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Cenário
O Ibovespa subiu 4,06% no mês de julho, fechando acima dos 100 mil pontos, acompanhando o aumento do apetite
para ativos de risco e a forte valorização das principais bolsas mundiais. O fluxo de capital estrangeiro ficou negativo em
cerca R$ 300 milhões. No cenário interno, o índice ganhou força com o avanço das negociações do texto da Reforma da
Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que deverá ocorrer já na primeira semana de julho. Os
principais agentes econômicos acreditam que será possível votar na Câmara antes do recesso parlamentar. Na parte
macroeconômica, os dados de atividade divulgados no período seguem mostrando uma economia enfraquecida, com
sucessivas revisões do PIB para baixo (0,85% segundo o último relatório FOCUS), o que deverá abrir espaço para novas
reduções de juros nas próximas reuniões do Copom. Corroborando com essa tese, as expectativas do mercado para o
IPCA 2019 seguem caindo (mediana próxima de 3,82%), mostrando bastante conforto em relação à meta de inflação
(4,25% para 2019). Em relação ao câmbio, o real apresentou uma valorização de 1,87% frente ao dólar, acompanhando o
otimismo em relação à votação da Reforma da Previdência.

No cenário externo, os riscos de desaceleração mais acentuada do comércio mundial têm reduzido as expectativas de
crescimento mundial. Com ausência de pressão inflacionária no curto prazo, diminuíram as chances de movimentos de
aperto monetário nos países desenvolvidos. O treasury de 10 anos dos EUA voltou a negociar próximo de 2%, reduzindo
o risco de apreciação do dólar frente a outras moedas. O discurso mais Dovish dos principais bancos centrais renovou o
apetite para ativos de risco, nos EUA o S&P subiu 6,89% (segunda maior alta do ano) e na Europa o Stoxx 600 fechou
com valorização de 4,28% no período. A reunião do G20 que ocorreu no último final de semana em Osaka, no Japão,
também trouxe uma trégua (mesmo que momentânea) para a guerra comercial entre EUA e China.

Para o mês de julho, continuamos otimistas com o mercado local, onde a primeira semana já será decisiva para a reforma
da Previdência. O relatório final deverá ser lido na terça-feira dia 02, e já poderá ir à votação na comissão especial da
Câmara antes do recesso de julho. No cenário externo, as boas notícias vindas do G20 deverão manter o otimismo dos
mercados globais, com a nova trégua comercial acertada entre Trump e Xi Jinping, e o acordo entre Rússia e Arábia
Saudita para estender os cortes de produção de petróleo para os próximos meses. Em relação às nossas carteiras,
continuamos bem alocados em ativos de risco, acreditando na tramitação das principais reformas nos próximos meses.

No mercado local de crédito, o mês de junho, apesar dos ótimos ventos trazidos aos ativos de maior risco em geral, não
trouxe novos grandes fechamentos de taxa nos créditos locais. O movimento atual nos apresenta um "trade down" saindo
de nomes de maior qualidade para nomes mais arriscados em busca de maiores Yields. Essa pujança do mercado local tem
possibilitado que os bancos e corporates locais troquem suas dívidas internacionais em Bonds por dívidas locais em
Debêntures e LF´s, o que tem ampliado e aprofundado o mercado secundário local. Esse quadro deve se aprofundar com
a queda de juros que já temos a vista para os próximos meses.
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Portfólio Tagus Advanced*
O fundo obteve rentabilidade de +1,1578% no período, equivalente a 246,97% do CDI.
No book “Macro”, o fundo obteve ganho no mercado de Juros e perdas em Moedas e S&P500, obtendo, em seu conjunto,
resultado negativo.
No book “Micro Fundamentalista”, obtivemos ganhos em posições compradas em bolsa, especificamente nos setores de
Construção e Consumo.
No book de “Trading de Ações”, as contribuições positivas vieram do setor de Varejo e Serviços.
*O fundo Tagus Advanced está em processo de incorporação do fundo Tagus Equity Hedge com previsão para término do processo para segunda quinzena de agosto.

Portfólio Tagus Fundamental
O fundo obteve rentabilidade de +5,14% no período, “outperformando” novamente o Ibovespa em 1,09%.
Dentre os maiores ganhos do fundo, podemos citar os investimentos em ações dos setores Logística e Financeiro.
Dentre as maiores perdas, podemos citar os investimentos em ações nos setores de Alimentos e Loyalty, e posições short
(venda) no setor de Consumo.
Obtivemos também ganhos com derivativos de Ibovespa no período.

Portfólio Tagus Top
No mês de junho o Tagus TOP rendeu 0,4819%, equivalente a 102,78% do CDI.
Colocamos em carteira dois FIDC´s abertos com prazo de resgate em D+90 e rentabilidades entre 125% e 130% do CDI.
Reforçamos algumas posições de debêntures que já tínhamos em carteira.
Embora os negócios no mercado secundário tenham sido expressivos não se observou grande fechamento de taxas no
período. Fizemos ajuste na carteira com venda de LF de Daycoval e troca por Ecorrodovias e CCR.
No mês de julho temos poucas ofertas à vista e deveremos continuar reforçando a carteira existente, temos ainda espaço para
aumentar a posição em FIDC´s.
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Performance por Investimento – Tagus Advanced

Desempenho Setorial – Tagus Fundamental

Rentabilidade 2019

*Em virtude da não divulgação oficial do IPCA até o momento, optamos por utilizar a expectativa do mercado.
Fonte: Relatório Focus - BACEN
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