Caros Investidores,



Em novembro, começamos com a gestão dos nossos dois fundos: SAKS SuperPrev FIM
(moderado vol < 5%aa) e Saks CBi Hedge FIM (moderado vol < 7%aa). 



Fazendo um breve introdutório sobre a metodologia de gestão, somos uma casa que
busca constantemente a eficiência máxima dos nossos fundos, medido pelo Índice
Sharpe. De forma geral, almejamos sempre o maior retorno por nível de risco.



Para tanto, utilizamos modelos proprietários para análise de cada classe de ativos
combinado com ferramentas de otimização de carteira, gerando posições
descorrelacionadas para extrair a melhor eficiência (ou Sharpe) dos nossos produtos:



→ Ações – Buffett Index

→ Moedas – Soros Index

→ Commodities – Rogers Index

→ Renda Fixa – Gross Index




Nesse mês, apesar da volatilidade do mercado, conseguimos terminar o mês com
ótimos resultados. O SAKS SuperPrev rendeu 1,12% (ou 190,16% do CDI) e o SAKS CBi
Hedge rendeu 2,63% (ou 447,98% do CDI).  
































Atribuição de Resultados por Classe de Ativos

Saks SuperPrev

Saks CBi Hedge

1,14%

1,12%

0,69%

-0,10%

-0,63%

Fonte: Saks Asset

A nossa visão


No cenário de Juros Brasil, tivemos no final de outubro/começo de dezembro, uma
correção desproporcional nas taxas futuras de curto prazo (até 3 anos). Essa alta tão
elevada e num espaço tão curto de tempo, só aconteceu duas vezes em toda a história
dos juros futuros no brasil. Agora e em Março/20 (Covid-19). 



Esse stress gerou muitas oportunidades nas taxas pré-fixadas, algo que soubemos
aproveitar muito bem. Acreditamos que o aumento da Selic deve se estabilizar abaixo
dos 12% aa até o final de 2022 e depois gradualmente voltar à casa do 1 dígito com a
inflação retornando abaixo dos 7% aa até o final do ano que vem. 



























Fonte: Saks Asset

No cenário de Câmbio vemos um USDBRL num patamar neutro. Pelo nosso indicador
proprietário de moedas, o Soros Index, enxergamos um câmbio de equilíbrio na casa dos
R$ 6,20, ou seja, uma alta de quase 10%. Todavia, com uma volatilidade de 15%, nossos
modelos de otimização não apontam para qualquer eficiência na posição de moedas
atualmente.





Nossa visão para o cenário macro em Ações é a bolsa americana cara. Seu nível de 

P/E Ratio atual só perde para o “Dotcom Bubble” no começo dos anos 2000.























Shiller PE Ratio

Fonte: https://www.multpl.com/shiller-pe

Depois de mais de uma década de juros praticamente zero e um “tsunami” de dinheiro
injetado pelo FED (Federal Reserve), a bolsa americana subiu 6x nesse período, puxada
principalmente pelas ações de tecnologia, stocks buybacks e juros baixos.


























Fonte: Yahoo Finance

Essa exuberância irracional que observamos tem seus dias contados. E com a
diminuição dos estímulos monetários, assim como aumento dos juros futuros,
acreditamos que a festa esteja quase no fim.



No Brasil, o cenário é um pouco diferente. 



Desde 2009, enquanto a Bolsa Americana sobe 6x, a Bolsa Brasileira em Dólar está
praticamente no Zero a Zero ao longo desse período. 



Isso se explica em boa parte pela péssima política fiscal e monetária adotada ao longo
dos anos, aliado às incertezas políticas que vivemos.

























Fonte: Yahoo Finance

Atualmente, a bolsa brasileira está com um P/E Ratio na faixa das 8x, um dos níveis
mais baixos da história. 



Por sermos um país que vende soja para comprar Iphone, as commodities em alta e o
real desvalorizado, fizeram as empresas do setor registrarem lucros históricos como
nunca antes vistos, e ainda tem mais por vir.



Enxergamos empresas dos setores de Bens de Consumo e Materiais como as melhores
oportunidades, com a atratividade dos seus múltiplos poucas vezes vista na história.
Além disso, no setor de Finanças, a retomada da economia, assim como o aumento dos
juros, pode trazer resultados ainda melhores para as empresas desse segmento.



Mas nem tudo é céu de brigadeiro. Temos ainda muitos problemas fiscais para resolver,
alta inflação e desemprego, novas variantes da COVID, além de incertezas políticas em
um ano de eleições. 



Ou seja, podemos viver um fenômeno parecido com o de 2015 onde os preços das
ações também estavam atrativos, mas as incertezas políticas e inflação elevada
levaram a uma queda da bolsa.



Em suma, temos muitas oportunidades no mercado local, mas com muita incerteza.
Tudo isso pode ser resumido em uma palavra: “Volatilidade”. 



Dessa forma, alocações em produtos descorrelacionados com baixa volatilidade,
tendem a gerar uma melhor eficiência para os próximos 12 meses. É exatamente isso
que oferecemos.



Por fim, estamos muito contentes com o resultado obtido em nosso primeiro mês de
gestão assim como nas alocações estratégicas feitas em nossas carteiras. 

Estamos prontos para navegarmos com tranquilidade esse mar turbulento que está por
vir em 2022.



Obrigado mais uma vez pela confiança!






Paulo Sobral

Head of Investments and Portfolio Manager | @saksasset.com
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