
 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO

Depois de dez anos de ampla liquidez global, as taxas de 

juros internacionais estão novamente subindo - em um 

gradual processo de normalização liderado pelo Banco 

Central dos Estados Unidos e, com menor intensidade, 

pelo Reino Unido. O mês de abril marcou mais uma etapa 

deste processo de normalização. Pela primeira vez em 

52 meses, a taxa de juros de dez anos dos Estados 

Unidos ultrapassou o patamar de 3% ao ano, perfazendo 

com isto 60% de seu retorno à média histórica. As 

consequências para os ativos financeiros globais foram 

as habituais: aumento nos prêmios por risco, uma 

valorização do dólar e um fraco desempenho. 

É justamente neste contexto que se insere o 

desempenho dos ativos brasileiros no mês de abril. 

Porém, com um atenuante. Com a taxa SELIC em um 

patamar historicamente baixo – que mal compensa os 

investidores pelos juros internacionais, o risco Brasil e o 

prêmio pelo risco cambial1 – a maior parte do ajuste dos 

ativos brasileiros foi feito pela taxa de câmbio e não 

pelos valores denominados em Reais. Ou seja, medidos 

em dólares, os ativos brasileiros foram tão penalizados 

em abril quanto a maior parte dos ativos financeiros 

globais. No entanto, medidos em Reais - e graças ao 

forte ajuste na taxa de câmbio – os ativos brasileiros 

tiveram um desempenho ainda positivo.   

Em complemento a esta Introdução, o Relatório é 

dividido em 3 outras seções. A seção 2 trata do 

desempenho do mercado local brasileiro medido em 

Reais. A seção 3, por sua vez, discute o mercado 

internacional, medido em dólares. A seção 4 trata do 

posicionamento da AQUA Wealth Management em luz do 

atual cenário econômico. 

2. CLASSES DE ATIVOS LOCAIS

Abril foi um mês levemente negativo para a média das 

categorias de risco do mercado local brasileiro, com a 

renda variável e os fundos multimercados rendendo 

acima do CDI, porém menos do que compensando o 

1 Para uma melhor análise dos fundamentos do Real, 

favor consultar o último Relatório da AQUA Wealth 
Management: “Alerta para o Real”. 

fraco desempenho da renda fixa local. A explicação para 

o desempenho ruim da renda fixa brasileira deve-se

tanto a aspectos relacionados a “duration” – como por 

exemplo o aumento nas taxas de juros americanas e do 

Risco Brasil - como também, no caso dos títulos 

indexados à inflação, a inflação brasileira; que continua 

a vir surpreendentemente baixa.  

O desempenho das categorias de risco domésticas, tanto 

ao longo do mês de abril quanto ao longo do ano de 

2018, é ilustrado na Figura 1 abaixo com as categorias 

de risco sendo representadas pelos seguintes índices: 

renda variável (IBX), títulos prefixados (IRFM), títulos 

indexados à inflação (IMA-B) e multimercados (IFMM). A 

Figura 1 ilustra também o desempenho de dois portfólios 

balanceados – o Portfólio de Risco e o Portfólio de 

Mercado –  duas proxies para o desempenho médio do 

mercado local brasileiro2. Ao longo do mês de abril o CDI 

rendeu 0,52% enquanto que ao longo de 2018 rendeu 

2,14%. Já a moeda brasileira depreciou-se 6,08% ao 

longo do mês de abril, para 3,51 Reais por dólar, e 

5,86% ao longo de 2018. 

Figura 1: Categorias de Risco: Desempenho ao longo do 

mês e do ano como % do CDI 

Note que, dentre as várias categorias de Risco, o melhor 

desempenho ao longo de abril esteve com a renda 

2 O Portfólio de Risco inclui todas 

as classes de ativos com exceção 
do CDI enquanto que o Portfólio 
de Mercado inclui também o CDI. 

COM TAXAS DE JUROS LOCAIS EXTRAORDINARIAMENTE BAIXAS, A MOEDA BRASILEIRA FOI 
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variável (158% do CDI ou 0,82%), seguido pelos 

multimercados (113% do CDI ou 0,59%), então os 

prefixados (90% do CDI ou 0,47%) e, por fim, os 

indexados a inflação (-28% do CDI ou -0,14%). Além do 

mais, tanto o Portfólio de Mercado1 quanto o Portfólio de 

Risco - duas combinações simples destas categorias de 

risco - tiveram um desempenho positivo, porém abaixo 

do CDI ao longo do mês, rendendo, respectivamente 

71% do CDI e 78% do CDI. Ao longo do ano, todas as 

categorias de risco tiveram ótimo desempenho, com 

destaque para a Renda Variável, que rendeu 596% do 

CDI (ou 12,78%), baseada em um mês de janeiro que 

foi simplesmente espetacular. 

3. CENÁRIO EXTERNO

Em termos do cenário internacional, o mês de abril foi 

caracterizado pelo forte aumento nas taxas de juros 

americanas, com as taxas de 10 anos ganhando 0,21 

pontos percentuais para fechar o mês em 2,94% ao ano 

- um pouco abaixo dos 3,03% atingidos em 25 de abril. 

As taxas de 30 anos, por sua vez, ganharam 0,15 pontos 

percentuais para 3,12% ao ano. Taxas de juros de 10 e 

30 anos nestes patamares implicam em taxas de juros 

reais de, respectivamente, 0,78% e 0,93% ao ano. 

Depois de mais de uma década fora do radar dos 

investidores, a renda fixa americana, ao que parece, está 

de volta como uma opção de investimento.   

O movimento na curva de juros nominal americana é 

ilustrado na Figura 2 abaixo que destaca o forte aumento 

dos juros americanos tanto ao longo do mês de abril 

quanto ao longo do ano de 2018. A Figura mostra, para 

efeito de comparação, a curva de juros americana em 

dias específicos. 

Figura 2: Curva de Juros dos Estados Unidos 

Quanto a renda variável global, o movimento foi de leve 

alta, com a bolsa americana ganhando 0,27% ao longo 

do mês. O melhor desempenho dentre as categorias de 

risco internacionais ficou novamente com as 

commodities, que tiveram um ganho expressivo de 

5,04%. Isto está ilustrado na Figura 3 abaixo que mostra 

o desempenho, ao longo do mês de abril e do ano de

2018, das seguintes categorias de risco:  Money Market 

(FFTRTR), prefixados (ITRROV), indexados à inflação 

(JPILUILA), crédito grau de investimento (CREDIT IG), 

crédito grau especulativo (CREDITIG), Hedge Funds 

(HFRXGL), títulos emergentes soberanos (IBOXUSLT), 

bolsa americana (SPX 500) e commodities (GSCI).  

Figura 3: Categorias de Risco no Mercado Global 

4. POSICIONAMENTO

As taxas de juros no Brasil estão em um patamar 

excessivamente baixo que mal compensa os investidores 

pelas taxas de juros internacionais, o Risco Brasil e o 

prêmio pelo Risco Cambial. Além do mais, a leitura da 

última ata do Comitê de Política Monetária sugere que a 

taxa SELIC deve cair ainda mais e depois permanecer 

neste patamar excessivamente baixo por um longo 

período de tempo. 

Taxas de juros assim tão baixas são uma ótima notícia 

para os ativos de risco domésticos, mesmo em um 

ambiente de aumento nas taxas de juros americanas. 

Elas são, no entanto, uma péssima notícia para a moeda 

brasileira, que deve continuar a se desvalorizar. É neste 

sentido, que a AQUA Wealth Management continua com 

uma sobre-alocação em renda variável e uma sobre-

alocação ainda maior na moeda americana – tudo 

financiado com uma sub-alocação no CDI. 
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ÍNDICES Abril 2018 2018 

CDI 0,52% 2,14% 

DÓLAR (PTAX)  6,08% 5,86% 

INFLAÇÃO (IPCA)* 0,09% 0,7% 

BOLSA (IBX) 0,82% 12,78% 

TÍTULOS DE INFLAÇÃO (IMA-B) -0,14% 4,82% 

TÍTULOS PREFIXADOS (IRFM) 0,47% 4,59% 
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MERCADO LOCAL 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Produzido pela Aqua Gestão de Valores Mobiliários (“Aqua”). A finalidade deste material é ser um comentário geral 

do mercado. Os portfólios são meros indicadores de desempenho para os clientes, podendo não representar 

transações reais ou investimentos em contas de clientes. A Aqua não se responsabiliza pela exatidão ou completude 

das informações aqui contidas nem se responsabiliza por eventuais prejuízos de qualquer natureza em consequência 

do uso destas informações. Este material não deve ser a única fonte para avaliar e suportar a decisão de 

investimento, pois nem todas as ideias de investimento mencionadas são adequadas para todos os investidores 

(“Suitability”). O valor e os rendimentos provenientes dos investimentos estão sujeitos a variação e flutuação, não 

havendo garantia de retornos para os investimentos realizados. O conteúdo deste material é expressamente 

proibido sem autorização prévia por escrito da Aqua. 




