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Panorama Atual
Abril foi um mês de clara sensação de recuperação de ativos de mercado financeiro e da economia,
capitaneada pelos EUA e a esperança de adoção de um plano ousado de investimentos em
infraestrutura, combinada com a retomada da atividade econômica em diversas localidades, dados
os avanços de imunização.
O processo vacinal em nível global ainda é disperso e gera resultados desiguais, porém, com os
EUA capitaneando as aberturas, junto com a China e diversas localidades na Ásia, Israel e Reino
Unido, eleva a esperança dos outros países conforme o processo de imunização avança.
No mês, o Brasil conseguiu se beneficiar de mais um boom das commodities, com
crescimento histórico das exportações para China e EUA, o que fez o mercado “sofrer
menos” com a volatilidade das expectativas pela aprovação do orçamento de 2021, com a
forte influência da política também com a instalação da CPI da COVID-19.
Neste contexto conturbado, o mês registrou um movimento atipicamente positivo para toda a
sorte de ativos de mercado, em especial o Real frente ao dólar.

Cenário Local
Abril foi um mês positivo para a renda variável, para o Real e de alívio das pressões nas curvas de
juros, como observadas no fim de março.
Registrou-se um achatamento das curvas de juros, em especial com fechamento nos vértices mais
longos, em partes impulsionado por um Real que se valorizou quase 3,5% no mês, se não fosse
literalmente pela última sessão de abril e um mercado de renda variável que ganhou ímpeto até a
última semana do mês.
Este cenário foi acompanhado de um intenso vai e vem nas propostas de orçamento para o
ano, o qual foi aprovado com uma série perigosa de gatilhos, que poderiam levar ao
impedimento do presidente e um claro desespero por recursos por parte dos parlamentares
em ano pré-eleitoral.
A discussão dos vetos foi longa e complexa, levando inclusive a baixas no ministério da economia de
pessoas ligadas ao fiscalismo e à uma visão para madura dos gastos públicos.
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Panorama Atual
Ainda assim, o orçamento foi aprovado, gerou alivio nos mercados e a partir da segunda
quinzena, seguindo o contexto internacional, os ativos tiveram performance positiva.
O processo de vacinação também ganhou corpo, com uma média diária de um milhão de
doses aplicadas e uma parcela significativa dos idosos acima de 65 anos completamente
imunizados.
As 400.000 mortes acumuladas pela COVID-19 cobram ainda um alto preço ao país em termos
políticos e internacionais e o atraso no início da vacinação, a qual só ganhou peso recentemente, só
foi compensada pelas reaberturas parciais em diversas localidades.

Cenário Internacional
Boa parte do ânimo do mercado internacional vem de dois fatores: o aumento das reaberturas da
atividade econômica em diversas localidades, como consequência do avanço das vacinas em
localidades como EUA, China, diversos países asiáticos, Reino Unido e Israel e da sinalização do
governo americano de um ousado plano de infraestrutura e investimentos na população da ordem de
US$ 4,5 trilhões.
Para cumprir com sua intenção, o governo americano propõe um aumento de impostos de
faixas de renda acima de US$ 400.000 ano, com elevação do imposto de renda de 37% para
39,4% e taxações sobre ganho de capital de 20% para 39,3% ou 43,4%, lançada em diferentes
dimensões nos dois projetos.
A proposta de maiores impostos trouxe a preocupação tanto de um processo de obstrução nas
votações por parte dos Republicanos, dada a necessidade de quórum mínimo para a votação de
matérias de tal importância, assim como a resistência de parte dos Democratas, o que dificulta em
muito os planos de Biden, dada a divisão cerrada das casas legislativas americanas.
Neste caso, nem mesmo o ‘voto de Minerva’ da vice-presidente Kamala Harris seria suficiente
para destravar a pauta e o projeto por ter dificuldades de ser aprovado.
Há planos de um projeto bipartidário de investimentos em infraestrutura, de volume
consideravelmente inferior (US$ 990 bilhões), mas sofre resistência do núcleo duro democrata, que
quer os impostos quase como um imposto ‘reparador’, como um imposto sob fortunas.
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C E N Á R I O S
O que manteve o ânimo dos mercados intactos foram as diversas decisões de política monetária, focadas
em manter tanto os juros inalterados, como os programas de alívio quantitativo, dando espaço para que o
fluxo global de liquidez acompanhe a retomada da atividade econômica, levando ao boom de
commodities e ao maior apetite pelo prêmio de risco.
Reino Unido continua a registrar diversos indicadores positivos do mercado imobiliário, assim como parte
dos indicadores da Alemanha e toda sorte de dados acima das expectativas dos EUA e China.
Neste contexto, o cenário ainda positivo pode transformar o mítico “sell in May” em “buy in May”.

Cenários - Maio
Maio possui a tradicional lenda do “Sell in May, and Go Away!” (Venda em Maio e Se Mande), que
seria o movimento de grandes fundos de investimentos para a dissolução de posições mais
arriscadas e de maior rentabilidade, de modo a buscar a segurança de ativos de menor risco, de
modo a passar o período de férias de verão sem grandes temores.
As pesquisas mostram que tal contexto não passa de lenda e o cenário no geral ainda é dominado pelo
ímpeto da reabertura econômica em diversas localidades, impulsionada pelos avanços na imunização.
Isso traz um alento importante ao mercado, principalmente com a chegada do verão no hemisfério norte e
os efeitos do período em setores como turismo e serviços.
Outro ponto que chama a atenção é o plano do presidente americano Joe Biden de infraestrutura, com a
possibilidade de um acordo bipartidário que traz mais um impulso pelo apetite pelo prêmio de maior risco
dos investidores, dada a constante e forte liquidez, também garantida pelo Federal Reserve.
Neste cenário, mercados emergentes como o Brasil podem continuar a se beneficiar de um
cenário de menor volatilidade, impulsionado caso sejam sinalizadas as reformas no congresso e
assim, repetir os eventos de abril, com melhoras para ativos como bolsas de valores, o Real
contra o dólar e juros futuros.
Por fim, voltam-se as atenções para mudanças no cenário inflacionário brasileiro, das pressões sazonais
e climáticas substituindo parte daquelas mais proximamente relacionadas ao câmbio, como combustíveis
e transportes, além da expectativa com os possíveis avanços na vacinação brasileira.
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Estratégias de
Renda Fixa e
Multimercados
Renda Fixa
Após três meses de altas consecutivas, a curva de juros brasileira apresentou algum alívio em abril, mas não
sem antes alcançar patamares vistos somente no auge da crise nos mercados financeiros em mar/20. Após a
primeira quinzena do mês, em que os juros tiveram desempenho negativo por conta das indefinições quanto ao
Orçamento de 2021, os mercados de juros locais apresentaram melhora relevante, com destaque para a parte
longa da curva de juros nominais, e para os títulos indexados à inflação de até 5 anos. No ano, contudo, o
desempenho dos principais índices de Renda Fixa ainda se encontra em campo bastante negativo, à exceção
do IMA-B 5 (+0,72%), do IMA-S (+0,52%) e do IRF-M 1 (+0,40%). Na mesma linha, a inflação implícita
precificada nas NTN-B apresentou forte queda nos vértices mais longos, enquanto os curtos continuaram
pressionados pelo ambiente de curto prazo. Neste contexto, as posições de renda fixa apresentaram resultados
positivos, influenciadas por posições direcionais na parte curta da curva de juros nominais, e na parte longa da
curva de juros reais. Do lado negativo, destacamos o combo short em juros reais curtos e short em inflação
implícita, que tem sofrido neste ano com o alto custo do carregamento das posições vendidas em juros reais
devido ao nível mais forte do IPCA apresentado até aqui.

Ações
As estratégias do book de Ações apresentaram resultado levemente em abril. Destacamos o forte
desempenho positivo da carteira de Momento, que teve sua melhor performance mensal dos
últimos anos e levou ao zeramento da estratégia. Do lado negativo, destacamos a estratégia de
Long and Short, principalmente de empresas de setores que se beneficiarão da reabertura da
economia contra o índice Bovespa. Outros dois casos que valem menção são o acordo de fusão
de LAME e BTOW3 divulgado no fim de abril e que decepcionou o mercado em seu formato
(nossa visão, porém, é de que o resultado ainda será positivo para a companhia no médio/longo
prazo, motivo pelo qual mantemos a posição), e a queda das ações da CCR, que sofreram pela
sua participação nos leilões de aeroportos, que foram considerados caros pelo mercado (mais
uma vez não compartilhamos desta visão e seguimos comprados nas ações).

Volatilidade
O book de volatidade apresentou resultados positivos novamente em abril. A estratégia de venda
de volatilidade implícita de médio prazo, mesmo diante de um cenário conturbado para o
mercado acionário no início do mês, continuou apresentando bons resultados, tanto em single
names (como Petrobras e Bradesco), como no Ibovespa. Já no setor de varejo os resultados
foram neutros.
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Moedas
O book de moedas registrou desempenho
levemente negativo no mês de abril. Destaque
positivo para as posições compradas em Iene
(JPY) e Euro (EUR), que se beneficiaram da
perda de valor do dólar americano. Pelo lado
negativo, destaques para a posição vendida em
dólar canadense (CAD), que se valorizou devido à
sinalização de início de redução dos estímulos
pelo Banco Central local; e para a posição vendida
em Peso Chileno (CLP), que continuou a se
valorizar em conjunto com a alta do cobre e
demais commodities metálicas no mercado
internacional.

Estratégia

Magnus

Long

Bias& Ações

O fundo Infinity Ações apresentou valorização de 4,89% em Abril, versus 1,94% do Ibovespa. As maiores
contribuições para a performance do fundo vieram de produtores de commodities como Vale e Gerdau, e de
estratégias quantitativas. A baixa exposição a bancos e Petrobras também contribuiu positivamente para a
performance do fundo no mês. Do lado negativo, posições em empresas mais dependentes de mobilidade, como
varejo e concessões rodoviárias, apresentaram resultado negativo no mês, tanto em termos absolutos como em
comparação com o Ibovespa. Ao longo do mês de abril reduzimos as posições em produtores de commodities e
também em nossa estratégia quantitativa, e aumentamos a posição passiva do fundo comprando contratos de
índice futuro.
O fundo continua posicionado em produtores de commodities e empresas com maior dependência de mobilidade.
Acreditamos que as empresas mais dependentes de mobilidade social devem se beneficiar da aceleração da
vacinação no Brasil. Para o mês de maio, aumentamos as proteções no fundo: apesar do valuation atrativo do
Ibovespa neste momento, as ações brasileiras tem mostrado performance recorrentemente abaixo dos índices
internacionais. E dada a forte performance das bolsas internacionais nos últimos meses, acreditamos que a
chance de uma correção técnica aumentou nas últimas semanas. O fundo segue com seu viés de investimento
em empresas de “Qualidade” (margens elevadas e estáveis, baixo endividamento) e com melhor “Momentum”
(melhor performance recente na bolsa).
Já o fundo Infinity Magnus Long Bias apresentou valorização de 4,22% em Abril. Além dos impactos e
posicionamentos já explorados na estratégia do Infinity Ações, para o mês de maio reduzimos as estratégias de
“Momentum” e de “Long and Short”, iniciamos posição vendida em S&P, e aumentamos as proteções no mercado
local, tendo em vista a performance recente inferior a diversos índices internacionais e o crescimento das
chances de mudanças de tendência não esperadas nos mercados acionários.
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Perspectivas
Depois de um alívio nos mercados de juros e câmbio brasileiros advindos da não-continuidade de novas
notícias negativas no âmbito fiscal brasileiro, e de um ambiente internacional de alta liquidez, a pauta
local ajusta seu foco para a CPI da Covid, reformas administrativa e tributária, e privatização dos
Correios e da Eletrobrás. Não podemos esquecer, contudo, a situação extremamente sensível das
contas brasileiras, em que qualquer passo em falso ou mal sinalizado, que acarrete em aumento dos
gastos públicos no curto prazo sem contrapartidas terá impactos relevantes na confiança de
convergência da relação dívida/PIB a patamares razoáveis nos próximos anos.
Por outro lado, o ambiente de recuperação econômica como consequência do avanço da
vacinação no Brasil pode nos levar à rara situação em que as expectativas para o PIB do ano
corrente sejam revisadas para cima ao longo do segundo semestre.
Neste contexto o Banco Central encontra-se em posição delicada, correndo o risco de ver uma
persistência da inflação que comprometa o alcance da meta deste ano (projetamos IPCA em torno
de 5,20%), e, mais importante, a meta de 2022, caso mantenha a estratégia presente em seu
discurso de que será realizado um processo de normalização parcial dos estímulos monetários
(nossa expectativa é de IPCA em torno de 4,25% em 2022).
Deste modo, mantemos as mesmas e pequenas posições no mercado de renda fixa.
No book de Ações, mantemos estratégia comprada em ações de empresas exportadoras de
commodities e naquelas ligadas à volta da mobilidade social.
Isto se deve especialmente à percepção de que a bolsa brasileira continua apresentando
valuation bastante descontado, tanto em relação à sua média histórica, como em comparação a
índices acionários internacionais de países emergentes e desenvolvidos.
As posições seguem pequenas ou com estruturas de proteções, contudo, em função de enxergarmos um
risco elevado de uma correção nos mercados internacionais, o que poderia impactar a bolsa brasileira.
Além disso, o risco político segue elevado no Brasil e as chances de aprovação de reformas importantes
parecem baixas, dificultando um melhor desempenho brasileiro em relação aos pares internacionais.
O book de Volatilidade mantém sua exposição ao setores bancário, de varejo e às principais empresas
ligadas a commodities na bolsa brasileira, além do índice Bovespa.
Por fim, no book de Moedas, após o Real ter apresentado forte desempenho em abril, com a
cotação em queda de 3,48% ante o dólar americano, mantemos na carteira as mesmas estratégias
do mês anterior, executando o papel de importante diversificação do risco local no portfólio.
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R e n t a b i l i d a d e
F u n d o s

RENDA FIXA

Infinity Select RI RF
% CDI

Infinity Lotus FI RF
% CDI

Infinity Tiger Alocação Dinâmica FI RF
% CDI

MULTIMERCADOS

Infinity Hedge FIM
% CDI

Infinity Eagle FIM
% CDI

LONG-BIAS

Infinity Magnus Long Bias FIC FIM
% CDI
LONG-ONLY

abr/21

2021

2020

12 meses

24 meses

36 meses

Desde o Início PL Atual (R$ mil)

0,66%

2,16%

5,98%

6,89%

13,59%

22,02%

24,03%

315,35%

310,96%

216,21%

320,20%

181,97%

154,16%

149,94%

0,83%

3,28%

7,59%

11,00%

15,54%

23,56%

264,22%

398,65%

471,82%

274,22%

511,64%

208,15%

164,93%

122,15%

1,06%

3,10%

6,36%

14,02%

15,29%

25,37%

99,15%

507,82%

446,04%

229,81%

651,92%

204,76%

177,59%

91,49%

abr/21

2021

2020

12 meses

24 meses

36 meses

0,23%

1,04%

4,25%

3,00%

12,73%

21,82%

74,23%

112,25%

148,99%

153,69%

139,40%

170,53%

152,77%

140,68%

1,52%

5,64%

3,42%

13,42%

22,18%

434,85%

-

218,96%

203,72%

159,12%

179,71%

155,27%

144,69%

12 meses

24 meses

36 meses

abr/21

2021

2020

4,22%

6,43%

10,82%

17,94%

2028,54%

924,97%

897,98%

940,30%

abr/21

2021

2020

4,89%

5,94%

26,13%

27,39%

Diferencial do IBOV

2,95%

6,04%

-2,71%

1,13%

abr/21

2021

2020

INDICADORES

12 meses

24 meses

24 meses

36 meses

01/02/2018

R$ 71.587,70

07/04/2008

R$ 108.156,63

08/05/2012

Data de Início

R$ 105.454,97

01/09/2015

R$ 2.958,38

10/04/2006

Desde o Início PL Atual (R$ mil)

Infinity Ações FIC FIA

Data de Início

R$ 78.310,66

Desde o Início PL Atual (R$ mil)

-0,23%

12 meses

d o s

R$ 8.158,50

Desde o Início PL Atual (R$ mil)
R$ 5.510,78

Data de Início

29/05/2020

Data de Início

15/06/2020

36 meses

CDI

0,210%

0,69%

2,76%

2,14%

7,45%

14,26%

IBOVESPA

1,940%

-0,10%

2,92%

47,68%

23,39%

38,06%

IPCA+6%

0,887%

4,47%

11,55%

13,69%

23,78%

37,69%

IGPM+6%

1,979%

11,94%

30,44%

39,77%

57,93%

81,88%
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SORTE É O ENCONTRO
ENTRE COMPETÊNCIA
E OPORTUNIDADE

Este Relatório Mensal de Investimentos foi elaborado pela equipe da Infinity Asset Management e tem como único objetivo a prestação de informações sobre a gestão dos
fundos da própria Infinity. Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda dos fundos, nem tampouco constitui um prospecto previsto na Instrução CVM nº
409/2008 ou no Código de Auto Regulação da Anbima. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza
por eventuais divergências e/ou omissões. As opiniões aqui constantes não devem ser entendidas, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender títulos e
valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As informações deste material são exclusivamente informativas. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia
de resultados futuros. É recomendada uma análise de, no mínimo, 12 meses. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de
qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de
investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12
meses. Estratégias com derivativos podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a
consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
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