
COM A INCERTEZA ELEITORAL FORA DO CAMINHO, NOVEMBRO FOI CARACTERIZADO 
PELA VOLTA À NORMALIDADE – COM OS MERCADOS LOCAIS POSTANDO UM 
RETORNO POSITIVO MAS NÃO MAIS ESTRELAR COMO EM OUTUBRO. PORÉM, NAS 
ATUAIS CIRCUNSTÂNCIAS, NORMALIDADE TALVEZ SIGNIFIQUE MENOS LIQUIDEZ E UM
CÂMBIO MAIS DEPRECIADO.

1. INTRODUÇÃO

Depois do desempenho excepcional dos mercados em 
outubro, fruto do fim da incerteza eleitoral, novembro 
marcou o retorno à normalidade, com as taxas de juros 
ainda cedendo – mas em um ritmo menos intenso – e a 
bolsa de valores ganhando 2,5% no mês; comparado 
com o forte aumento de 10,49% observado em 
outubro. Na verdade, em um ano em que todas as 
classes de ativo estão com desempenho negativo no 
mercado internacional, o ótimo resultado obtido pelos 
mercados financeiros do Brasil merecem um destaque 
todo especial – apesar de medidos em moeda local.

No entanto, nas circunstâncias atuais, uma volta à 
normalidade talvez signifique menos liquidez 
internacional e, possivelmente – tudo mais constante - 
uma taxa de risco país mais elevada e um Real mais 
depreciado. O Risco Brasil, em particular, já retomou 
sua escalada e, depois da queda de 0,58 pontos em 
outubro – para 2,04% ao ano- já está novamente em 
2,21% ao ano.  Como seria de se esperar, a moeda 
brasileira respondeu   proporcionalmente,   perdendo 
3,55% ao longo do mês de novembro para 3,854 Reais 
por dólar.

Na verdade, dado o cenário externo de juros mais 
elevados, as taxas de juros locais estão simplesmente 
muito baixas no Brasil e a SELIC em 6,5% torna 
especialmente barato apostar contra a moeda 
brasileira. No entanto, como a conta corrente brasileira 
está  prestes  a  postar  fortes  superávits,  nem  tudo 

aponta na direção de um Real mais fraco. Mas uma 
coisa é certa: em poucos momentos da história recente 
do Brasil foi assim tão barato fazer um hedge cambial. 
Um outro fato que merece destaque é a inflação 
implícita que, para a maturidade de um ano, caiu para 
3,39% ao ano – portanto abaixo daquela de 3,95% 
prevista pelo Relatório Focus do Banco Central do 
Brasil para o mesmo período. Uma inflação implícita 
abaixo daquela prevista pelo mercado pode ser um 
sinal que os juros prefixados cederam em excesso e 
que os prêmios estão demasiadamente magros 
comparados aos títulos indexados à inflação.

Este Relatório trata do desempenho dos mercados 
financeiros locais no mês de novembro de 2018. 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

Depois do forte desempenho de outubro, os mercados 
financeiros continuaram a postar ganhos em novembro 
– apesar de mais moderados. O grande destaque ficou 
com a Bolsa de Valores, que ganhou 2,22% no mês – 
para um desempenho anual de 16,93%. No entanto, 
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quando ajustado pela taxa de câmbio – com o Real 
depreciando 16,33% no ano - o resultado final foi um 
retorno levemente positivo de 0,6%, medido em 
dólares, em 2018. Nada mal quando comparado com as 
bolsas mundiais, que estão em sua grande maioria no 
vermelho!

O segundo melhor desempenho do mês ficou com os 
prefixados, que renderam 0,99% para um retorno anual 
simplesmente espetacular de 9,1%. Apenas os fundos 
multimercados, com um retorno de -0,03% no mês não 
tiveram um bom desempenho e, ao longo do ano, são 
a única classe de ativos do mercado local a render 
abaixo do CDI. Muito ossivelmente os multimercados 
foram penalizados pelos seus investimentos interna-
cionais. Cabe dizer que, lá fora, 2018 tem se mostrado 
um ano bastante difícil.

Duas proxies para o desempenho médio do mercado 
local brasileiro1  – o Portfólio de isco e o Portfólio de
 

Mercado - também tiveram desempenho positivo, 
rendendo, respectivamente 0,56% e 0,54% em novem-
bro. Ao longo do ano os rendimentos foram de 7,4% e 
7,04%. Isto se compara com um CDI que rendeu 0,49% 
ao longo de novembro e 5,93% no ano.

A Figura 1 abaixo ilustra o desempenho das várias 
classes de ativos do mercado local brasileiro tanto ao 
longo do mês de novembro quanto ao longo do ano de 
2018, inclusive para o Portfólio de Risco e o Portfólio de 
Mercado. Notem que os ganhos ao longo de 2018 
foram positivos e acima do CDI para todas as classes 
de ativos com exceção dos multimercados. O desem-
penho do Real, por sua vez, não está ilustrado na 
Figura 1, mas, ao longo de 2018, a moeda brasileira 
desvalorizou-se 16,33% - de maneira que, com exceção 
da renda variável, todas as outras classes de ativos do 
mercado local brasileiro tiveram retorno negativo 
quando medidas em dólares.

 
3.  CENÁRIO EXTERNO

Em termos de cenário internacional o mês de novem-
bro foi marcado por uma queda generalizada no retor-
no de todas as classes de ativos; e alguns tropeços 
mais fortes na renda variável. Na verdade, as taxas de 
juros reais americanas já estão acima dos 1% ao ano nas 
maturidades de 10 e 30 anos. Isto, pelo menos em 
janeiro de 2018, era considerado como uma zona de 
perigo para as taxas de juros, que poderia gradativa-
mente estrangular a liquidez do mercado financeiro. 
Hoje o mercado parece ter mudado de ideia. Ficou 

mais otimista, prevendo a zona do perigo na região de 
taxas de juros reais acima de 1,5%. Porém, cabe desta-
car que taxas de juros reais longas acima de 1% ao ano 
é uma realidade que há muito tempo não se via no 
mercado internacional .

O movimento na curva de juros nominal americana é 
ilustrado na Figura 2 que destaca uma leve queda nos 
juros prefixados ao longo de novembro – quedas estas 
que foram maiores do que a queda na inflação implíci-
ta, derrubando marginalmente as taxas de juros reais.

Quanto à renda variável global, o movimento foi de 
baixa, com a bolsa americana perdendo 1,09% ao longo 
do mês (-0,2% ao longo de 2018). O melhor desempen-
ho dentre as categorias de risco internacionais ficou 
com os títulos prefixados que renderam 0,73% em 
novembro (-1,44% ao longo de 2018) enquanto que 
“cash” rendeu 0,16% (1,64% ao longo de 2018). Por sua 
vez, os piores desempenhos, ficaram com as áreas de 
crédito – ‘high yield’ e emergentes – que renderam, 
respectivamente, -1,58% e -1,37% ao longo do mês e  
-4,95% e -6,85% ao longo do ano.
 

O desempenho do mercado financeiro global está 
ilustrado na Figura 3 abaixo, que mostra o desempen-
ho, ao longo de setembro e ao longo do ano de 2018, 
das seguintes categorias de risco:  Money Market 
(FED FUNDS), prefixados (TREASURIES), indexados 
à inflação (TIPS), crédito grau de investimento 
(CREDIT IG), crédito grau especulativo (CREDIT HY), 
Hedge Funds (HF), títulos emergentes soberanos 
(EMBI+), bolsa americana (SPX500) e commodities.

 

4.  POSICIONAMENTO

Como discutido acima, um retorno à normalidade 
talvez represente um Real mais fraco e retornos 
financeiros menores no mercado local brasileiro. Neste 
sentido, a AQUA Wealth Management decidiu-se por 
uma posição de cautela e mantém suas alocações 
relativas apenas moderadamente acima do ponto 
neutro. Ou seja, existem apostas táticas, mas elas são 
pequenas devido a uma convicção tão somente 
moderada.

De   uma   maneira   geral,   a   AQUA   mantém   uma 
sobre-alocação moderada tanto em CDI quanto na 
renda variável, financiadas por uma sub-alocação 
moderada em Prefixados e Títulos Indexados à Inflação 
longa. Na medida em que o cenário econômico ficar 
mais claro – tanto no âmbito local quanto internacional
- e convicção no desempenho dos ativos aumentar, as 
apostas no mercado local podem ficar mais agressivas. 
A Figura 4 abaixo ilustra as posições táticas decididas 
pelo Comitê de Investimentos da AQUA Wealth 
Management.
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Figura 1: Categorias de Risco: Desempenho ao longo do mês e do ano como % do CDI
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que foram maiores do que a queda na inflação implíci-
ta, derrubando marginalmente as taxas de juros reais.
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novembro (-1,44% ao longo de 2018) enquanto que 
“cash” rendeu 0,16% (1,64% ao longo de 2018). Por sua 
vez, os piores desempenhos, ficaram com as áreas de 
crédito – ‘high yield’ e emergentes – que renderam, 
respectivamente, -1,58% e -1,37% ao longo do mês e  
-4,95% e -6,85% ao longo do ano.
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Hedge Funds (HF), títulos emergentes soberanos 
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Depois do desempenho excepcional dos mercados em 
outubro, fruto do fim da incerteza eleitoral, novembro 
marcou o retorno à normalidade, com as taxas de juros 
ainda cedendo – mas em um ritmo menos intenso – e a 
bolsa de valores ganhando 2,5% no mês; comparado 
com o forte aumento de 10,49% observado em 
outubro. Na verdade, em um ano em que todas as 
classes de ativo estão com desempenho negativo no 
mercado internacional, o ótimo resultado obtido pelos 
mercados financeiros do Brasil merecem um destaque 
todo especial – apesar de medidos em moeda local.

No entanto, nas circunstâncias atuais, uma volta à 
normalidade talvez signifique menos liquidez 
internacional e, possivelmente – tudo mais constante - 
uma taxa de risco país mais elevada e um Real mais 
depreciado. O Risco Brasil, em particular, já retomou 
sua escalada e, depois da queda de 0,58 pontos em 
outubro – para 2,04% ao ano- já está novamente em 
2,21% ao ano.  Como seria de se esperar, a moeda 
brasileira respondeu   proporcionalmente,   perdendo 
3,55% ao longo do mês de novembro para 3,854 Reais 
por dólar.

Na verdade, dado o cenário externo de juros mais 
elevados, as taxas de juros locais estão simplesmente 
muito baixas no Brasil e a SELIC em 6,5% torna 
especialmente barato apostar contra a moeda 
brasileira. No entanto, como a conta corrente brasileira 
está  prestes  a  postar  fortes  superávits,  nem  tudo 

aponta na direção de um Real mais fraco. Mas uma 
coisa é certa: em poucos momentos da história recente 
do Brasil foi assim tão barato fazer um hedge cambial. 
Um outro fato que merece destaque é a inflação 
implícita que, para a maturidade de um ano, caiu para 
3,39% ao ano – portanto abaixo daquela de 3,95% 
prevista pelo Relatório Focus do Banco Central do 
Brasil para o mesmo período. Uma inflação implícita 
abaixo daquela prevista pelo mercado pode ser um 
sinal que os juros prefixados cederam em excesso e 
que os prêmios estão demasiadamente magros 
comparados aos títulos indexados à inflação.

Este Relatório trata do desempenho dos mercados 
financeiros locais no mês de novembro de 2018. 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

Depois do forte desempenho de outubro, os mercados 
financeiros continuaram a postar ganhos em novembro 
– apesar de mais moderados. O grande destaque ficou 
com a Bolsa de Valores, que ganhou 2,22% no mês – 
para um desempenho anual de 16,93%. No entanto, 

quando ajustado pela taxa de câmbio – com o Real 
depreciando 16,33% no ano - o resultado final foi um 
retorno levemente positivo de 0,6%, medido em 
dólares, em 2018. Nada mal quando comparado com as 
bolsas mundiais, que estão em sua grande maioria no 
vermelho!

O segundo melhor desempenho do mês ficou com os 
prefixados, que renderam 0,99% para um retorno anual 
simplesmente espetacular de 9,1%. Apenas os fundos 
multimercados, com um retorno de -0,03% no mês não 
tiveram um bom desempenho e, ao longo do ano, são 
a única classe de ativos do mercado local a render 
abaixo do CDI. Muito ossivelmente os multimercados 
foram penalizados pelos seus investimentos interna-
cionais. Cabe dizer que, lá fora, 2018 tem se mostrado 
um ano bastante difícil.

Duas proxies para o desempenho médio do mercado 
local brasileiro1  – o Portfólio de isco e o Portfólio de
 

Mercado - também tiveram desempenho positivo, 
rendendo, respectivamente 0,56% e 0,54% em novem-
bro. Ao longo do ano os rendimentos foram de 7,4% e 
7,04%. Isto se compara com um CDI que rendeu 0,49% 
ao longo de novembro e 5,93% no ano.

A Figura 1 abaixo ilustra o desempenho das várias 
classes de ativos do mercado local brasileiro tanto ao 
longo do mês de novembro quanto ao longo do ano de 
2018, inclusive para o Portfólio de Risco e o Portfólio de 
Mercado. Notem que os ganhos ao longo de 2018 
foram positivos e acima do CDI para todas as classes 
de ativos com exceção dos multimercados. O desem-
penho do Real, por sua vez, não está ilustrado na 
Figura 1, mas, ao longo de 2018, a moeda brasileira 
desvalorizou-se 16,33% - de maneira que, com exceção 
da renda variável, todas as outras classes de ativos do 
mercado local brasileiro tiveram retorno negativo 
quando medidas em dólares.

São Paulo   |   Montevidéu   |   Miami

www.aquawm.com

Figura 3: Categorias de Risco no Mercado Global
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juros prefixados ao longo de novembro – quedas estas 
que foram maiores do que a queda na inflação implíci-
ta, derrubando marginalmente as taxas de juros reais.

Quanto à renda variável global, o movimento foi de 
baixa, com a bolsa americana perdendo 1,09% ao longo 
do mês (-0,2% ao longo de 2018). O melhor desempen-
ho dentre as categorias de risco internacionais ficou 
com os títulos prefixados que renderam 0,73% em 
novembro (-1,44% ao longo de 2018) enquanto que 
“cash” rendeu 0,16% (1,64% ao longo de 2018). Por sua 
vez, os piores desempenhos, ficaram com as áreas de 
crédito – ‘high yield’ e emergentes – que renderam, 
respectivamente, -1,58% e -1,37% ao longo do mês e  
-4,95% e -6,85% ao longo do ano.
 

O desempenho do mercado financeiro global está 
ilustrado na Figura 3 abaixo, que mostra o desempen-
ho, ao longo de setembro e ao longo do ano de 2018, 
das seguintes categorias de risco:  Money Market 
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Como discutido acima, um retorno à normalidade 
talvez represente um Real mais fraco e retornos 
financeiros menores no mercado local brasileiro. Neste 
sentido, a AQUA Wealth Management decidiu-se por 
uma posição de cautela e mantém suas alocações 
relativas apenas moderadamente acima do ponto 
neutro. Ou seja, existem apostas táticas, mas elas são 
pequenas devido a uma convicção tão somente 
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De   uma   maneira   geral,   a   AQUA   mantém   uma 
sobre-alocação moderada tanto em CDI quanto na 
renda variável, financiadas por uma sub-alocação 
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longa. Na medida em que o cenário econômico ficar 
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- e convicção no desempenho dos ativos aumentar, as 
apostas no mercado local podem ficar mais agressivas. 
A Figura 4 abaixo ilustra as posições táticas decididas 
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Management.

Figura 2: Curva de Juros dos Estados Unidos
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Depois do desempenho excepcional dos mercados em 
outubro, fruto do fim da incerteza eleitoral, novembro 
marcou o retorno à normalidade, com as taxas de juros 
ainda cedendo – mas em um ritmo menos intenso – e a 
bolsa de valores ganhando 2,5% no mês; comparado 
com o forte aumento de 10,49% observado em 
outubro. Na verdade, em um ano em que todas as 
classes de ativo estão com desempenho negativo no 
mercado internacional, o ótimo resultado obtido pelos 
mercados financeiros do Brasil merecem um destaque 
todo especial – apesar de medidos em moeda local.

No entanto, nas circunstâncias atuais, uma volta à 
normalidade talvez signifique menos liquidez 
internacional e, possivelmente – tudo mais constante - 
uma taxa de risco país mais elevada e um Real mais 
depreciado. O Risco Brasil, em particular, já retomou 
sua escalada e, depois da queda de 0,58 pontos em 
outubro – para 2,04% ao ano- já está novamente em 
2,21% ao ano.  Como seria de se esperar, a moeda 
brasileira respondeu   proporcionalmente,   perdendo 
3,55% ao longo do mês de novembro para 3,854 Reais 
por dólar.

Na verdade, dado o cenário externo de juros mais 
elevados, as taxas de juros locais estão simplesmente 
muito baixas no Brasil e a SELIC em 6,5% torna 
especialmente barato apostar contra a moeda 
brasileira. No entanto, como a conta corrente brasileira 
está  prestes  a  postar  fortes  superávits,  nem  tudo 

aponta na direção de um Real mais fraco. Mas uma 
coisa é certa: em poucos momentos da história recente 
do Brasil foi assim tão barato fazer um hedge cambial. 
Um outro fato que merece destaque é a inflação 
implícita que, para a maturidade de um ano, caiu para 
3,39% ao ano – portanto abaixo daquela de 3,95% 
prevista pelo Relatório Focus do Banco Central do 
Brasil para o mesmo período. Uma inflação implícita 
abaixo daquela prevista pelo mercado pode ser um 
sinal que os juros prefixados cederam em excesso e 
que os prêmios estão demasiadamente magros 
comparados aos títulos indexados à inflação.

Este Relatório trata do desempenho dos mercados 
financeiros locais no mês de novembro de 2018. 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

Depois do forte desempenho de outubro, os mercados 
financeiros continuaram a postar ganhos em novembro 
– apesar de mais moderados. O grande destaque ficou 
com a Bolsa de Valores, que ganhou 2,22% no mês – 
para um desempenho anual de 16,93%. No entanto, 

quando ajustado pela taxa de câmbio – com o Real 
depreciando 16,33% no ano - o resultado final foi um 
retorno levemente positivo de 0,6%, medido em 
dólares, em 2018. Nada mal quando comparado com as 
bolsas mundiais, que estão em sua grande maioria no 
vermelho!

O segundo melhor desempenho do mês ficou com os 
prefixados, que renderam 0,99% para um retorno anual 
simplesmente espetacular de 9,1%. Apenas os fundos 
multimercados, com um retorno de -0,03% no mês não 
tiveram um bom desempenho e, ao longo do ano, são 
a única classe de ativos do mercado local a render 
abaixo do CDI. Muito ossivelmente os multimercados 
foram penalizados pelos seus investimentos interna-
cionais. Cabe dizer que, lá fora, 2018 tem se mostrado 
um ano bastante difícil.

Duas proxies para o desempenho médio do mercado 
local brasileiro1  – o Portfólio de isco e o Portfólio de
 

Mercado - também tiveram desempenho positivo, 
rendendo, respectivamente 0,56% e 0,54% em novem-
bro. Ao longo do ano os rendimentos foram de 7,4% e 
7,04%. Isto se compara com um CDI que rendeu 0,49% 
ao longo de novembro e 5,93% no ano.

A Figura 1 abaixo ilustra o desempenho das várias 
classes de ativos do mercado local brasileiro tanto ao 
longo do mês de novembro quanto ao longo do ano de 
2018, inclusive para o Portfólio de Risco e o Portfólio de 
Mercado. Notem que os ganhos ao longo de 2018 
foram positivos e acima do CDI para todas as classes 
de ativos com exceção dos multimercados. O desem-
penho do Real, por sua vez, não está ilustrado na 
Figura 1, mas, ao longo de 2018, a moeda brasileira 
desvalorizou-se 16,33% - de maneira que, com exceção 
da renda variável, todas as outras classes de ativos do 
mercado local brasileiro tiveram retorno negativo 
quando medidas em dólares.

Figura 4: Posições Táticas da AQUA Wealth Management
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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.
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