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Prezados investidores,
Agosto com mudança de gosto
Long commodities cíclicas e redução do short BRL. O tema de inflação global, já presente em nossa
última carta, ganhou mais atenção ao longo deste mês. O FED (Federal Reserve) surpreendeu ao comunicar
que vai continuar usando seu arsenal monetário para estimular geração de emprego, mesmo que a inflação
transite acima da meta.
Em nossa visão, deixar a economia americana e seus preços temporariamente “superaquecerem”, sem
aperto monetário, é altamente benéfico à atividade de mercados emergentes (como o nosso). A tendência
seria o EUA ter uma mão de obra mais cara, importar mais bens e consumir mais commodities. O dólar tende
a se enfraquecer (vs. outras moedas fortes), o que também inflaciona commodities globais.
A principal moeda reserva do mundo (USD), com juros baixos, também diminui a propensão relativa dos
demais Bancos Centrais a subirem taxas. Com isso, foi desenhado um cenário com mais crescimento e com
preços tendendo para cima.
Alteramos nossa carteira para capturar isto: aumentamos exposição a commodities cíclicas, diminuímos longs
em commodities básicas e USD x BRL. O risco desta tese seria uma alta na ponta longa da curva de juros
americanos.
Estamos atentos às recompras do FED de treasuries - até então tranquilas - e aos próximos comunicados
que indiquem ações de controle na ponta longa da curva.
Long Bancos. Já pelo Brasil, o tema de inflação e estímulo fiscal vem crescendo com uma conotação mais
negativa e empinou toda a curva de juros.
Sem dúvida, a vultosa transferência de renda mitigou a dor social do distanciamento, queda de PIB e acabou
impulsionando a popularidade do governo.
Do outro lado, fica visível que isto também causou inflação por um desequilíbrio nas cadeias de fornecimento
(muita demanda vs. produção interrompida), e dúvidas sobre o equilíbrio fiscal de longo prazo.
Não temos a mesma credibilidade dos EUA, e Brasília parece cada vez mais bipolar no dilema: popularidade
vs. austeridade. Não cabe a nós legislar, mas sim se adaptar ao cenário que se desenha: uma atividade
econômica mais aquecida (ou estimulada) com uma curva de juros mais inclinada.
Isto nos levou a fazer outra mudança relevante de carteira: uma posição comprada em bancos. Vemos aqui
uma combinação de valuation baixo com melhora de resultados.
A atividade estimulada traz maior apetite de ofertar crédito para PMEs (pequenas e médias empresas),
pessoas físicas e linhas não garantidas, logo devemos ter uma melhora de mix. Curva de juros altista também
tende a melhorar spreads. A receita de serviços (banking, seguros, adquirência, conta-corrente etc.) tem seus
ventos contra (como o PIX) mas também ganha com volumes maiores.
Deveríamos também ter quedas relevantes em provisões entrando em 2021 que impulsionaria o lucro e abriria
espaço de capital para dividendos. Estamos cientes que tal posicionamento não é óbvio (e contraria o
consenso). Pode ser apenas um microciclo positivo dentro de uma tendência negativa, mas nos parece
assimétrico para cima.
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Caso o estrangeiro fique mais confortável com o setor global, desencadeada por uma possível vitória Trump,
teremos um fator adicional de fluxo e apetite ao setor.
Atenciosamente,
BLP Asset
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