido a algumas remarcações (que em boa parte já
voltaram), a performance terminou positiva em 0,14% (38,4% CDI). Nos últimos dias do
mês, o desempenho também ficou firme acima de 150% do CDI.
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O Juros Reais teve um bom desempenho durante o mês, beneficiando-se da melhora dos
preços de crédito e da boa perspectiva futura de juros no Brasil – cuja contribuição foi
maior nos últimos dias do ano. O fundo está exposto na inflação composta com juro real.
Quando há expectativas macroeconômicas positivas (juro futuro menor, inflação menor
etc.), os ativos de crédito privado tendem a valorizar-se, contribuindo para o retorno do
fundo. 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.

O Expedition performou levemente abaixo do CDI, com retorno de 0,30% (80,2% CDI),
devido à remarcação do preço de um ativo de crédito (Hapvida) que acabara de entrar em
negociação após o final do ciclo de piora dos preços. Isso atrapalhou a performance do
fundo de forma pontual (e temporária). Após esse evento, o fundo performou em linha com
o esperado, mostrando bom carrego e baixa volatilidade.

O Voyager performou levemente abaixo do CDI, com retorno de 0,32% (85,7% CDI),
também devido à remarcação de Hapvida, mas já voltou à normalidade. Com o mercado
de crédito mais saudável, esperamos que nos próximos meses o fundo performe
consistentemente acima do benchmark com risco diversificado de carteira.
Para mais detalhes, visite www.journeycapital.com.br/resultados
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Este material foi preparado pela Journey Capital Administração de Recursos Ltda. (“Journey”) e tem caráter meramente informativo. Seu conteúdo não
constitui e nem deve ser interpretado como oferta de venda de cotas de fundos geridos, oferta ou solicitação de compra de valores mobiliários, instrumento
financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócio específica, qualquer que seja a jurisdição aplicável; tampouco deve ser considerado como
única fonte ou recomendação de investimento, pois não são abrangidos os objetivos de investimento ou necessidades individuais e específicas em quaisquer
análises ou comentários eventualmente externados. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de
condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais; estes documentos podem ser consultados no
site da CVM (http://www.cvm.gov.br) ou no site dos Administrador dos fundos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações
complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento, antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros,
câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas cotas. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam
estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro
para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. Os regulamentos dos fundos
mencionados nesse material podem estabelecer data de conversão de cotas e de pagamento do resgate diversas da data de solicitação do resgate. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e, se for o caso, de taxa de saída. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo,
gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Não há garantia de tratamento tributário de longo
prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável
pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Comentários, cenários e projeções utilizam dados
históricos e suposições diversas; apesar do cuidado na elaboração das mesmas, não se pode garantir a inexistência de erros ou inexatidão, nem mesmo que
resultados e/ou cenários traçados venham efetivamente a ocorrer; ainda, tais comentários, cenários e projeções não devem ser utilizados para embasar
nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em
dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis; todavia, a Journey não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade,
confiabilidade ou exatidão de tais informações e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer
da utilização desse material e de seu conteúdo. O conteúdo desse material não pode ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância da
Journey. Para obtenção do Regulamento, Histórico de Performance, Prospecto, além de eventuais informações adicionais, favor entrar em contato com o
administrador dos fundos da Journey. Para mais informações, ligue para (55) 11 4561-6006 ou acesse www.journeycapital.com.br.

