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mance, e vêm ganhando espaço nos portfólios dos
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muitos setores dos mais afetados da economia.

(ações de tecnologia, por exemplo), os momentos

No Brasil, o senado e a câmara elegeram os dois

de stress nos ativos brasileiros tendem a coincidir
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com altas do dólar.

Lira, respectivamente. Isso deve ajudar o governo a

A diversificação de moedas ajuda a reduzir a volati-

passar algumas reformas no curto prazo, e o desa-

lidade no longo prazo e melhora a capacidade do

fio agora é definir as prioridades de pauta diante de

investidor de agir oportunisticamente nos melhores

um número extenso de opções sendo levantadas.

momentos. Esta mudança de abordagem só é pos-

No Banco Central, a conversa da vez é sobre o ci-

sível graças ao processo de sofisticação do mercado

clo de aumento de juros, que deve ser retomado já

financeiro brasileiro que vem ocorrendo nos últi-

no primeiro semestre. O alvo do BC deve ser levar

mos anos.

o juro real para algum patamar ligeiramente positi-

Hoje, já nos sentimos confortáveis com as opções

vo, ou seja, o nominal deve acabar acima de 4%.

de investimento no exterior oferecidas por aqui, e

O aumento dos juros no exterior volta a ser um

estamos colocando em prática nas carteiras dos

desafio para o Real, já que juros mais altos nos

nossos clientes esta expertise de longa data da

E UA devem atrair capital para lá e valorizar o dólar

Mogno Capital em investimentos internacionais.

contra a maior parte das moedas.

Boa leitura!

A reconstrução dos estoques mundiais deve continuar dando suporte ao preço das commodities e à
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Foi um mês ligeiramente turbulento no mercado

países. Neste sentido, Reino Unido e EUA, por

internacional. Os movimentos de alta de juros nos

exemplo, parecem melhores que a Europa apesar

E UA foram significativos e afetaram todas as clas-

da Pfizer e outros fornecedores terem se compro-

ses de renda fixa. Neste cenário de juro americano

metido a aumentar o envio de produção ao velho

mais alto, o dólar é um claro vencedor, fechando o

continente.

mês no positivo com uma maior atração de capital

O mercado está se desfazendo de posições vendi-

para os E UA. Commodities seguem performando

das em dólar, e esse trade deve voltar apenas quan-

bem com a reativação das economias e reconstru-

do a vacinação tiver sido feita no mundo todo. Até

ção dos estoques globais, demandando bastante da

lá, a economia americana e a de outros países bem

cadeia de suprimentos:

sucedidos na vacinação devem ir melhor, vide recuperação chinesa ainda em 2020.

O principal assunto de janeiro no mercado de
ações foi a atividade em papéis extremamente vendidos como Gamestop e AMC. Este movimento
brusco de volatilidade levou a uma desalavancagem
massiva no mercado entre os gestores que operam
posições vendidas.
O preço das bolsas está moderadamente elevado
para padrões históricos, mas enxergamos este dado
como condizente com a fase inicial de uma recuperação econômica global, que é nosso cenário base.
Ainda acreditamos que a classe de ações, neste cenário de altas dos juros, é a mais atraente no momento, especialmente na comparação com renda
fixa.
A distribuição da vacina está variando bastante de
lugar para lugar, o que deve criar um diferencial
importante de performance econômica entre os
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Nesta linha, temos adicionado posições em bancos
americanos, grandes beneficiários de uma curva de
juros mais inclinada.

O mercado de crédito foi pouco afetado pela volatilidade do mercado de ações, mas sofreu com a
abertura dos juros americanos:

O aumento das taxas longas mostra uma preocupação crescente no mercado com a inflação futura,
fruto dos enormes incentivos fiscais e monetários
realizados nos últimos anos. As taxas de juro próximas de zero por tanto tempo criaram um cenário
em que muita dívida foi emitida em meio a balanços deteriorados. Ainda assim, os spreads não abriram e, por isso, estamos investindo com cuidado
redobrado neste espaço.

Investimento em crédito e renda fixa em muito se
assemelha com uma venda de puts (opções de venda):

o

ganho

máximo

é

pré-determinado

(atualmente em nominais baixos) e a perda pode
ser bastante alta. No cenário atual, preferimos alocar em ações.
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Nossas opções de inclinação de curva (steepeners)

taxa de poupança, preços das commodities subin-

performaram muito bem em janeiro e, apesar do

do, crescimento sincronizado mundial, e um cená-

tamanho reduzido, foram contribuições importan-

rio em que ações devem performar muito melhor

tes para o portfólio dado o tamanho da valorização.

que renda fixa. Mesmo com este cenário otimista

Nosso book de ações preferenciais, que também

em mente, estamos com mais caixa e comprados

seguem pagamentos pós-fixados, estão recebendo

em proteções variadas nos portfólios para poder

um grande fluxo dos investidores. Estes ativos de

agir oportunisticamente, quando a chance se apre-

altíssima qualidade seguem bastante descontados e

sentar.

são uma posição importante para nós.
Com os juros subindo, os investidores voltaram a
se interessar por dívidas bancárias (leveraged loans)
que são, em sua maioria, pós-fixadas. Temos também uma alocação importante neste espaço que
deve ser beneficiada.

Desde setembro do ano passado o ouro está negociando num patamar bastante estável entre 1800 e
1900. Continuamos vendo esta alocação como uma
boa fonte de diversificação e de seguro contra riscos e incertezas na economia global.
Nossa posição em lítio e petróleo foram muito
bem em janeiro e fecharam o mês como principais
contribuições positivas para o portfólio.

O último ciclo econômico foi marcado por um colapso nas taxas de juros globais e ausência de inflação, mas agora estamos caminhando para um ciclo
diferente. E stamos iniciando um ciclo com políticas monetárias e fiscais muito acomodativas, juros
próximos de zero, juro real negativo com elevada
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O Mogno Pantanal (“Pantanal”), nosso Fundo de
Renda Fixa e Crédito, teve performance de + 0,4%
em janeiro vs. uma performance de + 0,2% do
CDI. O Pantanal fechou 2020 com uma performance de + 2,8% contra +2,8% do CDI.
O movimento de aversão a risco no mercado de
renda fixa internacional também foi sentido no
Brasil, e potencializado pela retirada do forward
guidance na reunião do Copom.

mas ainda encontramos terreno fértil para investimentos em Crédito Privado. As melhores atribuições positivas do mês no Mogno Pantanal vieram

de créditos ligados ao segmento imobiliário em
particular, e temos nos deparado com boas oportunidades nesta classe, que é expertise da casa.

Os juros devem voltar a subir em breve no Brasil, e
devem se elevar até um target por volta de 4%, para viabilizar um mínimo de juro real positivo na
ponta curta da curva.
E m termos de posicionamento, estamos um pouco
mais tímidos nas aplicações em títulos públicos,
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O Mogno WM Multi Renda Variável (“Multi
RV”), nosso Fundo de Fundos de Ações LongOnly, teve performance de –0,1% em janeiro, contra uma performance de –3,3% do Ibovespa. Em
2020, o fundo entregou um retorno de + 8,1%,
contra + 2,9% do Ibovespa.
Mesmo começando o ano com a performance em
campo negativo, ficamos felizes com o alpha excepcional gerado em relação ao Ibovespa pelos
nossos gestores investidos. Os resultados excepcionais dos nossos gestores reafirmam a nossa tese
de que o Brasil dá sim espaço para geração de alpha nos portfólios de ações e que uma gestão ativa
de qualidade é muito mais importante que a simples economia de taxas.

municações, Financeiro e Utilities. Setores aos
quais nosso portfólio tem pouca exposição.

O destaque da nossa carteira no mês vai para as
ações da Intermédica, que fundiu com a Hapvida e
Seguindo a toada altista do Copom, os setores que

valorizou mais de 20% como consequência.

mais detraíram do Ibovespa em janeiro foram
aqueles mais similares à renda fixa: empresas boas
pagadoras de dividendo em setores como Teleco-
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O Mogno WM Multi Estratégia (“ME”), nosso
Fundo de Fundos Multimercado, teve performance em janeiro de –0,7% versus –0,7% do índice
multimercado IFMM. Em 2020, entregamos
+ 3,0% no ME contra + 3,6% do IFMM.
De maneira geral, foi um mês bastante desafiador
para os multimercados macro, em que tivemos
pequenas perdas na maior parte dos fundos, com
exceção da nossa exposição ao fundo Verde, que
subiu + 0.59% em janeiro.

E m termos de posicionamento macro, temos visto
os gestores reduzindo as posições vendidas em
dólar e reduzindo exposição à bolsa brasileira. Ao

mesmo tempo, novos trades de performance relativa têm aparecido nos livros de moeda, com destaque para apostas compradas na Libra E sterlina
contra o E uro (por conta das diferentes velocidades de distribuição de vacina) e apostas no peso
mexicano contra moedas de outros países emergentes (para surfar a aceleração americana e o baixo gasto fiscal mexicano durante a crise). PosicioOs ganhos realizados vieram de estratégias complementares de diversificação como Crédito e

namento no geral construtivo em commodities

também.

Long-Short. Destaque positivo para o RPS Total
Return, fundo de ações Long-Short com baixa exposição direcional à bolsa, e o Valora Mogno, fundo de crédito focado em FIDCs, que entregaram
+ 1.31% e +0.32%, respectivamente, no mês. Não
houve alterações significativas no nosso portfólio
de gestores.
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Na contramão do mercado, a variação do Ifix em
janeiro foi de + 0,3%. O Índice de Fundos Imobiliários apresentou no mês um dividend yield dos
últimos 12 meses de 6,7% e uma liquidez média
diária ponderada de R$ 4,7 milhões. Como vínhamos colocando já há algum tempo, os fundos imobiliários ficaram sensivelmente para trás de outras
classes de ativos em 2020 e não víamos motivos
para que essa diferença não começasse a diminuir,
como aconteceu em janeiro.
Os segmentos que mais contribuíram para a alta
do índice de FIIs foram os de fundos de recebíveis, shoppings e corporativo, embora os fundos
de CRI e de escritórios tenham tido uma leve desvalorização no mês (mais do que compensada por
sua geração de renda).
Já os segmentos que mais contribuíram negativamente para o desempenho do índice foram logístico e agências. E stes continuam apresentando um
desempenho bastante fraco, com o medo dos investidores de como será o futuro, uma vez que os
contratos atípicos desses fundos comecem a vencer. Nem mesmo o yield altíssimo (acima de 11%,
na média) tem feito com que as quotas destes fundos se estabilizem.
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Disclaimer
Esta apresentação foi elaborada pela Mogno Investimentos Ltda. (“Mogno Capital”) para fins meramente informativos e para uso exclusivo de seu destinatário (“Destinatário”).
As informações contidas nesta apresentação foram fornecidas pelas partes envolvidas nas operações descritas neste documento, sejam clientes, funcionários ou assessores (“Partes Envolvidas”) e obtidas junto a outras fontes públicas, sendo que a Mogno Capital não realizou uma verificação independente
destas informações. Quaisquer projeções ou previsões contidas nesta apresentação são baseadas em suposições e estimativas subjetivas sobre eventos e
circunstâncias que ainda não ocorreram e estão sujeitos a variações significativas. Dessa forma, não é possível assegurar que quaisquer resultados oriundos
de projeções ou previsões constantes deste documento serão efetivamente verificados.
A Mogno Capital e seus diretores, funcionários e representantes não expressam nenhuma opinião, nem assumem qualquer responsabilidade pela suficiência, consistência ou completude de qualquer das informações aqui apresentadas, ou por qualquer omissão com relação a esta apresentação. Nenhuma das
pessoas mencionadas neste parágrafo será responsável por quaisquer perdas ou danos de qualquer natureza que decorram do uso das informações contidas neste documento, ou que eventualmente sejam obtidas por terceiros por qualquer outro meio. A Mogno Capital não assume responsabilidade pela
conclusão das operações descritas neste documento e seu conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico.

Esta apresentação é válida somente nesta data, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. A Mogno Capital não assume nenhuma responsabilidade em atualizar, revisar, retificar ou anular esta apresentação em virtude de qualquer acontecimento futuro.
Opiniões relacionadas a esta apresentação que eventualmente sejam expressas pela Mogno Capital, devem ser consideradas unicamente como uma sugestão de melhor maneira de conduzir os diversos assuntos relativos ao Destinatário. Não é obrigação da Mogno Capital implementar os procedimentos apresentados neste documento, bem como a Mogno Capital não é responsável por qualquer falha em quaisquer negociações ou operações relativas a esta apresentação. Nenhum investimento ou decisão financeira deve ser baseada exclusivamente nas informações aqui apresentadas.
Todas as informações contidas nesta apresentação devem ser mantidas pelo Destinatário de forma estritamente confidencial e só podem ser divulgadas
pelo Destinatário a seus agentes, representantes, funcionários ou consultores que tenham concordado em tratar tais informações de forma confidencial.

Glossário
Ações: Menor parcela do capital social das companhias ou sociedades anônimas. Confere ao titular, o acionista, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite das ações possuídas.
Administrador: A instituição financeira, em geral um banco, responsável por todas as responsabilidades requeridas para gerir um fundo ou conta.
Alavancagem: Investimentos feitos em excesso ao total de capital disponível com capital emprestado. Expresso como % do total de ativos.
Benchmark: Indicador de performance de um ativo para fins de comparação. Tal indicador pode ter como base um índice ou ser especialmente personalizado para melhor atender
a estratégia de investimento.
Bonds: Títulos de dívida que o emissor vende ao mercado para levantar capital. Em contrapartida, este se compromete a repagar seus credores (detentores dos bonds) com juros
que seguem regras e um cronograma pré-determinado.
Bonds Corporativos: Bonds emitidos por uma corporação para levantar capital. São considerados mais arriscados que bonds soberanos.
Bonds Soberanos: Bonds emitidos por governos.
Bps: Basis points, um centésimo de ponto percentual (1bp = 0,01%)
Commodities: Um bem ou recurso que apresenta pouca ou nenhuma diferença qualitativa entre produtores.
Custodiante: Instituição financeira responsável pela gestão e guarda dos ativos do investidor.
Derivativos: Instrumento financeiro ou contrato cujo valor está atrelado ao valor de outro ativo do qual ele é derivado.
Dividendos: Montante pago regularmente por uma empresa a seus acionistas utilizando-se de seus lucros ou reservas.
Duration: Medida aproximada da sensibilidade de um bond a mudanças na taxa de juros. Bonds com vencimentos mais longos e Yields menores tendem a possuir um duration
mais elevado. ao seu preço de aquisição.
ETF (Exchange-Traded Fund): Veículo de investimento criado para atingir alguma estratégia de investimento específica e que é operado na bolsa como uma ação.
Exposição: Quantidade de ativos investidos em um mercado em relação ao total de ativos gerenciados.
FED Funds Rate (Taxa): Taxa de empréstimo de um dia utilizada por instituições financeiras para emprestarem fundos umas às outras
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para manterem suas reservas bancárias compulsórias no Federal Reserve.
Flattening: Processo de redução do diferencial de rentabilidade entre títulos de renda fixa longos e curtos. Pode acontecer via aumento do juro curto, queda do juro longo, ou por
uma combinação de movimentos na curva.
Fundo de Fundos: Fundo que investe na compra de cotas de outros fundos, que podem ou não seguir um padrão setorial ou de estratégia. Conhecido no Brasil como fundo de
investimento em cotas (FIC).
Fundo de Renda Fixa: Fundo que investe em ativos de Renda Fixa.
Futuro (Contrato): Contrato que determina a compra/venda de um ativo em uma data futura.
Ganho de capital: Lucro proveniente do aumento do valor de mercado de um ativo.
Grau de Investimento (investment grade): Nível de rating de crédito atribuído a entidades que possuem um baixo risco de calote em seus compromissos financeiros.
Grau Especulativo (junk grade): Nível de rating de crédito atribuído a entidades que possuem um elevado risco de calote em seus compromissos financeiros.
Hedge Funds (Fundos Multimercado): Um veículo de investimento que busca preservar o capital do investidor através de estratégias diversificadas, podendo atuar em diferentes
mercados e fatores de risco com instrumentos financeiros variados.
Libor (London Interbank Offered Rate): Taxa que indica o juro cobrado em empréstimos entre grandes bancos por curtos períodos de tempo. Existem diferentes "Libors" para
diferentes prazos, todos eles considerados curtos, e muito utilizados como referência em todo o sistema global de crédito. Equivalente ao CDI no Brasil.
Libor-OIS Spread: Diferencial de juro entre a Libor e o OIS
Liquidez: Medidor da capacidade de negociar um ativo em quantidade. Um mercado líquido é caracterizado por fornecer volume suficiente de transações para que investidores
possam comprar e vender sem afetar os preços individualmente.
Long (Posição Comprada): Estratégia em que o investidor se beneficia com o aumento do preço de um ativo.
Maturity: Vencimento. Em geral aplicado a títulos de renda fixa. Data em que o devedor se compromete a devolver o principal ao credor.
MSCI Global: Índice de 1,643 ações globais de mercados desenvolvidos como definido pela MSCI. Comumente utilizado como benchmark por fundos de ações globais para comparação de performance.
Múltiplo: Razão entre o valor da empresa e determinadas métricas de balanço ou resultado
Nota Estruturada: Instrumento financeiro criado com derivativos que permite ao investidor ter uma exposição personalizada de risco. Por serem criadas de maneira personalizada,
o investidor paga taxas pela criação deste instrumento, que em geral apresentará liquidez limitada ao longo de sua vida.
OIS (Overnight Index Swap): Uma troca (swap) de fluxos de pagamentos entre duas contrapartes que envolve a troca de uma rentabilidade pós-fixada de uma parte pela rentabilidade pré-fixada da outra parte. Neste caso, a taxa referência na perna pós-fixada é a taxa overnight, que nos EUA é a taxa FED Funds.
Perpetual: Um bond sem data de vencimento. O devedor não precisa fazer a devolução do principal neste tipo de bond, apenas o pagamento de juros periódicos na perpetuidade.
São muito similares a ações com pagamento de dividendos.
Prêmio de risco: Rentabilidade adicional requerida pelos investidores ao aplicarem em ativos com risco versus as taxas livres de risco
Principal: Geralmente se refere ao montante total emprestado pelo credor ao devedor e que deverá ser devolvido na sua totalidade, além dos juros, até o vencimento da dívida.
Rating de Crédito: Uma estimativa da capacidade de uma entidade de cumprir seus compromissos financeiros. Agências de rating como a Standard & Poors, Moody's e Fitch
emitem relatórios ao mercado avaliando esta capacidade em organizações, governos e outros.
Renda Fixa: Classe de ativos composta por títulos de dívida que pagam juros ao investidor. Renda fixa pode ser pré-fixada (júros pré-determinados) ou pós-fixada (juros dependente de algum fator externo, como a inflação, por exemplo).
S&P500: Standard & Poor's 500 é um índice da bolsa americana que engloba as ações das 500 maiores empresas do país por valor de mercado. É o índice de ações mais acompanhado dos Estados Unidos, similar ao índice Ibovespa no Brasil.
Sharpe: O índice de Sharpe é um medidor de retornos ajustado ao risco. Calculado fazendo a subtração do retorno livre de risco do retorno anualizado e então dividindo pelo
desvio padrão dos retornos.
Spread de risco: Diferença de juros entre a taxa livre de risco e a taxa cobrada de tomadores com risco de crédito
Sell-Off: Movimento forte de venda de algum ativo.
Short Selling (posição vendida a descoberto): Estratégia em que o investidor se beneficia com a queda do preço de um ativo.
T-Bill: Dívida de curto prazo do tesouro americano com prazo de vencimento de até um ano.
TED Spread: Diferença em percentagem entre a taxa Libor de 3 meses na moeda americana e a remuneração dos bilhetes de tesouro americano (T-Bill) de 3 meses. Usualmente
utilizado pelo mercado como medidor de risco sistêmico.
VIX: Índice de volatilidade implícita do S&P500, calculado a partir das opções sobre este índice para um prazo de 30 dias.
Volatilidade: Medidor da variabilidade de retornos de um mercado, fundo ou instrumento financeiro. Para um fundo, volatilidade normalmente é um medidor de risco, calculado
como o desvio padrão anualizado dos retornos mensais.
Yield: Retorno produzido anualmente por um investimento até o vencimento. Medido como o percentual da renda gerada por ele sobre
o valor de par.
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