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MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CDI 0,80% 7,34%

% CDI 191,69% 135,29%

O fundo Rosenberg Macro teve performance de 1,54% no mês de agosto ou 191,69% CDI. As posições em juros 
nominal brasileiro e inflação brasileira foram as principais contribuições positivas. Também contribuiu positivamente uma 
posição em bolsa e uma posição em juros reais brasileiro. A posição em juros americanos foi o principal detrator.

O começo do mês foi marcado pela deterioração dos ativos de risco Brasil em meio à incerteza da aprovação da MP 
da TLP e ao imbróglio em torno da revisão da meta fiscal para 2017 e 2018. Ao longo do mês, os mercados retomaram o 
otimismo depois que o governo fixou a nova meta para o ano, dentro das expectativas do mercado, e conseguiu aprovar a 
TLP no Congresso. Também contribuiu para o maior otimismo do mercado a tendência muito favorável da inflação 
reforçando o cenário de quedas mais fortes de juros pelo Banco Central.

Adotamos uma postura mais agressiva no mês buscando aproveitar precificações atrativas nos segmentos de juros 
e bolsa. Nos juros, concentramos nossas posições na parte intermediária e longa das curvas nominais e reais. Montamos 
também uma posição aplicada em inflação implícita curta, que teve uma performance bastante favorável após a divulgação 
de números mais fracos de inflação. Em bolsa, nossa posição se concentrou no índice futuro BOVESPA.

No âmbito externo, a continuidade das incertezas com o governo Trump, as tensões com os testes nucleares 
promovidos pela Coréia do Norte e os dados mais fracos da inflação americana impuseram novas quedas aos juros 
americanos e enfraquecimento global do dólar. Nós acreditamos que o mercado continua atribuindo muito baixa 
probabilidade às altas de juros pelo Fed e por esta razão mantemos uma pequena posição tomada na parte curta da curva 
de juros americanos.

Fechamos o mês aplicados na curva intermediária nominal, aplicados na curva longa dos juros reais, tomados na 
parte curta curva nominal americana, aplicados em inflação curta e comprados em bolsa brasileira. Nossa maior convicção 
continua sendo a queda das taxas de juros domésticas, mas também começamos a pensar em posições mais estruturais 
compradas em bolsa brasileira. O mercado acionário deve se beneficiar da recuperação mais consistente da atividade 
econômica observada nos últimos indicadores econômicos. Além disso, as quedas passadas de juros devem começar a 
impactar os resultados das empresas, reforçando o cenário positivo para ações. Este cenário ainda é muito incipiente e 
sujeito a riscos diversos como dificuldades do governo em avançar na agenda de reformas e, mais para frente, as eleições 
presidenciais de 2018. Por isso, embora positivos no curto prazo, mantemos uma posição cautelosa neste mercado que será 
revisada de acordo com a evolução destes fatores de risco.  
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Este documento foi elaborado pela Rosenberg Investimentos com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações 
apresentadas, a Rosenberg Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimentos tomadas com base nas 
informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor 
da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para 
avaliação da performance dos fundos é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo ao 
aplicar seus recursos. É facultado ao participante optar pelo critério de tributação por alíquotas decrescentes. Em caso de resgate haverá a incidência de impostos na forma da legislação 


