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Nossa maior preocupação nesses níveis de preço é
uma piora do ambiento externo com uma elevação forte
do juro longo americano. Os riscos de curto prazo se
fundavam principalmente na indicação do próximo

Seguimos comprados em libra esterlina.
Permanecemos

a

disposição

para

eventuais

dúvidas.
Vista Capital

presidente do FED, ou ainda numa surpresa inflacionária
positiva no país. Nenhum deles se concretizou. Jerome
Powell, símbolo de continuidade da gestão atual, foi o
escolhido por Trump e os dados de salários e inflação ainda
se mostram contidos.
Com o Banco Central Europeu e Banco da Inglaterra
se posicionando no lado mais conservador nas decisões de
política monetária, nossa preocupação com a taxa de
desconto global parece controlada, ao menos por
enquanto. Isso não significa que o assunto tenha perdido
relevância, apenas o preço parece estar mais alinhado com
os riscos nesse momento.
Olhando adiante, voltamos a reduzir nossos hedges
e aumentar a carteira de varejo e consumo, dado a
melhora no valuation. Também aumentamos de forma
relevante a posição em opções de compra de Petrobrás.
Nossa posição, descrita em detalhes em recente carta do
Vista FIA, ganha força com a recuperação dos preços do
petróleo e a proximidade de uma solução para a cessão
onerosa. Soma-se ainda a opcionalidade eleitoral, que hoje
nos parece favorável, e o baixo nível de volatilidade
implícita nas opções.
Na Argentina, a eleição confirmou a força de
Mauricio Macri e o seu partido, Cambiemos. A disputa dos
senadores em Buenos Aires mostrou Cristina Kirchner
politicamente limitada, reduzindo os riscos para 2019, e o
ótimo resultado do Cambiemos nas províncias pode ajudar
o avanço das reformas no congresso. A primeira, tributária,
traz efeitos positivos diretos para nossa posição de ações.
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