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The stock market is a device of transferring money
from the impatient to the patient.

Warren Buffet



Maio, 2020

Caros clientes,

É bem conhecido o fato que o mercado financeiro antecipa movimentos econômicos, e frequentemente o faz
muitas vezes de maneira exagerada para cima ou para baixo. Ao depender da performance do Ibovespa em
maio (+8,57%) e da primeira semana de junho (11,03%), os preços de mercado de equities no mundo e no
Brasil sugerem uma recuperação econômica em “V”, para se valer do jargão dos economistas. Em outras
palavras, a retomada da atividade será rápida e brusca, baseando-se na velocidade dos preços dos ativos
no Brasil.

Também é notável o desempenho do real contra o dólar, que apesar de no mês de maio não apresentar
variação entre os primeiros e últimos dias do mês, foi do céu ao inferno, tocando valores maiores que R$5,90,
e valorizando em direção aos R$4,90 entre a última semana de maio e a primeira semana de junho. O EWZ, o
ETF da bolsa brasileira negociada em USD, valorizou 10,21% contra 2,97% do ETF de mercados emergentes
em maio, mostrando uma recuperação do prêmio de Brasil. Nosso risco país também desabou mais de 100
pontos nesse período. Parte desse ânimo renovado dos mercados vem da retomada da atividade econômica,
principalmente no Hemisfério Norte, acompanhada pelo declínio de novos casos de covid-19; parte do
discurso da brusca valorização dos ativos brasileiros vem da narrativa que os preços estavam “atrasados
demais” com relação à outros mercados. Entretanto, a disparidade da confiança da trajetória econômica e a
violenta recuperação do preço dos ativos é gritante. Nos EUA, a escala absoluta e relativa dos estímulos
monetários e fiscais foi sem precedentes históricos. No caso do Brasil, a economia foi injetada com estímulos
fiscais e monetários de menor amplitude, mas a situação imunológica da economia é mais debilitada, com
complicações fiscais, políticas e sanitárias: o país é um paciente com muitas comorbidades.
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Nos EUA, o mercado de trabalho (bem mais flexível que o brasileiro, diga-se de passagem), já mostra bons
sinais de recontratação desde a recente flexibilização do isolamento social. O último número de contração do
mercado de trabalho (Non Farm Payrolls) mostrou um reviravolta na tendência de demissões: 2,5 milhões de
novas contratações após uma queda acumulada de 20,7 milhões de demissões. No Brasil, o CAGED aponta
para um número acumulado de 860 mil demissões. Atualmente em 12,6%, economistas do buyside acreditam
que a taxa de desemprego poderia chegar próximo do 18% ou 20% esse ano. Tal número, por pior que seja,
não é desalinhado macroeconomicamente com a atual queda prevista no boletim FOCUS do BACEN (uma
queda média de 6,50% do PIB). Com o isolamento social sendo flexibilizado nas principais cidades, parece que
a magnitude do custo da pandemia no Brasil fica um pouco mais claro.

Fonte: Bloomberg | Elaboração: V8 Capital
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Sim, sabemos que os mercados antecipam eventos macroeconômicos, mas será que eles também não se
precipitam ? Há menos de 2 meses, escrevemos em nossas cartas como os preços, principalmente de renda
variável, estavam fundamentalmente descontados. O rally brutal da bolsa começa a trazer os preços para
níveis onde começamos a questionar se os preços com relação ao lucros do Ibovespa não ficou caros demais.
Seguem alguns elementos de risco adicional (e estrutural) que temos no cenário hoje que não tínhamos
quando a bolsa estava acima dos 100.000 pontos logo antes do estopim da crise em fevereiro:

Uma perspectiva de encolhimento da magnitude de 40% dos lucros das empresas listadas nesse ano ( a
média da queda do lucro do 1º tri contra o 4º tri de 2019 foi de na média 70%);

Um aumento do ruído de um potencial impeachment do governo Bolsonaro em diversas frentes políticas,
começando a ser apoiado por passeatas em plena pandemia;

Uma deterioração fiscal que pode mudar o patamar estrutural do juro longo no País, diminuindo
investimentos (lembrando que a inclinação atual da curva não é bem vista macroeconomicamente);

A própria situação da Covid-19 no país, que escala de forma aparentemente desenfreada e pode assumir
consequências políticas e econômicas difíceis de determinar, pois o país escolheu um caminho na gestão da
pandemia sem pares de comparação (Rússia talvez).

Nesse contexto, o governo federal se configurou como um gerador de crises políticas diárias que exacerba
muito a gestão da crise sanitária (o apagão de dados no começo de junho é um bom exemplo). Por sua vez,
tal falta de gestão pode destruir ainda mais a atividade econômica e certos setores no médio prazo. Por
exemplo, o Brasil pode ser uma nação que pode ter suas fronteiras internacionais fechadas por um bom
tempo para turismo e negócios. Apesar do preço das empresas aéreas terem se valorizado dramaticamente
no começo de Junho, não quer dizer que os economics do setor aéreo estejam resolvidos.

Cenário Econômico

Diante desses novos riscos estruturais, diversos investidores e estrategistas ficaram surpresos com a força
do mercado de equities globalmente no final de maio e começo de junho. A bolsa Brasileira correlacionou-
se bastante com o mercado americano (S&P 500), que por sua vez acumula queda de menos de 1% no ano já
no começo de junho. O S&P superou com força a expectativa dos estrategistas compilados pela Bloomberg,
evento raro nos últimos 20 anos. Segue abaixo.
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Cenário Econômico

Há outros sinais que mostram que o forte rebound do mercado de ações, especialmente nos EUA, pode estar
ligado à um momento de euforia. Abaixo, temos o put-call ratio do S&P 500, uma medida simples que mostra
o diferencial do prêmio das calls e puts para strikes de mesmo delta. A euforia foi tamanha que o preço das
proteções do S&P 500 ficou extremamente “barato” com relação ao preço das calls chegando em níveis
raramente vistos. Tais níveis de euforia geralmente são indicadores de correções nos preços dos ativos mais à
frente. Os próximos dois meses serão chaves para entender a performance econômica real global frente à
atenuação da Covid-19. Lucros de grandes empresas serão momentos críticos para o mercado.
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Isso não quer dizer que não tenhamos aproveitado o rally da Bolsa. Nosso fundo de equities, o V8 Veyron
Smart Beta FIM, acumula cerca de 16% de alfa no ano com relação ao Ibovespa e subiu fortemente no
começo de junho. Na nossa opinião, esse alfa é fruto da alocação de fatores que temos no fundo. Não
acreditamos em daytrading como estratégia de geração de alfa perene (gostamos da definição que é o
dinheiro fácil mais difícil de ganhar), mas em posições mais estruturais e os fatores têm ajudado com isso.

O fundo está posicionado para uma normalização econômica nos próximos 12 meses, mas a velocidade com
que essa precificação se apresentou nos faz duvidar um pouco da qualidade desse rally, ainda mais com o
contexto conturbado do Brasil. Estamos próximos de nos dar o luxo de sacrificar um pouco de alfa para
proteger mais o fundo no caso de uma segunda onda ou eventuais gatilhos que possam trazer o mercado
para baixo (como uma próxima temporada de balanços ruins ou uma segunda onda de contaminações, por
exemplo), mas ainda não estamos nesse momento. Lembrando de uns dos adágios mais comuns na cultura
de investimentos nos EUA, é comum dizer que “The Trend is your Friend”. Vamos pegar carona com essa
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Mortes por covid-19 no Brasil Ibovespa

amiga (já pegamos na verdade), mas estamos
desconfiados do caminho que nos leva à frente.

Por último, deixo uma provocação não
estatisticamente significante no gráfico ao lado (na
verdade a estatística T é forte, mas a amostra é
pequena e a correlação é tipicamente espúria). É a
evolução do número de mortes de covid-19 com o
trajetória do Ibovespa, com uma mórbida correlação
próxima de 1 e R2 de 90%.

Quanto mais, melhor?

Fonte: Bloomberg | Elaboração: V8 Capital
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JAN/20 FEV/20 MAR/20 ABR/20 MAI/20 JUN/20 JUL/20 AGO/20 SET/20 OUT/20 NOV/20 DEZ/20 ANO
12 

MESES
ACUM.

V8 Cash 0,38% 0,33% 0,54% 0,20% 0,38% - - - - - - - 1,83% 5,69% 5,69%

% do CDI 100,72% 111,33% 158,38% 69,74% 160,80% - - - - - - - 119,13% 116,91% 116,91%

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não 
contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de 
longo prazo. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Este FUNDO tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um 
fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, 12 (doze) meses. 

O V8 Cash FI Renda Fixa CP completou seus primeiros 12 meses no mês de maio, entregando retorno
de 5,69%, equivalente a 116,91% do CDI no mesmo período. No mês, o fundo apresentou retorno de

160,80% do CDI, o melhor retorno mensal desde o seu inicio em termos relativos ao seu benchmark. O
financiamento de termo, principal estratégia do fundo veio se consolidando ao longo do tempo e se
mostrando extremamente eficaz, principalmente em momentos de alta volatilidade nos mercados,
exaltando a segurança que o fundo entrega em momentos de estresse nos mercados.

O book de crédito privado, hoje em torno de 20% da carteira do fundo, entregou excelente resultado
no mês, mostrando a recuperação que o mercado de crédito vem apresentando. No gráfico abaixo,
representado pelo Idex-CDI, podemos visualizar a recuperação dos papéis de crédito no mês de maio,
porém, o índice ainda não se recuperou em sua totalidade. Com essa melhora no mercado, o carrego
dos nossos papéis de crédito (apenas bancos de primeira linha) tiveram um aumento muito expressivo,
ajudando o fundo a entregar retornos consistentes com alta liquidez.

O mix dessas duas estratégias, com um peso maior no financiamento de termo, se mostrou muito
eficiente e contracíclica: a alta volatilidade em equities em março e abril acelerou a renovação do book
de termo, outperformando o mercado de crédito tradicional. Simultâneamente, aproveitamos spreads
de créditos atraentes de bancos de primeira linha e temos um carrego marginal maior no fundo.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital
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V8 Challenger FIM CP | Atribuição de Resultado

O V8 Challenger FIM CP, completou 24 meses no mês de maio, entregando retorno de 16,88%, equivalente a

146,14% do CDI no mesmo período.

JAN/20 FEV/20 MAR/20 ABR/20 MAI/20 JUN/20 JUL/20 AGO/20 SET/20 OUT/20 NOV/20 DEZ/20 ANO
12 

MESES
ACUM.

V8
Challenger

0,86% 0,14% 1,27% -1,98% 0,92% - - - - - - - 1,18% 7,18% 16,88%

% do CDI 227,21% 48,06% 376,55% - 389,01% - - - - - - - 76,62% 147,42% 146,14%
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Fonte: V8 Capital Fonte: V8 Capital

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não 
contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de 
longo prazo. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a
análise, no mínimo, 12 (doze) meses. 

Maio foi um mês de recuperação para o fundo, após

apresentar o seu primeiro retorno negativo, em abril,

em toda sua série histórica. O fundo encerrou o mês

com retorno de 0,92%, equivalente a 389,01% do CDI.

Em 12 meses, o fundo acumula retorno de 7,18%, ou

147,42% do CDI.

O book tático foi o maior gerador de alpha do fundo

no mês de maio, contribuindo com 60% do resultado.

O mês foi bastante favorável para o mercado de risco,

nesse sentido, aproveitamos o rally da bolsa, como já

mencionado anteriormente e montamos posições

direcionais com o intuito de capturar alfa.

O mercado de crédito privado, como já mencionado anteriormente, vem apesentando uma recuperação nas 

últimas semanas, o que contribuiu expressivamente para o bom resultado do mês. O book de crédito, hoje 

em torno de 30% da carteira, foi o segundo maior gerador de alpha do fundo, contribuindo com quase 30% 

do resultado. 

Ainda no mês de maio, baixamos o prazo de resgate do fundo, passando a cotizar o resgate em D+20 (antes 

D+32) e liquidar em D+22 (antes D+32). 

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital
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End: Rua Samuel Morse, 74, cj 33, 

Brooklin, São Paulo, SP

Cep:  04576-060  
Tel: +55 11 5502 0200

E-mail: ri@v8capital.com.br

Nossos Distribuidores

Relações com Investidores
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Nossos Fundos de Investimento

V8 Cash FIRF CP V8 Challenger FIM CP V8 Veyron Smart Beta FIM

CNPJ 30.509.221/0001-50 27.477.408/0001-05 35.948.858/0001-67

Administrador Santander Caceis Investor 
Services

Santander Caceis Investor 
Services

BRL Trust Investimentos

Custódia Santander Caceis Investor 
Services

Santander Caceis Investor 
Services

BRL Trust Investimentos

Rentabilidade Alvo 105%-110% do CDI 130% do CDI -

Taxa de Administração (% a.a.) 0,40% 0,85% 1,80%

Taxa de Performance - 10% do que exceder o CDI
20% do que exceder o 

IPCA+Yield IMA-B

Aplicação Inicial R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00

Movimentação  Mínima R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00

Saldo Mínimo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Aplicação
D+0 (desde a disponibilidade

dos recursos)
D+0 (desde a disponibilidade

dos recursos)
D+1 (desde a disponibilidade

dos recursos)

Cotização
D+0 (a partir da data de 

solicitação)
D+20 (a partir da data de 

solicitação)
D+15 (a partir da data de 

solicitação)

Resgate
D+0 (a partir da data de 

solicitação)
D+22 (a partir da data de 

solicitação)
D+17 (a partir da data de 

solicitação)

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre 

Crédito Livre
Multimercados Livre Multimercados Livre

Início do Fundo 31/05/2019 30/05/2018 31/01/2020

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito.
Nenhuma informação contida neste material constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores
mobiliários. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída (quando houver). Para avaliação da
performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Formulário de informações complementares, Lâmina de Informações
Essenciais e o Regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.
Os Fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus cotistas podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos
Fundos. A V8 Capital, seus administradores, sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas
neste material.
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