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Bottom Line – Cenário

O número de novos casos de coronavírus continuou crescendo em alguns estados norte-americanos. O
risco de uma segunda onda subiu um pouco mais. O aumento da contaminação segue localizado. Não há
um espalhamento generalizado nos EUA. Europa e países asiáticos continuam com a situação contida. O
risco associado à segunda onda decorre também de suas consequências econômicas. Nos estados mais
atingidos por esse novo ciclo de contaminação já há evidências de diminuição da mobilidade social e da
atividade econômica. Governos estão atrasando ou voltando atrás no processo de reabertura da
economia. Por fim, a eleição nos EUA em novembro deve começar gradativamente a impactar mais os
preços dos ativos. As últimas pesquisas nacionais mostram Biden cerca de 10 pp à frente de Trump. No
entanto, no mesmo período de 2016 a vantagem de Hilary Clinton sobre Trump nas pesquisas não era
muito diferente. O mesmo é verdade para as intenções de votos nos swings states. Outro ponto de
destaque é o nível de aprovação do governo Trump, que se encontra no meio do caminho entre o patamar
que levou os incumbents a se reelegerem e o nível que levou à derrota. Em suma, ainda está cedo para um
diagnóstico mais preciso pois as condições são compatíveis com uma eleição disputada. Além disso, o
momento atual está muito influenciado pelos efeitos da recessão e problemas de saúde causados pelo
coronavírus. A reversão desse quadro tende a ser favorável a Trump durante o processo eleitoral.
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Bottom Line – Cenário

No México, os dados continuaram apontando para expressiva queda da atividade no 2T. O Banxico reduziu
a taxa básica de juros em 50 pb, para 5.0%, e manteve sua comunicação, sem indicar os próximos passos. O
mercado continua gradualmente incorporando uma queda maior dos juros e já precifica uma redução para
próximo de 4.0%. Mantemos o cenário de queda maior do que o precificado pelo mercado. No Brasil, a
comunicação do BC se manteve condizente com o cenário de interrupção do ciclo de corte de juros. No
entanto, o risco de baixa para a Selic prevalece, especialmente se uma segunda onda do coronavírus atingir
de fato a economia global. Qualquer precificação de mercado próxima de zero para a reunião do Copom de
agosto é atrativa para posições aplicadas no juro curto.

Mantemos uma postura mais cautelosa nas alocações diante dos riscos que se apresentam. Na Bolsa,
temos pequenas posições compradas no Brasil e nos EUA. Em FX estamos operando mais taticamente,
com viés vendedor de dólar curto prazo. Nas estratégias de juros, mantemos uma posição pequena
aplicada em México e aumentamos um pouco o aplicado no Brasil visando a diminuição do prêmio de
altas e algumas distorções na curva.
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Internacional 🌎
Tivemos mais uma semana de consolidação do cenário de retomada forte na atividade após a queda de
março e abril, apontando para uma recessão curta. Porém, o risco de uma segunda onda impactar a
economia aumentou. A evolução da contaminação em alguns estados norte-americanos segue acelerando.
Com isso, o processo de reabertura gradual da economia em certos estados desacelerou, com alguns
passos para trás. Consequentemente, já há efeito em alguns dados de alta frequência nas regiões mais
afetadas (como em Houston, no Texas).Ainda nos EUA, as eleições presidenciais de 2020 estão sendo mais
discutidas. As pesquisas recentes apontam para o candidato democrata Biden ampliando vantagem em
cima do Presidente Trump. Na mesma altura da disputa em 2016, Hilary também tinha vantagem
significativa em cima de Trump. A situação é diferente, inclusive por se tratar de um presidente no
exercício de seu mandato. A taxa de aprovação de Trump encontra-se hoje em 40%, mais alta do que a de
presidentes que não conseguiram se reeleger, porém mais baixa do que a de presidentes que se
reelegeram. Portanto, acreditamos ser uma variável importante para entender como o cenário evolui. Na
China, foi divulgado o PMI de junho, surpreendendo positivamente e consolidando o quadro de
recuperação econômica. O componente mais fraco continua sendo o de exportações que, embora melhor
do que no mês de maio, ainda aponta para uma demanda fraca no resto do mundo. Por fim, no México, o
Banco Central cortou os juros em 0.5%, em linha com o que era esperado e sem novidades no comunicado.
A atividade segue fraca e continuamos acreditando no cenário de que há amplo espaço para corte de juros.
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Cenário Doméstico

Sem mudanças no nosso cenário básico para atividade e inflação. Dados que saíram na semana
corroboram a retomada da economia: criação de vagas formais em maio, apesar de ainda estar negativa, já
foi melhor que a de abril e surpreendeu o mercado. As confianças estão subindo e consumo de energia
crescendo. Já o IPCA-15 de junho veio em +0.02% MoM, acima do consenso de -0.06%. Em relação à nossa
projeção (-0.02%), a surpresa de alta veio em Alimentação e Vestuário. No entanto, a abertura segue
benigna com núcleos em patamares muito baixos. Alguns itens têm sofrido reajustes pela desvalorização
do Real, como “TV, som e informática”. Ainda que inicial e contido, estamos monitorando caso este
movimento se intensifique para demais itens do IPCA.

Em relação à moeda, o Real se desvalorizou conforme seus fundamentos apontavam na semana, entre eles
o fortalecimento do dólar global (DXY).Por fim, o Banco Central divulgou o Relatório Trimestral de Inflação.
As projeções de inflação seguem abaixo da meta em 2021, convergindo em 2022 nos cenários com juros e
câmbio constantes e no cenário híbrido. As simulações do BC nos últimos 4 anos têm superestimado esta
convergência uma vez que a realidade tem mostrado números de inflação mais baixos repetidamente. Em
suma, nada que altere o cenário de juros que temos commanutenção da Selic em 2.25%.
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Bolsa 

Com o contínuo aumento das incertezas em relação à uma segunda onda do Coronavirus, acabamos
reduzindo ainda mais um pouco as exposições nos fundos em relação à semana passada. Agora estamos
6% (sendo 4% em US e 2% Brasil) no Multimercado e 50% no LongBiased.

Essa redução também foi estratégica no intuito de abrir espaço para os IPOs que estão por vir. Estamos
olhando de perto Panvel, Riva, Quero Quero e Aura. Parecem boas histórias e podem comer um bom
capacity dos fundos.
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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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