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O pesado mês de setembro se foi deixando para trás um rastro de destruição somente visto 

em março de 2020, quando foi deflagrada a crise pandêmica, acumulando perdas em nível 

global.
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 Cenário Internacional 
 

 

A China trouxe novamente parte dos elementos da 

tensão, entre eles o problema de energia e consumo de 

carvão, a questão da quebra da Evergrande, ambos eventos 

já levando a mudanças em diversas projeções e pesquisas de 

gerentes, além do choque de oferta e o fechamento de 

portos e zonas fabris ainda não resolvidos. 

Nos EUA, o debate sobre o fim dos estímulos, 

conhecido como ‘tapering’, também elevou a tensão entre os 

investidores, receosos pela retirada da forte liquidez mensal 

fornecida pelo governo americano. 

Inflação, mercado de trabalho, atividade econômica 

aquecida, falta de mão de obra em diversos estados, devido 

aos generosos programas de auxílio desemprego, além da 

discussão do shutdown do governo, a qual somente se 

resolveu ontem e sem a aprovação do tão desejado plano 

social trilionário de Biden. 

Para piorar tudo, a inflação ganha força em nível 

global, para o ‘espanto’ dos formuladores de políticas 

monetárias que inundaram o mundo de liquidez e recursos 

e agora se recusam a entender as consequências 

macroeconômicas básicas de tal evento. 

A inflação nos EUA foi a única a se manter 

relativamente estável, ainda que em níveis elevados, 

enquanto em outros países, em especial na Europa, a 

pressão de preços tende a levar à revisão das políticas 

atualmente adotadas, ainda que o viés de permanecia de tais 

estímulos continue pesado entre os formuladores de 

políticas monetárias. 
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 Cenário Nacional 
 

No Brasil, o mês foi focado na disputa entre poderes, 

em especial entre o judiciário e o executivo, dada a 

manifestação de 7 de setembro e tal tensão foi brevemente 

apaziguada pela carta do presidente Bolsonaro escrita a 

quatro mãos, com a ajuda do presidente Temer, pedindo 

um alívio nas tensões. 

Ainda assim, os sinais de avanços na agenda de 

reformas foram quase nulos e a apreensão dos investidores 

mantida elevada com a perspectiva de gastos fiscais em alta, 

perdendo os importantes ganhos dos últimos resultados 

com déficit mais fraco do governo central e um superávit 

primário do setor público consolidado. 

O governo continua na busca por recursos para 

financiar uma nova versão do Bolsa Família, como 

extensão do auxílio emergencial, o que gerou discussões 

inclusive de rompimento do teto dos gastos. 

Assim como em nível global, a inflação permanece 

em alta, puxada pela trinca de alimentação, habitação 

(energia e gás) e transportes, fomentando a pressão dos 

índices de preços, mantendo o ritmo pesado de aperto 

monetário do Banco Central, mesmo que ineficiente contra 

tais eventos. 

O BC decidiu elevar os juros em 100 bp, contrariando 

a premissa de parte dos analistas, enquanto já contratou 

igual elevação para a próxima reunião, abrindo a 

perspectiva de fechar 2021 em 8,25% aa, ao citar que o 

ritmo das elevações individuais não importa e sim a 

extensão. 

Neste cenário, o controle da inflação deve buscar 

taxas contracionistas, porém a perspectiva de alívio da 

inflação faz com que as projeções de juros anuais em 2 

dígitos comecem a soar exageradas. 

O período experimentou perdas de 6,6% no Ibovespa, 

alta de quase 5% do dólar, enquanto as curvas de juros se 

mantiveram com abertura limitada, em vista à ‘decepção’ de 

parte dos investidores com a fala de Campos Neto, 

contrária à uma elevação de 125 bp na reunião que passou. 

 

 

a perspectiva de alívio da inflação faz 
com que as projeções de juros anuais em 2 

dígitos comecem a soar exageradas.
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 Renda Fixa 
O mês de setembro foi bastante volátil no 

mercado de juros local. O cenário inflacionário 

continuou bastante desafiador e os analistas 

financeiros seguem revisando as expectativas de 

inflação para cima, não só para 2021 como também 

para o ano que vem.  

A divulgação do IPCA de agosto no início do mês 

foi o gatilho para que os agentes de mercado 

começassem a precificar uma aceleração no ritmo do 

ajuste a ser feito pelo Banco Central na taxa SELIC. 

Entretanto, após a sinalização feita pelo presidente do 

Banco Central, no último dia antes do início do período 

de silêncio do Copom, o mercado voltou a precificar 

aumentos nos juros na ordem de 100 bps. Isso acabou 

sendo corroborado na reunião do colegiado, onde o 

Banco Central subiu a taxa básica de juros de 5,25% 

para 6,25%. 

No cenário externo, voltamos a observar uma alta 

nas taxas de juros de países desenvolvidos 

principalmente nos EUA. A indicação por parte do 

Banco Central Americano de que devemos ter o início 

da redução da compra de ativos (tapering) até o final do 

ano foi o gatilho para que as taxas de juros retomassem 

a tendência de alta.  

Nesse ambiente, vimos uma abertura das taxas de 

juros locais em setembro, confirmando a tendência de 

alta que se observa desde o início do ano. O movimento 

foi praticamente uniforme ao longo de todos os 

vértices na curva de juros nominal. A curva de juros 

real também foi impactada, mas em menor intensidade, 

gerando um aumento das inflações implícitas ao longo 

do mês.  

O cenário político permanece conturbado, com o 

imbróglio político ainda pesando na aprovação das 

reformas que o país tanto necessita. A boa notícia veio 

com o recuo do presidente Bolsonaro no confronto 

com os outros poderes depois das manifestações do dia 

da Independência.    

O book de renda fixa apresentou um resultado 

positivo no mês, com ganhos advindos das posições 

direcionais táticas, arbitragem e compra de inclinação 

na curva de juros nominal. Do lado negativo, tivemos 

perdas nas posições aplicadas na parte longa da curva 

de juros real.  

   

  

O book de renda fixa apresentou um 
resultado positivo no mês, com ganhos 

advindos das posições direcionais 
táticas, arbitragem e compra de 

inclinação na curva de juros nominal. 
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 Volatilidade 
O book de volatilidade apresentou resultado negativo 

no mês de setembro. Em função da alta volatilidade gerada 

pelas incertezas, tanto internas quanto externas, as 

volatilidades implícitas das opções aumentaram os prêmios 

relativos, prejudicando assim as estruturas de curto e 

médio prazo. 

As volatilidades implícitas das opções de Delta 50% de 

Itaú Unibanco, Petrobras e Via subiram de 28% para 31% 

aa, de 34% para 36% aa e de 52% para 69% aa, 

respectivamente. 

Permanecemos posicionados em pequena estrutura 

de curto prazo nas ações de Petrobras. 

 

 

 

 

 

  Moedas  
O book de moedas apresentou desempenho negativo 

no mês de setembro. Pelo lado negativo, destaque para as 

posições compradas em NZDUSD e vendidas em USDJPY, 

desvalorizadas seguindo a perspectiva de retirada dos 

estímulos monetários dos EUA após a reunião do FOMC, 

que fizeram com que as treasuries subissem com 

intensidade, além da crise energética ter influenciado 

negativamente o JPY, que é um grande importador de 

energia. 

Pelo lado positivo, destacamos as posições compradas 

em USDCLP e USDZAR, que agregaram retorno ao 

portfólio seguindo o movimento de valorização do dólar 

global no mês devido aos fatores citados, mas para o 

enfraquecimento do CLP também contribuíram ruídos 

políticos acerca da quarta retirada dos fundos de pensão, 

que foi aprovada na Câmara e será votada no Senado, além 

de uma queda de 6% no preço do cobre e a aproximação das 

eleições presidenciais no Chile com uma vantagem ao 

candidato de esquerda Gabriel Bóric em relação ao 

candidato de centro-direita Sebastián Sichel. 
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 Renda Variável 
O Ibovespa apresentou queda de 6,6% em setembro. 

A queda foi liderada por empresas de siderurgia e 

mineração e empresas de varejo discricionário (itens não-

essenciais). Do lado positivo, empresas mais defensivas 

como produtores de alimentos (como JBS e Marfrig), 

empresas do setor elétrico e supermercados tiveram 

desempenho positivo. As empresas do setor de petróleo 

também tiveram desempenho positivo no mês 

acompanhando a alta do petróleo no mercado 

internacional.  

Além dos riscos locais, como inflação e juros em alta, 

deterioração fiscal e risco de racionamento de energia, o 

mês de setembro foi marcado por sinais de desaceleração 

econômica na China e queda no preço de commodities 

metálicas, o que impactou negativamente o mercado de 

ações. Além disso, a inflação elevada nos EUA e indicações 

de início do tapering nos próximos meses também 

impactaram negativamente o mercado em setembro, 

particularmente empresas mais sensíveis às variações na 

curva de juros como as empresas de tecnologia. 

Acreditamos que a maioria dos riscos já estão bem 

precificados e que o mercado de ações deve manter a 

tendência de alta nos próximos meses. Historicamente, o 

mercado de ações apresenta desempenho positivo no 

quarto trimestre.  

O aperto monetário nos EUA deve ser bastante 

gradual e evitar uma desaceleração brusca da economia 

americana. No Brasil, a situação fiscal é frágil, mas o 

governo tem mantido o compromisso com o teto de gastos 

e manobras fiscais similares às observadas entre 2013 e 

2014 são improváveis: não há apoio no Ministério da 

Economia e nem no Congresso para aumento de gastos 

visando burlar o regime fiscal do teto de gastos. Mantemos 

nossa visão de que o mercado deve continuar em um ciclo 

de alta, ainda que com mais volatilidade do que no início 

do ciclo (entre o 2T20 e o 2T21).  

 

Posição em ações (Infinity Hedge FIM) 

 

O book de ações apresentou perdas em setembro, 

acompanhando a queda do Ibovespa. A maior contribuição 

negativa veio de posições compradas no índice Ibovespa 

futuro. As perdas foram apenas parcialmente compensadas 

por ganhos com proteções (via venda de call e compra de 

put spread) e com operações Long & Short. 
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Infinity Magnus Long Bias FIM 

 

No mês de setembro, o fundo teve performance 

negativa de 4,43% e reduzindo o ganho no ano para 

2,15%. O resultado foi devido à queda de 6,6% do 

Ibovespa que continua a ser afetado pelo cenário 

econômico doméstico, atrapalhado pelo ambiente 

político, e a maior pressão inflacionária. O destaque 

positivo no mês foi a posição vendida no S&P e a 

estratégia quantitativa de momento. Na posição 

direcional a performance foi mais impactada 

positivamente por JBS e negativamente por VALE. As 

estratégias de Long & Short e volatilidade foram neutras. 

Seguimos posicionados em bolsa e com proteções, pois 

acreditamos que grande parte dos riscos locais já estejam 

precificados e que ainda é cedo para avaliar o risco 

eleitoral. No entanto, sabemos que os riscos externos 

aumentaram. 

 

Infinity Ações FIC FIA 

 

O fundo de ações apresentou queda de 6,0% em 

setembro ante uma queda de 6,6% do Ibovespa. As 

principais contribuições positivas do fundo vieram de 

posições em JBS (+19% no mês), Assaí (+13%) e 

Intelbras (+8%), além de proteções feitas no mercado de 

derivativos. As maiores contribuições negativas vieram 

de Vale (-14%) e Magazine Luiza (-21%). Mantemos 

uma posição bem diversificada no fundo com posições 

em empresas defensivas como Assaí, exportadores 

como Vale, Suzano e JBS, e posições em empresas mais 

dependentes de mobilidade como Lojas Renner e CVC.  
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Perspectivas
  

Novos problemas surgiram em setembro, os quais 

devem se manter em outubro, assim como não ocorreu a 

solução de vários outros, que chamam a atenção dos 

investidores. 

A política continua a prestar o papel de inserir 

volatilidade nos ativos, enquanto a falta de diversas soluções 

trava a perspectiva de avanços importantes, entre eles a 

votação do plano de infraestrutura nos EUA, travada pela 

insistência da ala progressista dos democratas em aprovar o 

plano social completo e que inclui aumento de impostos. 

Neste caso, a ala moderada e a totalidade dos 

republicanos rejeitam o plano atual e a situação somente não 

piorou, pois os instrumentos para deter o shutdown do governo 

foram acionados. 

Na China, o problema da Evergrande continua com 

dificuldade de ser dimensionado, pela usual falta de 

informações do governo chinês, enquanto permanece o 

problema da falta de carvão para a geração de energia, ao ponto 

de alterar as projeções de crescimento do PIB neste ano, além 

de não trazer alento ao ainda constante problema do choque 

de oferta. 

Enquanto isso, a Europa continua a experimentar 

índices constantes de preços acima das expectativas, levando a 

possíveis revisões das políticas de estímulos e juros baixos. 

No Brasil, o alívio político temporário ainda não se 

traduziu como avanço na agenda de reformas, que coleciona 

mais um mês travada no congresso, com os temores de piora 

da situação, em vista à chegada do recesso parlamentar de fim 

de ano. 

O provável único ponto de descompressão será a 

observação dos possíveis picos de inflação ao varejo e início do 

alívio de uma série de preços, com a chegada da estação das 

chuvas, já projetada pelas agências meteorológicas, afetando 

inicialmente alimentos e futuramente, energia elétrica 

(habitação). 

 No cenário de Renda Fixa, com a piora do cenário 

inflacionário local, o Banco Central deve continuar subindo a 

taxa SELIC de forma a garantir a convergência da inflação no 

horizonte relevante de política monetária. Além disso, a 

abertura das taxas nos EUA e os problemas no setor de 

construção civil na China devem adicionar ainda mais 

volatilidade nos mercados locais.  

Os riscos decorrentes das perspectivas fiscais de longo 

prazo devem continuar no radar dos investidores até termos 

uma solução do problema dos precatórios e a definição do 

novo programa social que irá substituir o Bolsa Família.   

 Assim, entendemos que o nível de incerteza deve seguir 

elevado nos próximos meses. Devemos trabalhar com posições 

direcionais mais táticas, tanto nas taxas de juros nominais 

quanto nas taxas de juros reais. Ao mesmo tempo, estamos 

monitorando algumas estratégias de arbitragem e valor 

relativo na curva de juros nominal e real, permanecendo 

atentos para implementá-las nos níveis que julgamos 

interessante.  

Na cesta de moedas, estamos comprados em NZD, 

MXN, JPY (como hedge da carteira), e zeramos nossa posição 

tática comprada em BRL no início do mês, observando um 

ambiente ainda ruidoso e incerto, e continuamos com uma 

postura tática na moeda brasileira.  

Seguimos vendidos CLP, ZAR e CAD. No último dia do 
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mês reduzimos a posição em CLP, mas apesar do início 

de altas de juros no Chile e avanço na economia, ainda 

acreditamos que fatores políticos possam influenciar 

negativamente a moeda. 

Antes da reunião do FOMC, o NZD já tinha se 

recuperado das quedas originadas pelas novas restrições de 

mobilidade, mas desvalorizou-se seguindo os comentários a 

respeito do tapering e abertura da treasury de 10 anos. Embora 

o RBNZ não tenha iniciado a alta de juros na última reunião, 

eles não devem adiar ainda mais o início do ciclo de aperto 

monetário, especulou-se durante o mês que o RBNZ 

compensaria o atraso aumentado 50 bps da taxa, o que foi 

arrefecido pelo relatório do integrante do comitê Christian 

Hawkesby, portanto, seguimos com a expectativa do mercado 

que o RBNZ elevará a taxa de juros em 25 bps e manterá sua 

postura hawkish, prestando suporte à moeda em relação a 

outros países, principalmente desenvolvidos, que ficarão 

atrasados em termos de normalização de política monetária. 

Por fim, o cenário continua desafiador como um todo, 

demandando especial atenção dos investidores. 

RENDA FIXA set/21 2021 2020 12 meses 24 meses 36 meses Desde o Início PL Atual (R$ mil) Data de Início 

Infinity Select RI RF 0,765% 7,041% 5,984% 15,817% 15,152% 24,581% 0,765% R$ 79.030,28 01/02/2018 

% CDI 173,07% 278,97% 216,21% 525,93% 227,13% 183,90% 173,07%     

               

Infinity Lotus FI RF 1,072% 9,867% 7,590% 21,370% 19,501% 27,909% 287,459% R$ 61.778,14 07/04/2008 

% CDI 242,53% 390,93% 274,22% 710,57% 292,30% 208,80% 129,45%     

               

Infinity Tiger Alocação 

Dinâmica FI RF 
1,065% 9,864% 6,360% 19,679% 18,381% 33,807% 1,065% R$ 70.316,44 08/05/2012 

% CDI 241,03% 390,84% 229,81% 654,34% 275,53% 252,93% 241,03%     

          

MULTIMERCADOS set/21 2021 2020 12 meses 24 meses 36 meses Desde o Início PL Atual (R$ mil) Data de Início 

Infinity Hedge FIM -2,751% -1,098% 4,254% 2,900% 5,760% 15,332% 70,547% R$ 87.105,67 01/09/2015 

% CDI - - 153,69% 96,43% 86,34% 114,71% 126,96%     

        
  

LONG-BIAS set/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 
-4,434% 2,15% 10,82% 12,58%   13,20% R$ 8.316,36 29/05/2020 

% CDI - 85,07% 390,79% 418,45%     351,05%     

          

LONG-ONLY set/21 2021 2020 12 meses 24 meses 36 meses Desde o Início PL Atual (R$ mil) Data de Início 

Infinity Ações FIC FIA -5,95% -0,99% 26,13% 20,39%   24,89% R$ 5.547,40 15/06/2020 

Diferencial do IBOV 0,62% 5,77% -2,71% 3,08%     4,75%     

          

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

CDI 0,438% 2,51% 2,77% 2,99% 6,65% 13,35%    

IBOVESPA -6,568% -6,75% 2,92% 17,31% 5,95% 39,87%    

IPCA+6% 0,977% 10,90% 11,55% 16,05% 27,74% 39,32%    

IGPM+6% -0,156% 21,10% 30,44% 32,20% 65,16% 80,97%    
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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. 


