
Nota do Gestor 

Os mercados continuaram voláteis em fevereiro com a forte subida dos juros longos 
norte-americanos e o receio da volta da inflação. Por aqui, a troca no comando da Petro-
bras e o agravamento da pandemia se somaram à volatilidade externa para derrubar a 
Bolsa e levantar os juros. Em janeiro a indústria e os serviços seguiram com recuperação 
gradual, mas a adoção de novas medidas restritivas deve interromper essa trajetória. 
Quanto aos preços, tanto IGP-M como IPCA vieram fortes em fevereiro, pressionando 
o Copom para a próxima decisão de juros. 

Os recebíveis praticamente carregaram o IFIX em fevereiro, sustentados pelo repasse de 
inflação e não sentindo efeito de novas ofertas. De outro lado, o agravamento da pande-
mia e novas medidas restritivas explicam shoppings e lajes corporativas como os maiores 
detratores. Ainda encontramos boas oportunidades de capturar o spread entre o merca-
do primário e secundário nos segmentos de recebíveis e galpões, enquanto o noticiário 
ruim deve continuar a pressionar os ativos dependentes de fluxo de pessoas no curto 
prazo, dificultando a precificação dos fundamentos e fluxos futuros pelos agentes. 

O segmento logístico foi o maior ganhador do mês, com renda urbana, FOFs e recebí-
veis também contribuindo positivamente de forma bem distribuída. De outro lado, as 
perdas foram concentradas em lajes corporativas e shoppings. 

Na alocação, as principais aquisições foram: recebíveis com desconto ou no par; 
MGFF11 negociando com yield acima dos pares; RECT11 e IRDM11 para capturar 
espaço em ofertas descontadas por vir. Do lado das vendas: diminuímos exposição em 
shoppings (BPML11) e lajes corporativas (BRCR11, HGRE11 e JSRE11); reduzirmos 
TRXF11; encerramos a posição de QAGR11.  

Em fevereiro/2021 o fundo apresentou rentabilidade de 0,2%, enquanto o IFIX retor-
nou 0,25% e o benchmark entregou 0,8% no mês. 

Atenciosamente, 

Equipe Imobiliária Mogno Capital 
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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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