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No mês de outubro observamos mais uma rodada de depreciação absoluta e relativa do real brasileiro. Num mix de política monetária considerada por
muitos fora do lugar, tensa pré-eleição americana, mais a relevante situação ﬁscal que preocupa muito os ﬁnanciadores da dívida mobiliaria pública
brasileira.
As rolagens estão ﬁcando mais curtas, e os títulos públicos estão tendo que pagar prêmios cada vez maiores para a rolagem. A saída para o problema
de funding seria alongar o perﬁl da dívida com investidor estrangeiro, mas enquanto o país promove uma política de real fraco com alta volatilidade, o
investidor de títulos longos globais com mandatos para moedas emergentes se afasta com medo de perdas na moeda. Caso a volatilidade da moeda
volte a níveis mais razoáveis, independente do nível dado que norte de 5.0000 a moeda já esta barata, o investidor global poderia ser uma alternativa de
ﬁnanciamento de NTN-Fs e NTN-Bs , principalmente em vista dos 3 grandes benchmarks globais em moedas de reserva, o treasury de 10 anos a 0.8%,
o bond alemão em -0.5% e o JGB japonês a 0.10%. O investidor toparia tomar o risco ﬁscal do país em títulos de 10 anos brasileiros pagando inflação
mais 3%/4% e taxas nominais de 7%/8% com tanto que tivesse uma ideia do piso do BRL (teto do USD). Assim alonga-se o perﬁl da dívida, ganha-se
tempo para reformas, e sai da armadilha das LFTs de curto prazo ao menos em uma parte do estoque.
No cenário político, alguns sinais de paciﬁcação entre executivo e legislativo começam a aparecer. Menos por convergência de ideologia, e mais por
pragmatismo político de que se o país entrar numa espiral negativa todos perdem. Do ponto externo e seus impactos no Brasil, a eleição americana é o
grande evento a ser acompanhado para determinar a direção de fluxos de capitais para emergentes e política econômica ﬁscal e monetária dependendo
do resultado do legislativo e do executivo americano.
No campo macro, a grande discussão ainda é se com os níveis de dívida PIB de países desenvolvidos chegando a níveis alarmantes do pós segunda
guerra, como será o serviço dessa dívida. Até agora as forças deflacionarias pós crash de 2008 permanecem relevantes, porem o "debasement" do USD
contra algumas moedas alternativas como o Ouro, a prata, e criptomoedas, começa a levantar a suspeita que talvez o mundo parta para um cenário
semelhante ao de 1970 quando usou-se de hiperinflação para derrubar o divida PIB principalmente dos EUA. O determinante daqui pra frente se
continuaremos a ter deflação, ou teremos um "shift" para inflação, a resposta para essa pergunta esta na política ﬁscal que estar por vir tanto dos EUA,
e por consequência de outros países de moeda reserva que historicamente tendem a seguir políticas monetárias/ﬁscais ditadas pelo tesouro
americano e o FED. Próximos meses e composição do congresso americano pós eleição serão crucias para a direcionalidade de ativos pró deflação
(tech, duration, momentum) pra ativos pró inflação (real assets, value stocks, emerging markets, commodities).

A GARÍN INVESTIMENTOS NÃO VENDE OU DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO VALOR MOBILIÁRIO. DESSE MODO,
CONTEÚDO DESTE PDF É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI OFERTA DE VENDA DE FUNDOS OU TAMPOUCO INDICAÇÃO OU
RECOMENDAÇÃO PARA O USO DESSAS INFORMAÇÕES EM APLICAÇÕES OU INVESTIMENTOS FINANCEIROS. RECOMENDA-SE A LEITURA DO REGULAMENTO
DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DA LÂMINA MENSAL DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR. QUANTO À RENTABILIDADE,
RESSALTA-SE QUE A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E QUE RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE
RENTABILIDADE FUTURA. AINDA, QUANTO AOS RISCOS, DESTACA-SE QUE FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO
ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

