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% CDI 192,40% 127,45%

ROSENBERG MACRO 1,53% 8,27%

CDI 0,80% 6,49%

O fundo Rosenberg Macro teve performance de 1,53% no mês de junho ou 192,40% CDI. As posições em 
juros nominal brasileiro foram as principais contribuições positivas. Também contribuiu positivamente uma posição 
em juros real brasileiro. Posições em inflação brasileira, dólar e juros americanos foram os maiores detratores.

O mês foi predominantemente marcado pela melhora na percepção do risco Brasil, com muitos ativos 
brasileiros voltando a preços próximos ao pré 18/maio. Destacam-se a aprovação da Reforma Trabalhista em 
plenário no Senado com placar amplo, a sentença de condenação de Lula por Moro e a vitória do governo na CCJ no 
Senado no caso da denúncia de Janot. Também contribuiu para os ativos brasileiros a postura do Banco Central, que 
deu o corte esperado de 100 bps na Selic sinalizando a manutenção deste ritmo para a próxima reunião e também 
uma taxa juros terminal abaixo de 8%.

Iniciamos o mês com uma postura ainda defensiva, com as posições concentradas na parte curta da curva 
de juros nominal brasileiro e com uma posição tática comprada em dólar contra real. Durante o mês aumentamos a 
exposição do portfolio ao risco Brasil. Aplicamos juros nominal e real nas partes intermediária e longa da curva e 
compramos bolsa brasileira.

No âmbito externo, observamos uma queda do dólar e dos juros americanos pela decepção do mercado 
com a capacidade do governo Trump implementar as medidas prometidas na campanha, com a rejeição das 
propostas de alteração do Affordable Care Act no Senado. Esse cenário acomodatício continua favorecendo os 
mercados emergentes. 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 e com uma pequena posição comprada em bolsa brasileira via 
opções. Nossa maior convicção continua sendo a queda das taxas de juros domésticas, o que vem sendo 
corroborado tanto pela evolução positiva da inflação quanto pela postura mais dovish do Banco Central. 
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