
Nota do Gestor 

Os mercados globais apresentaram maior volatilidade em janeiro, com otimismo no 
avanço da vacinação e perspectiva de novos estímulos fiscais, mas preocupação dado 
surgimento de novas cepas do vírus. As moedas dos emergentes se desvalorizaram frente 
ao dólar, com o real como destaque negativo. Por aqui, em dezembro a produção indus-
trial cresceu mais uma vez enquanto as vendas do varejo caíram expressivamente. Quan-
to aos preços, o IGP-M apresentou forte alta em contraste com a surpresa para baixo do 
IPCA. As atenções estão voltadas para a próxima reunião do Copom após remoção do 
forward guidance de manutenção dos juros na última comunicação. 

A alta do IFIX foi puxada novamente pelo segmento de recebíveis com repasse de infla-
ção, enquanto as agências bancárias seguiram como maiores detratoras. Mesmo com a 
adoção de novas medidas restritivas, lajes corporativas e shoppings apresentaram valori-
zação com manutenção de bons indicadores operacionais e geração de renda. De outro 
lado, o segmento logístico sofreu com a realização de grandes emissões e contribuiu ne-
gativamente para o índice. 

O segmento de renda urbana apresentou a maior contribuição positiva no mês, com 
shoppings e galpões logísticos também entregando ganhos. As perdas foram pontuais,  
mas resultaram em contribuição negativa de lajes corporativas e recebíveis. 

Na alocação, as principais compras foram: aquisição de GALG11 a yield acima dos pares 
logísticos; subscrição de MGHT11 com bom carrego inicial e profit sharing no segmento 
de hotéis. Do lado das vendas, encerramos KISU11 com prêmio em relação ao patrimo-
nial e reduzimos pontualmente posições de lajes corporativas que se recuperaram. 

Em janeiro/2021 o fundo apresentou rentabilidade de 0,3%, enquanto o IFIX retornou 
0,32% e o benchmark entregou 1,3% no mês. 

Atenciosamente, 
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Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com 

garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabili-

dade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a 

leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é reco-

mendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Mogno Capital Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de 

informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material. 
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