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Comentário sobre o mercado 

 

 

Em outubro, o comitê do Federal Reserve anunciou a compra de US $ 60 bilhões em Treasury Bills e Bonds por mês durante 

pelo menos os próximos seis meses. Com a expansão de seu balanço, o Fed abordou o aperto no mercado monetário americano 

de maneira pragmática e eficiente. É reconfortante saber que o banco central mais importante do mundo retornou à sua 

conduta pragmática comprovada da política monetária. Durante a temporada de divulgação dos resultados, as empresas 

americanas conseguiram, mais uma vez,  diminuir as expectativas para um nível fácil de superar. Os mercados de ações em 

geral continuaram sua tendência de alta e os principais rendimentos de títulos do governo global continuaram subindo mais. 

 

Nesse contexto, reorganizamos algumas de nossas posições acionárias realizando lucros parciais na Ansys Inc e na 

ServiceMaster Global. Além disso, vendemos a posição em Qiagen, que apresentou resultados decepcionantes no terceiro 

trimestre, e compramos Adidas, uma das principais fabricantes de artigos esportivos. A empresa mostra uma forte cadeia de 

suprimentos e práticas de fornecimento sustentável. Reduzimos um pouco a exposição à renda fixa e adquirimos uma nova 

posição no fundo Responsibility Microfinance Leaders Fund na classe de ativos alternativos. 

 

Por trás do crescente otimismo em relação a um acordo comercial sino-americano, os principais índices do mercado de ações, 

como o S&P 500, o Nasdaq 100 e o SMI, atingiram novos máximos de todos os tempos. Os índices do mercado acionário 

europeu também são negociados em uma alta de 52 semanas. Dado que os fatores técnicos do mercado permaneceram 

positivos e, em vista de uma postura ainda bastante cautelosa dos investidores, o que é evidente nos fluxos de portfólio, 

continuamos construtivos para as ações. 

 

 
 

 

 
 

 

Mês - Outubro 19 2019

Inicial* 98’806’646.98 86’036’201.99

Entradas 0.00 0.00

Saídas 0.00 0.00

Resultado (retorno) 1’405’451.66 14’175’896.65

Final 100’212’098.64              100’212’098.64  

*31.12.2018 para coluna "2019"; 30.09.2019 para coluna "Mês"

Sumário da carteira

Classe de Ativos Valor de mercado %
Performance 

Mês

Performance 

Ano 2019
Mês Ano 2019

Caixa e investimentos de curto prazo 577’688.71 0.58% -13.18% -2.00% 0.20% 2.17%

Renda Fixa 32’082’695.76 32.01% 0.50% 6.28% 0.24% 19.47%

Renda Variável 63’549’914.70 63.42% 2.06% 24.99% 2.69% 22.09%

Multimercado 4’001’799.47 3.99% 0.31% 1.79% 0.29% 3.02%

Total 100’212’098.64 100% 1.42% 16.74% 1.71% 19.95%

Alocação por classe de ativos e rentabilidade em USD Benchmark 
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        *Leeways: intervalos de alocação do mandato 
 
 
 

                                

 

 

1-mês mudança % (Outubro 19) 0.4%

2019 % (Outubro 19) 1.8%

E.U.A. Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

Nominal Real Nominal Real

1.42% 1.02% 16.74% 14.94%

Performance

Mês (Outubro 19) Ano (2019)

Alocação por classe de ativos

Retorno líquido anual - Benchmark e carteira


