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Maio trazia a fraca promessa de um mês de correção dos ativos, na máxima do “Sell

in May”, porém não foi bem o que aconteceu no Brasil, a despeito da volatilidade

observada no exterior.

A elevação de juros no Brasil continuou a dar suporte à valorização do Real frente ao

dólar, em especial, com a repetição do sinal de mais uma elevação de juros de 75 bp

e a aprovação do orçamento, trouxe alívio ao mercado local, potencializado pela

constante alta das commodities.

No exterior, a situação não foi tão positiva, após dois importantes sinais emitidos

pela economia americana: o Payroll abaixo das expectativas e a inflação mais forte

em diversos aspectos, suscitando reações de membros da autoridade monetária,

sinalizando preocupação com o rumo de preços, em especial o problema do choque

de oferta e quebra da cadeia de suprimentos. Alguns membros do Fed já se puseram

vocalmente contrariados com a adoção de políticas excessivamente estimulativas,

trazendo o ‘reflation’, inclusive citando a possibilidade de tapering. Outros já se

colocaram muito mais alinhados com o chairman Powell, no sentido de estímulos

generosos de liquidez, com uma taxa de juros igualmente estimulativa.

As discussões quanto ao ousado plano de Joe Biden que inclui apoio às famílias,

infraestrutura e elevação de impostos sofreu e sofre forte resistência, até mesmo, de

democratas, os quais veem o processo como fiscalmente irresponsável e de elevado

custo à camada da população que gera impostos. Tal contenda dominou os

mercados americanos em maio e influenciou a forte volatilidade observada nos

ativos, em especial Treasuries e bolsas de valores.

O mês terminou sem uma conclusão do plano do presidente americano, o qual tentou

passá-lo via orçamento, o que até o atual momento, não prosperou necessariamente.

CENÁRIO NACIONAL

O desempenho internacional das commodities, unido à correção do rumo dos juros
no Brasil e a busca por ativos globais mais rentáveis levou ao descolamento do País
dos mercados das economias centrais, as quais colecionaram um mês de intensa
volatilidade.

Um dos elementos de suma importância veio da sinalização de política monetária, em
resposta à forte pressão inflacionária recente, em especial nos itens ao atacado,
influenciados tanto pelo aumento da demanda global por commodities, como pelo
choque de ofertas e quebra da cadeia de suprimentos, notadamente na China.

Todavia, parte dessa pressão também traz resultados positivos ao Brasil, com o
aumento expressivo do valor global de commodities, chegando a diversos picos em
meados do mês, consolidando o mercado local como opção global de investimento.

Panorama Atual
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O Ibovespa se valorizou 5,12% no período, enquanto o Real contra o dólar teve

valorização de 2,25% aos R$ 5,21, porém em partes acompanhando a volatilidade

global do DXY, chegando a testar o suporte de R$ 5,19 e a resistência de R$ 5,28. O

otimismo continuou instalado no País, mesmo após sinais do governo de possível

extensão dos auxílios de R$ 250 por mais 3 ou 4 meses e na ausência de quaisquer

avanços críveis em termos da agenda de reformas.

A CPI da COVID, além de ruídos e palanque político, trouxe poucos resultados no

sentido de influenciar o mercado, o qual se manteve mais atento aos resultados

macroeconômicos, com dados acima das expectativas em termos de atividade

econômica. Governos regionais, apesar da gravidade da pandemia, foram bem mais

lenientes nas fases consideradas vermelhas de restrição e não agiram de modo a criar

reais lockdowns e grandes ressalvas quanto ao funcionamento do comércio em geral.

Com isso, não somente a atividade econômica não sofreu com a mesma intensidade

dos momentos anteriores, como conseguiu uma performance positiva, superando as

expectativas dos agentes.

A arrecadação também surpreendeu, pois muitos impostos que foram ‘adiados’ em

alguns meses de 2020 foram pagos agora no início deste ano, levando aos resultados

que tanto animam ao governo, de forma muitas vezes exagerada, principalmente ao

citar possível superávit fiscal ainda este ano.

Tais resultados levaram à revisão do PIB do primeiro trimestre, o qual ainda assim

superou as expectativas médias dos analistas e reforçou um cenário positivo aos

próximos trimestres, rechaçado, porém pela falta de sinal de alívio na inflação.

A própria inflação continua um problema devido à falta de chuvas e a contínua

pressão dos itens ligados às commodities, tal situação só não foi substancialmente

pior graças ao alívio que o câmbio mais estável trouxe no período.

CENÁRIO INTERNACIONAL

Há um sinal inequívoco de que a economia dos EUA cresce e o faz com força,

trazendo questionamentos reais sobre a necessidade de estímulos adicionais, em

especial aqueles com potencial inflacionário, em meio a um contexto que já impõe

pressões de preços, principalmente ao atacado.

Membros do Fed já não se silenciam mais sobre as preocupações com a desancoragem

da inflação futura, mas estes, que até advogam pelo tapering, são votos vencidos,

dado que a adoção dos estímulos também carrega um mote político no governo Biden,

portanto deve ocorrer, mesmo que em volume reduzido.

Num contexto de pressões crescentes de preços que ainda sequer contam com os

efeitos de um possível programa de estímulos de infraestrutura, as autoridades

econômicas nos EUA fazem de um tudo para garantir que não haja pânico no mercado.

Em partes, isso ocorre dada a incredulidade do Fed na solidez da atual recuperação

econômica, a qual obviamente surpreende em termos anuais, devido à depressão dos

indicadores do ano passado, mas também é observada em indicadores marginais,

demonstrando a tal solidez do processo, baseado nas reaberturas econômicas.

Biden insiste em um plano que inclui um aumento extremado de impostos, na falta de

prosperidade nas conversas com os republicanos e na resistência de alguns

democratas, tentou empurrar suas ambições no orçamento de US$ 6 trilhões.



Isso mostra uma visão de Biden de um papel expansivo do governo federal na

economia e na vida dos americanos, com grandes aumentos nos gastos com

infraestrutura, saúde pública e educação, juntamente com aumentos de impostos sobre

as empresas e os mais ricos.

O imposto de pessoa jurídica subiria de 21% para 28%, o imposto sobre ganhos de

capital de 23,8% para 43,4% e os ganhos não realizados seriam tributados no momento

da morte, com isenção de US $ 1 milhão por pessoa.

A ambição de Biden reserva um custo fiscal que facilmente ultrapassa a arrecadação e

contém um potencial inflacionário dentro da dívida a ser paga pelas gerações futuras.

Eis o grande ponto, pois a resistência mesmo entre democratas já era grande no plano

trilionário e se repetiu no orçamento, portanto ainda não sabemos o quanto de recurso

deve ser injetado na economia americana e o potencial inflacionário do mesmo. Daí a

volatilidade intensa observada nos mercados de economias centrais.

Por fim, apesar de um Payroll abaixo das expectativas e uma inflação mais alta nos

EUA, parte dos indicadores econômicos europeus e asiáticos continuam a demonstrar

um cenário de recuperação, fortemente baseada nas reaberturas pós-pandemia e na

perspectiva de reversão das perdas do ano passado.
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Perspectivas – Junho

O PIB mais forte no Brasil suscita a melhora do humor dos investidores e sinais de

retorno dos estrangeiros ao mercado local se multiplicam, dando saída inclusive aos

investidores locais das bolsas de valores.

O contexto depende, obviamente, da aceleração do processo de imunização para que

a atividade econômica compense a tensão das pressões inflacionárias vigentes, que

devem continuar pelo mês de junho, dadas as forças ainda presentes de commodities

e problemas de estiagem, que afetam o custo de energia elétrica.

As reformas estão somente parcialmente encaminhadas e sinais reais de avanço em

modelos considerados positivos podem animar ainda mais os investidores, o que

pode induzir ao teste de suportes de valorização do Real frente ao dólar,

especialmente se surgirem sinais de estímulos por parte da economia americana.

No mês, devemos ainda observar as tratativas nos EUA para um plano de estímulos

que inclui infraestrutura e pode incluir as famílias, porém, se permanecer a insistência

do governo americano em elevar os impostos conforme a proposta inicial, podemos

ter novidades não tão positivas neste fronte.

Por fim, há sinais do ‘início do fim’ das pressões mais intensas em diversas

commodities, porém estes mais ligados àquelas determinas por questões sazonais, do

que àquelas ligadas à atividade econômica, onde vemos minério de ferro, cobre e

petróleo em alta.



RENDA FIXA
O mês de maio apresentou altas no trecho curto da curva de juros nominais brasileira

e certa estabilidade nos vencimentos mais longos. Em grande parte, a pressão de

curto prazo ocorreu devido às expectativas de maior inflação por conta da crise

hídrica, que elevou as previsões do mercado sobre o IPCA deste ano e,

possivelmente, do próximo (Infinity: 5,47% em 2021, 4,25% em 2022).

Dados fiscais divulgados ao longo do mês trouxeram certo alívio para os juros

longos, demonstrando um ambiente conjuntural muito positivo – a relação dívida/PIB

deve finalizar o ano de 2021 entre 85% e 90%, abaixo dos 100% esperados há alguns

meses. Na agenda política, a câmara aprovou a MP de privatização da Eletrobras

(com custos implícitos bastante elevados) e esta agora segue para o Senado,

enquanto as reformas administrativa e tributária apresentaram pequenos avanços.

O Copom continuou o ciclo de alta iniciado em março, mantendo o ritmo de alta de

0,75%, e o discurso de que, hoje, enxerga que uma normalização parcial dos

estímulos monetários é suficiente para levar a inflação ao centro da meta de 2022. O

Book de Renda Fixa apresentou desempenho positivo no mês, influenciado

especialmente por arbitragens na curva de juros nominais, e por operações táticas

direcionais. Do lado negativo, destaca-se a posição vendida em inflação implícita

curta, que sofreu com a piora no cenário hidrológico brasileiro.

AÇÕES
Com a alta de mais de 6% na bolsa no mês de maio (e também no ano), as posições

compradas em ações foram o principal fator de retorno dos fundos multimercados. A

maior parte do resultado foi gerada com posições compradas no índice, em posições

em empresas mais dependentes de mobilidade, como Lojas Renner, Multiplan e CCR,

e pelas estratégias de Long and Short. Do lado negativo, as proteções, as posições

em empresas exportadoras como Klabin e Suzano, e o valor relativo de ações

chinesas contra americanas geraram perdas no mês.

VOLATILIDADE
O Book de volatilidade apresentou resultado positivo no mês. As estruturas com

opções de Petrobras, de curto e médio prazo, foram bem-sucedidas e capturaram

bons resultados arbitrando a alta volatilidade do papel gerada pelas oscilações de

preços do petróleo e pela divulgação do resultado da empresa, considerado positivo

pelo mercado. A estratégia também obteve ganhos com a estrutura de opções de

curto prazo em Banco Bradesco, que apresentou queda na volatilidade implícita em

função da alta do papel que surfou o otimismo do setor durante o mês. Já a pequena

parcela em estrutura de curto prazo com opções de Via Varejo, apresentou

resultados levemente negativos em função da baixa performance da ação até

meados do mês.
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MOEDAS E COMMODITIES

O book de moedas registrou desempenho levemente negativo no mês de maio. Pelo

lado negativo, destaque para as posições vendidas em dólar canadense (CAD) e Rand

Sul-africano (ZAR), que continuaram a se valorizar repercutindo às sinalizações mais

hawkish dos bancos centrais locais, juntamente com altas das commodities e

desvalorização global do dólar no mês. Os destaques positivos foram as posições

vendidas em peso chileno (CLP), que desvalorizou-se devido aos ruídos causados

pelas eleições para relatoria da nova constituição, na qual a oposição - cidadãos

independentes e esquerda - conseguiu a maioria das 155 cadeiras frente à coalisão

dos partidos de direita que não conseguiram as 52 cadeiras necessárias para barrar a

aprovação de eventuais artigos na nova constituição; e a posição comprada em peso

mexicano (MXN), que se beneficiou da alta do petróleo e enfraquecimento do dólar

contra a maioria das divisas. Ressaltamos também o desempenho da posição

comprada em Ouro, que apresentou excelente performance em maio devido à

redução da preocupação com o aumento de juros nos EUA.

PERSPECTIVAS

Mantemos posições compradas no índice e em produtores de commodities,

principalmente no setor de siderurgia e mineração. Contudo, após a alta de maio,

começamos o mês de junho com posições menores.

Mantemos uma visão positiva para o mercado de ações em 2021 em função do preço

elevado das commodities no mercado internacional, recuperação econômica e dos

lucros das empresas no Brasil, e juros baixos e liquidez elevada tanto no País quanto

no exterior. Além disso, o Ibovespa segue sendo negociado a um valuation baixo

tanto em relação à sua média histórica quanto em relação aos mercados de ações

globais.

Com o alívio do câmbio, a continuidade das altas de juros por maior período devido

às pressões inflacionárias, e a falta de novas notícias negativas do lado político/fiscal,

entendemos que o movimento de queda da inclinação da curva de juros e valorização

do real ante o dólar devem continuar em junho. O tema de possível racionamento de

energia deve permanecer em foco pelos próximos meses, e é difícil prever onde

podemos chegar: existe a chance de que não haja nenhum racionamento, e que com o

aumento dos preços de energia, parte relevante da população reduza seu consumo.

Por outro lado, já há rumores sobre racionamento de água para atividades como

agricultura, a permanência das restrições de mobilidade mantém famílias dentro de

casa o dia inteiro e a retomada da atividade podem levar a um cenário parecido com

o do início dos anos 2000, e eventuais apagões se tornarem uma realidade.

O fato é que esse elemento deve levar a uma revisão de nossas estratégias de renda

fixa, especialmente aquelas que contavam com certo alívio da inflação a partir do 2º

semestre deste ano.



7

Quanto ao mercado acionário brasileiro, mantemos uma visão positiva em função do

preço elevado das commodities no mercado internacional, avanço da imunização com

vacinas de mais alta qualidade (Astrazeneca e Pfizer), recuperação econômica e dos

lucros das empresas no Brasil mais fortes que o esperado até aqui, e juros baixos e

liquidez elevada tanto no País quanto no exterior. Além disso, o Ibovespa segue

sendo negociado a um valuation baixo tanto em relação à sua média histórica quanto

em relação aos mercados de ações globais. Após a alta de maio, contudo, reduzimos

algumas posições, mantendo posições compradas no índice e em produtores de

commodities, assim como nas recorrentes estratégias de arbitragem e book de

volatilidade.

No book de moedas, seguimos comprados no yen (JPY) e euro (EUR) com a

perspectiva de enfraquecimento do dólar norte-americano, e seguimos comprados no

dólar australiano (AUD) contra o dólar neozelandês (NZD). As posições vendidas em

dólar canadense (CAD) estão sendo revisadas com o objetivo de rebalancear a nossa

carteira, do mesmo modo que pretendemos aumentar nossa posição vendida em peso

chileno (CLP), visando aproveitar os ruídos políticos no país com os desdobramentos

da nova constituição, juntamente com a aproximação das eleições presidenciais de

novembro que mostram a oposição ganhando força.

Estratégias Infinity Ações e Infinity
Magnus Long Bias

O fundo Infinity Ações apresentou valorização de 5,84% em maio ante +6,16% do

Ibovespa. Apesar da redução das posições em produtores de commodities ao longo

do ano, o fundo ainda possui posições relevantes em empresas do setor de siderurgia

e mineração, e papel e celulose, que apresentaram perdas em maio. Do lado positivo,

o fundo manteve posições significativas em empresas mais dependentes de

mobilidade como Lojas Renner, Multiplan e CCR, que geraram resultado positivo no

mês. Outras contribuições positivas importantes vieram de posições compradas em

Banco Pactual e Intelbras.

Sem alterações relevantes na carteira, o fundo continua comprado em produtores de

commodities e empresas mais dependentes de mobilidade, particularmente nomes de

maior liquidez e “qualidade” (baixo endividamento, rentabilidade elevada) como

Ambev, Lojas Renner e CCR. O avanço da vacinação no Brasil deve continuar

favorecendo a retomada da economia e, consequentemente, investimentos em ativos

de risco, como ações. Continuamos acreditando que o nível elevado das bolsas nos

mercados internacionais e, mais recentemente, também no Brasil podem levar a uma

correção técnica nas próximas semanas. Em função disto, mantemos algumas

proteções no fundo (como venda coberta em algumas posições) e um pequeno caixa.
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1 ANO DE INFINITY MAGNUS LONG BIAS

O fundo Infinity Magnus Long Bias foi pensado para atender a demanda de clientes da

Infinity Asset que procuravam diversificar seus investimentos. Nossos clientes sempre

foram acostumados aos nossos fundos de renda-fixa e multimercados focados em

arbitragem de juros e com baixa volatilidade. No entanto, sabiam que com o nível de

juros que estávamos vivendo precisavam buscar rentabilidade em produtos mais

arriscados. Então o fundo Magnus LB surgiu para ser a porta de entrada para

investirem em renda variável.

Buscamos criar um produto em que pudéssemos mudar rapidamente o viés de risco

do fundo e adequar a exposição sem a obrigação de manter um nível mínimo de

alocação em ações ou qualquer outro ativo. Além dessa flexibilidade, também

optamos por sempre carregar algum grau de proteção que pode variar de acordo

com um conjunto de indicadores fundamentalistas, técnicos e quantitativos.

Combinamos isso com uma gestão ativa do portfólio de ações e a utilização de

métodos quantitativos na alocação.

Uma breve reflexão sobre esse primeiro ano: o fundo nasceu no meio da pandemia,

véspera das eleições americanas, num ambiente carregado de incertezas. Pouco se

sabia sobre o vírus, sobre tratamento, cura ou vacinas. Projetar os impactos

econômicos da pandemia era uma missão impossível. As poucas informações

confiáveis eram as enormes quantias de dinheiro sendo jogadas nas economias de

países desenvolvidos via estímulos fiscais. O Brasil também sinalizava com estímulos

dessa natureza apesar da sua fragilidade fiscal. Com todas as dúvidas existentes sobre

o real impacto da pandemia, mas ao mesmo tempo o tamanho colossal dos estímulos,

decidimos iniciar o fundo com uma alocação em bolsa conservadora de 60%, mais

proteções, até termos uma melhor visibilidade do cenário prospectivo.

Desde então, o fundo manteve sua política de alocação direcional em ações ao redor

de 60%, sempre com proteções. Além disso, progressivamente foram adicionadas

posições não direcionais visando capturar distorções no mercado (como operações

de long & short), estratégias com derivativos, visando proteção ou aumento de

posição com perda limitada, e estratégias quantitativas. Essas operações têm sido

importantes para aumentar a rentabilidade do fundo e manter o nível de risco

alinhado com os padrões do fundo.

Desde o início, o fundo apresentou valorização de 25% ante +44% do Ibovespa e 2,3%

do CDI. Em 2021, o fundo acumula alta de 12,8% ante 5,5% do Ibovespa e 1,0% do CDI.
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O grande destaque de performance desde o início do fundo veio de posições em Vale

e Gerdau. Víamos a mineradora muito descontada e a recuperação mais rápida da

China deveria favorecê-la. Quanto à Gerdau, passamos a acreditar em um cenário

positivo para ela após a eleição de Biden e seu desejo de um mega investimento em

infraestrutura, aliado com a boa performance do setor de construção civil interno. A

estratégia quantitativa também foi responsável pelo ótimo resultado no período

apesar de momentos de grande volatilidade entre os meses de novembro e janeiro. A

causa foi a rotação entre empresas de crescimento para valor que teve início a partir

da alta dos títulos americanos.

No mês de maio, o Infinity Magnus Long Bias apresentou rentabilidade de 6%.

Destaque positivo para a maior alocação direcional no índice e para as ações mais

ligadas a reabertura da economia como CCR, Ambev, BR Malls e Lojas Quero-Quero.

A estratégia de Long/Short também foi positiva nos pares Bradesco e Lojas Renner

contra o BOVA11. O book de momento teve resultado próximo de zero. Para o mês de

junho, decidimos reduzir a exposição e aguardar um melhor ponto de entrada.

Continuamos construtivos com a bolsa, porém dada a alta recente achamos prudente

a redução.

Rentabilidade dos fundos

RENDA FIXA mai/21 2021 2020 12 meses 24 meses 36 meses
Desde o 

Início
PL Atual (R$ mil) Data de Início

Infinity Select RI RF 0,758% 2,935% 5,984% 7,365% 13,620% 22,340% 24,967% R$ 80.995,43 01/02/2018

% CDI 280,54% 303,55% 216,21% 337,37% 189,84% 159,55% 152,82%

Infinity Lotus FI RF 1,086% 4,400% 7,590% 11,374% 16,025% 24,269% 268,179% R$ 63.667,21 07/04/2008

% CDI 401,88% 455,03% 274,22% 521,01% 223,37% 173,33% 123,49%

Infinity Tiger Alocação Dinâmica FI RF 0,845% 3,969% 6,360% 12,898% 15,558% 28,901% 100,833% R$ 66.807,33 08/05/2012

% CDI 312,45% 410,53% 229,81% 590,83% 216,85% 206,41% 92,56%

MULTIMERCADOS mai/21 2021 2020 12 meses 24 meses 36 meses
Desde o 

Início
PL Atual (R$ mil) Data de Início

Infinity Hedge FIM 2,132% 3,189% 4,254% 3,738% 14,114% 23,665% 77,940% R$ 106.241,47 01/09/2015

% CDI 788,64% 329,82% 153,69% 171,23% 196,72% 169,02% 146,49%

CDI 0,201% 0,49% 2,77% 2,23% 7,80% 14,64% 25,43%

Infinity Eagle FIM 1,030% 2,567% 5,638% 2,263% 13,397% 23,053% 440,359% R$ 2.627,19 10/04/2006

% CDI 380,98% 265,45% 203,72% 103,68% 186,74% 164,64% 146,00%

LONG-BIAS mai/21 2021 2020 12 meses 24 meses 36 meses
Desde o 

Início
PL Atual (R$ mil) Data de Início

Infinity Magnus Long Bias FIC FIM 5,995% 12,81% 10,82% 25,01% 25,01% R$ 8.383,35 29/05/2020

% CDI 2217,81% 1324,47% 897,98% 1145,53% 1145,53%

LONG-ONLY mai/21 2021 2020 12 meses 24 meses 36 meses
Desde o 

Início
PL Atual (R$ mil) Data de Início

Infinity Ações FIC FIA 5,84% 12,12% 26,13% 41,42% R$ 5.752,87 15/06/2020

Diferencial do IBOV -0,32% 6,07% -2,71% 4,79%

INDICADORES mai/21 2021 2020 12 meses 24 meses 36 meses

CDI 0,270% 0,97% 2,76% 2,18% 7,16% 13,98%

IBOVESPA 6,158% 6,05% 2,92% 44,41% 30,08% 64,44%

IPCA+6% 0,919% 5,26% 10,76% 14,06% 23,21% 36,75%

IGPM+6% 4,603% 17,09% 30,44% 45,13% 63,66% 86,48%
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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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