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Momento atual dos fundos multimercado
Prezado/a
O atual momento tem sido turbulento para o mercado financeiro brasileiro, impactando, também, a indústria de
fundos multimercados. O cenário externo otimista traçado pelos gestores no início do ano, marcado por
crescimento global benigno e sincronizado, foi sendo ajustado para um ambiente de tensões geopolíticas,
movimentos de elevação de taxa de juros nos EUA e queda estrutural do câmbio em países emergentes,
principalmente nesse último mês, o que levou a um aumento da volatilidade nos mercados. A decisão do Copom
em manter a taxa de juros em 6,5%, surpreendendo alguns gestores, a greve dos caminhoneiros e instabilidade
política adicionaram ainda mais incertezas ao mercado local.
Nesse cenário, o índice de fundos multimercado da Anbima (IHFA) apresentou rentabilidade de -1,39% no mês,
levando o resultado do segundo trimestre para o campo negativo (-0,82%). Contudo, quando se trata de
investimentos em fundos, é necessário ter paciência para não se tomar decisões precipitadas. Como prova disso,
quando analisamos o índice trimestre a trimestre em seus 10 anos de histórico, notamos que esse evento
ocorreu apenas uma vez, no segundo trimestre de 2008, o que nos indica que os fundos multimercado
costumam se recuperar desse tipo de movimento. Além disso, quando analisamos janelas acumuladas em
diferentes períodos, observamos que a indústria vem batendo o CDI consistentemente, conforme tabela abaixo,
o que comprova ser uma classe que traz retornos atrativos no longo prazo:
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Rentabilidade do IHFA mencionada acima é acumulado até 24/05/2018

Para ilustrar a importância da paciência em momentos delicados como o atual, podemos citar o exemplo recente
do XP Long Short. Em 2017, o fundo apresentou rentabilidade de 25% do CDI, sendo o pior ano de sua história.
Ainda assim, no fechamento daquele ano, a rentabilidade acumulada do produto em 36 meses se encontrava
acima do CDI. Apesar disso, alguns clientes optaram por solicitar o resgate total da posição e não participaram da
recuperação do produto, que apresenta rentabilidade de 366% do CDI em 2018. Casos como esse ocorrem todos
os anos na indústria. Um dos casos mais marcantes ocorreu em 2014 (coincidentemente ano das últimas
eleições presidenciais), quando diversas casas emblemáticas, como Kapitalo e SPX encerraram o ano abaixo do
CDI. Atualmente, os principais produtos dessas casas estão fechados para captação e apresentam performance
extremamente consistente.
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Somado a isso, o atual panorama da indústria de fundos apresenta dois fatores que não existiam no passado e
que favorecem essa classe de ativos. O primeiro diz respeito às taxas de juros. O atual patamar da Selic nunca
havia sido vivenciado pelos gestores e, comprovadamente, o ambiente de juros baixos beneficia os fundos de
investimento, que oferecem alternativas atrativas para a busca do alpha, ou seja, a capacidade de investir em
ativos de risco com objetivo de superar o CDI. O segundo fator é o desenvolvimento da estrutura das gestoras
nos últimos anos. As principais casas multimercado investiram fortemente em suas equipes, formando times
robustos e técnicos, com a contratação de profissionais especializados em ativos no exterior. Isso permite que os
fundos apresentem resultados consistentes, independente do momento do mercado local e sua atribuição de
performance seja diversificada entre as classes de ativos e regiões geográficas. Como exemplo, podemos citar as
próprias Kapitalo e SPX, além da Adam, que tiveram a maior parte de seus ganhos recentes concentrados em
investimentos no exterior.
Em resumo, o investimento em fundos é uma decisão de longo prazo e requer paciência, diversificação e
capacidade para escolher os melhores nomes. Por isso, é essencial analisar a estrutura da gestora, sua equipe,
senioridade, complementariedade e mercados de atuação, além de compor a sua carteira de investimentos de
maneira diversificada. Períodos como o atual podem prejudicar a performance de curto prazo dos produtos, mas
as casas que apresentam times robustos e processos bem definidos tendem a se recuperar no médio/longo
prazo.
Nesse momento, sugerimos que estejam ainda mais próximos dos seus Assessores de investimento, os quais
estão em contato direto com a área de Fundos de Investimento da XP, e com os times das principais gestoras do
mercado, podendo, desta maneira, auxiliar na melhor alocação dos seus investimentos.
Para dúvidas sobre fundos de investimento, entre em contato com o seu Assessor.
Atenciosamente,
Equipe de Fundos de Investimento

Este material foi elaborado pela área de Fundos de Investimentos da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010. Este
material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção
de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas
consideradas confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação
completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os
objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A
XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da
utilização deste material ou seu conteúdo. Este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida
sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. Para quaisquer dúvidas e informações adicionais, favor contatar o seu assessor de
investimentos ou o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente nos telefones 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (demais localidades). A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os
clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de
cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO
ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO
CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES
PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. Este fundo ainda não tem 6 meses de histórico, de modo que não podem ser apresentadas quaisquer análises de resultado. Objetivo de rentabilidade não é garantia
de rentabilidade.

