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Bottom Line – Cenário

O risco de uma segunda onda de contaminação do coronavírus, especialmente nos EUA, continuou
aumentando. Ainda é um movimento localizado em alguns estados, mas o aumento das hospitalizações
nesses lugares chama atenção. E algum impacto econômico começa a aparecer: lojas reabertas
recentemente voltaram a ser fechadas; adiamento de reabertura; e diminuição do movimento em
restaurantes. Tudo isso ainda é muito inicial, mas já serve de alerta. Os governos ainda não decretaram
novos lockdowns. Porém, se o medo voltar a atividade econômica será atingida e os mercados também.
Até meados de junho os dados econômicos mostram uma retomada global sólida. Uma recuperação mais
rápida do que se esperava. As políticas de estímulos foram bem sucedidas e a recessão curta. Mas esse
risco de segunda onda cresceu junto nas últimas semanas e demanda cautela na tomada de risco,
especialmente diante de preços de vários ativos não mais subvalorizados como antes.No México, a inflação
surpreendeu para cima, mas continua condizente com os metas do Banxico. Esperamos uma queda de
0.5% na taxa de juros hoje, para 5.00%, e novas quedas à frente.No Brasil, o BC reduziu a taxa Selic em
0.75%, para 2.25%, e sinalizou que “parece” suficiente para combater os efeitos da crise. Na ausência de
mudanças no cenário a taxa de juros deve ficar estável em 2.25% pelo menos nas próximas reuniões.
Reduzimos nossas posições aplicadas nos juros em Brasil, pois o mercado está bem ajustado para o
nosso cenário. Diminuímos também as posições nos juros no México. Em moedas estamos com posição
pequena comprada em dólar. Na Bolsa diminuímos as posições compradas. O aumento das incertezas
demanda uma postura mais conservadora neste momento.
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Internacional 🌎
O cenário de uma recessão profunda porém curta está consolidado, desde que não tenha segunda onda
de contaminação do coronavírus. Os números de atividade de maio e os preliminares de junho nos EUA e
em diversos países na Europa seguem nesta direção, com dados de consumo e de produção industrial
surpreendendo positivamente. Porém, o risco de uma segunda onda de coronavírus aumentou. Alguns
estados dos EUA, como Florida, Texas, California, Arizona, entre outros, estão vendo a contaminação
evoluir rapidamente nos últimos dias. Junto com a evolução da contaminação, há um aumento na taxa de
hospitalização por conta do coronavírus, principalmente no Texas. Uma possível segunda onda pode ter
impactos econômicos negativos mesmo que não haja um lockdown. Um exemplo é em Houston, no Texas,
onde os indicadores de reservas de restaurantes já começaram a cair nos últimos dias. É importante
ressaltar que o aumento na contaminação não é generalizado em todos os estados, com estados
importantes como New York, New Jersey e Pennsylvania vendo queda consistente nos números de novos
casos.

No México, tivemos a divulgação dos dados de inflação que surpreenderam para cima, ficando em 0.32%
2w/2w, acima da nossa projeção (0.18%) e do consenso de mercado (0.22%), puxado principalmente pela
parte de vestuários. Os núcleos ficaram em 0.29% 2w/2w, também acima da nossa projeção (0.11%) e do
consenso de mercado (0.14%), demorando mais a cair do que o antecipado. O número é pior para a nossa
visão sobre os juros, contudo, o Banxico deve cortar os juros em 0.5% na próxima reunião e nós mantemos
o nosso cenário de amplo espaço para queda dos juros.
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Cenário Doméstico

Como vinhamos mencionando nas semanas anteriores, o fundo da crise ficou para trás e a economia está
retomando. Não houve grandes novidades em relação ao quadro de contaminação, porém o longo tempo
de quarentena fez com que as pessoas se adaptassem a novos hábitos e que readquirissem confiança para
sair de casa e voltar a realizar algumas de suas atividades. Shoppings e comércios também estão reabrindo
aos poucos. Os números melhores na margem dos dados de alta frequência comprovam isso. Dados de
faturamento no setor de varejo mostram que os meses de maio, mas principalmente junho, estão
crescendo. Como reflexo desse cenário, revisamos nossa projeção do PIB em 2020 de -10% para -7.5%.Na
inflação, revisamos o IPCA de 2020 de 1.3% para 1.5% devido às altas de gasolina e alimentos. Embora a
revisão de alta, o cenário inflacionário segue benigno. Não só a nossa projeção de 2020, como também a
de 2021 (2.5%) seguem abaixo da meta do Banco Central. Na reunião do Copom da semana passada, o BC
cortou a taxa de juros em 75 pb como esperado e indicou que, se não houver alteração do cenário, o plano
de vôo, neste momento, é manter a Selic em 2.25%. Segundo a ata, esta visão não é explicada pelo lower
bound, pois ainda há algum espaço para mais cortes, mas sim pelo entendimento do BC de que esse
estímulo já seria suficiente dados os impactos econômicos do coronavírus.No entanto, acreditamos que a
barra não é alta para que o BC volte a cortar mais se o cenário decepcionar, ou seja, se a atividade ficar
mais fraca e/ou as expectativas de inflação caírem mais.Por fim, o Real continuou a se depreciar em boa
parte pelos fundamentos que sugeriam que a moeda subisse cerca de 10 centavos na semana.
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Bolsa 

Essa semana, com o aumento das incertezas em relação ao coronavírus, acabamos diminuindo as posições
compradas nos fundos, reduzindo assim nossas exposições net long para 8% no Multimercado (vs 17%
semana anterior) e 60% no LongBias (vs 85% semana anterior).

Vale ressaltar que essa redução foi meramente técnica e oportunística dado o cenário no curto prazo.
Olhando pra frente, o cenário continua apresentando bons fundamentos e os números melhores na
margem dos dados de alta frequência comprovam isso.
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Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do
Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. Este material é meramente informativo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou
ativos. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes da sua decisão sobre produtos,
serviços e investimentos. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de
longo prazo. As rentabilidades divulgadas são líquidas de administração e performance e bruta de impostos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não
seja o benchmark descrito no regulamento do fundo, considere tal índice meramente como referência econômica. Verifique se os fundos utilizam estratégia com derivativos como
parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao
capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir os prejuízos dos fundos. Verifique se os fundos estão autorizados a realizar
aplicações em ativos financeiros no exterior. Verifique se os fundos investem em crédito privado. Tais fundos podem estar sujeitos a risco de perda substancial do patrimônio
líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira. Os fundos apresentados podem estar expostos à significativa concentração em
ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a
significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de informar-se sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Este material
não deve substituir o julgamento independente dos investidores. Verifique a data de início das atividades dos fundos. Para avaliação da performance de fundos de investimento é
recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de
apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Este material apresenta conclusões, opiniões,
portfólios hipotéticos, sugestões de alocação e projeções de retorno feitas sob determinadas premissas. Ainda que a Vinland Capital acredite que essas premissas sejam razoáveis e
factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou ainda que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na
determinação dessas conclusões, opiniões, sugestões, projeções e hipóteses.
As conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses são baseadas nas condições de mercado e em cenários correntes e passados que podem variar
significativamente no futuro. Projeções não significam retornos futuros. Os resultados reais de um portfólio ou sugestão de alocação equivalentes aos apresentados podem divergir
dos resultados indicativos daqueles aqui descritos. O objetivo de investimento, as conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses apresentadas são uma mera
estimativa e não constituem garantia ou promessa de rentabilidade e resultado ou de isenção de risco. Alguns produtos e ativos mencionados podem não estar disponíveis ou
cotados nos preços esperados ou projetados no momento da contratação ou investimento pelo investidor. A Vinland Capital não garante a disponibilidade, liquidação da operação,
liquidez, pagamento de juros, remuneração, retorno ou preço dos produtos ativos mencionados neste material. A Vinland Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo
uso das informações contidas neste material. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio. Este material
não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da Vinland Capital.
Caso tenha alguma reclamação favor mandar e-mail para ouvidoria@vinlandcap.com
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