Destaques


Os dados dos mercados de trabalho e
bens/serviços dos EUA seguem muito fortes e,
ainda assim, passaram a dividir as atenções
com uma narrativa de recessão à frente.



Na China o governo lançou pacote de
estímulos ao mesmo tempo em que iniciou o
afrouxamento do lockdown em Xangai.



No Brasil, a posição na margem favorável do
fiscal vem ensejando, por parte do governo e
do Congresso, medidas redutoras de receitas.



cenário global é de bastante risco e difícil
análise e cautela marca as carteiras dos
fundos.

Brasil & Mundo
O hard data da economia americana segue
mostrando mercados de trabalho e bens / serviços
superaquecidos nos EUA. Porém ele passou a
dividir as atenções com uma narrativa de recessão
à frente. Como dito pelo CEO da Marriott
International em Davos, por exemplo - “o coro de
vozes que dizem que estamos inclinando na
direção de uma recessão está ficando mais alto a
cada minuto”. As manifestações de membros do
FOMC passaram a se centrar em um plano de
elevar os juros até próximo ao neutro e então
observar as perspectivas econômicas.
Na China, após o “sincericídio” do nº 2 Li Keqiang,
que admitiu que o país “de certo modo está pior
que no início da pandemia” e salientou que o
desemprego entre as pessoas de 16 a 24 anos

chegou a 18,2%, o mais alto de sua história, o
governo lançou pacote de estímulos ao mesmo
tempo em que iniciou o afrouxamento do
lockdown em Xangai.
No Brasil, a posição na margem favorável do fiscal
vem ensejando, por parte do governo e do
Congresso, medidas redutoras de receitas. O FMI
produziu um relatório que posiciona o país como
um raro exemplo de resultado primário esperado
para 2022 melhor que 2019, ano pré pandemia. Já o
Ministério da Economia calculou que as contas
públicas registraram em 2021 um resultado
ajustado de 2,37% do PIB, ao se excluírem fatores
atípicos e cíclicos, contra um resultado
convencional de 0,75% do PIB.
O principal projeto redutor de primário em
andamento é o que muda o ICMS sobre
combustíveis e energia elétrica, enquadrando-os
como bens essenciais e forçando uma alíquota
máxima de 17%. O impacto estimado é de R$65 a
R$70 bilhões ao ano.
No front inflacionário doméstico, o IPCA tem vindo
com núcleos e difusões bem ruins, levando a mais
uma rodada de elevações de projeções para a
inflação no ano e, em menor escala, para 2023.
Dado o custo em termos de produto para se insistir
na convergência à meta em 23, diversos
economistas, como o ex BC Eduardo Loyo,
passaram a defender uma convergência em 24. O
desafio, nesse caso, é o BC conseguir comunicar
esse deslocamento de objetivo sem perder ainda
mais o controle das expectativas.

Perspectivas e Alocações

e de uma provável desaceleração da atividade no
2º semestre.

O cenário global, de inflação extremamente
elevada e overheating no presente convivendo
com expectativa de recessão mais à frente, além
da questão em aberto da Ucrânia, é de bastante
risco e difícil análise e, por isto, reduzimos o nível
de risco dos fundos.

A carteira em geral é hoje marcada pela cautela.
Acreditamos que em algum ponto o tema da
subvalorização de ações ligadas à economia
doméstica surgirá com força, mas ainda nos parece
muito arriscado tentar se adiantar e montar
posições incisivas nessa direção.

Ao longo de maio zeramos o cupom cambial
tomado e a posição vendida em S&P500. Em ações
domésticas, mantivemos as posições em ações
expostas ao retorno das atividades pós-covid.
Seguimos especialmente confiantes quanto aos
cases específicos.
Aumentamos um pouco a posição curta indexada,
de modo a nos aproveitarmos do carrego do IPCA
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Resultados
O fundo ARG HIKE FIC FIM teve rendimento de -0,03% em maio (CDI rendeu 1,03%). No ano o resultado
passou para +15,44%. Em 12 meses o acumulado é de +13,54% versus 7,89% do CDI.
O fundo ARG FIM I rendeu +0,47% em maio (CDI rendeu 1,03%). No ano o acumulado é de +9,70% versus
4,34% do CDI. Em 12 meses o resultado acumulado é de +10,57% versus 7,89% do CDI.
Em maio tivemos resultado positivo em moedas, mas que não foram suficientes para compensar o
resultado das outras classes de ativos. Abaixo o gráfico da atribuição de performance do ARG HIKE FIC
no mês.
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consentimento. Todos os direitos reservados. Copyright 2022.

