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O discurso liberal de Paulo Guedes na posse como Ministro da
Economia norteou o otimismo dos investidores locais e
impulsionou uma alta contínua e consistente do Ibovespa ao
longo no mês, acumulando um retorno de 10,82%. O dólar e as
taxas de juros também acompanharam o otimismo e ajustaramse para baixo. O mercado internacional apresentou inesperada
calmaria, em razão da retomada das tentativas de acordo
comercial entre EUA e China e do acordo do presidente Trump
com o Congresso para postergar o “shutdown” do governo
norte-americano.
Destacamos a pouca atividade dos investidores estrangeiros no
mercado de ações brasileiro, provavelmente esperando eventos
concretos do novo governo Bolsonaro antes de tomar decisões
de compras.
O lamentável episódio do estouro da barragem da Vale em
Brumadinho marcou negativamente o mês. As ações da
companhia atingiram queda de 24% no dia 28/jan, primeiro
pregão após a tragédia, com recuperação parcial das perdas nos
dias subsequentes.
Nos mantivemos totalmente comprados ao longo do mês de
janeiro, com alocações preponderantes em ações de empresas
de varejo e de empresas ligadas à infraestrutura e serviços
públicos.

Na nossa carteira, o grande destaque positivo foi a Comgás PNA:
acumulou alta de 37,70% no mês em razão principalmente do
anúncio da oferta pública anunciada pela Cosan, a controladora
da Comgás.
Diante desse fato, vendemos toda nossa posição em Comgas
PNA (14% do fundo) e alocamos os recursos em ações da
Ecorodovias (ECOR3) e Via Varejo (VVAR3), reforçando nossa
alocação nos setores preferenciais.
Para fevereiro o foco deve ser a Política Local. Os deputados e
senadores tomam posse em 01/Fev e já definem os novos
presidentes das casas. Essas eleições devem dizer muito sobre o
que vai ocorrer nos próximos 2 anos em termos de atividade
política em Brasília. Presidentes da Câmara e Senado alinhados
com os anseios reformistas do novo governo sinalizarão menos
obstáculos ao longo da jornada.
Ainda na política, o texto da reforma da previdência deve ser
encaminhado ao Congresso na terceira semana de fevereiro, o
que já vem gerando grande expectativa no mercado, pois tratase de reforma fundamental para o sucesso desse governo e para
o futuro do Brasil.
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