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Palavra do Gestor: De olho no retrovisor.
Terminamos mais um ano com a sensação de dever cumprido. Os fundos da BBT rentabilizaram
em torno de 150% do CDI (líquido) em um ano marcado por eventos de grande volatilidade, como a
delação dos Batistas, especulações em torno da Reforma da Previdência e eleições presidenciais no
Brasil.
Nossa maior virtude foi a definição correta de um cenário base para nossos investimentos e
sangue frio em mantê-lo nos momentos de maior nebulosidade. Mantivemos seguros contra nossos
cenários que mitigaram nosso risco, criando uma balança ideal para um bom risco-retorno.
Os mercados financeiros são voláteis e aleatórios quando olhamos a janela do curto prazo. Para
se ter uma ideia, de 240 pregões da Bolsa de Valores em 2017, apenas 10 deles colaboraram com a
alta de mais de 20% - ou seja, ajustes de portfólio em momentos de pânico são os piores momentos
para mudança de alocação de ativos.
Passamos ilesos nos momentos mais turbulentos, devido à rigorosidade do nosso cenário base
de investimento, segundo o qual as reformas são exógenas às crenças políticas e partidárias e a conta
dos gastos públicos chegou e não há outra alternativa que não seja o corte de gastos, enxugamento
da máquina pública e possíveis privatizações.
O cenário macroeconômico para 2018 é positivo, com um mercado mundial crescendo de forma
generalizada e o mercado doméstico com projeções de uma taxa básica de juros de 7%, inflação em
torno de 4% e PIB de 3%. Resultados estes nunca vividos na nossa economia, que poderiam inclusive
gerar um crescimento maior se não fosse ano eleitoral, o que acaba gerando abalo na confiança do
consumidor e empresariado.
Estamos muito animados com o ano de 2018. O principal motivo é que os investimentos em
renda fixa (LCI, LCA, CRA, CRI, CDBs, etc.) não mais proporcionarão rendimentos por volta de 1% ao
mês, devido à nova realidade da taxa Selic, o que beneficia nossa gestão ativa no mundo de renda fixa
e renda variável. Estaremos atentos à volatilidade do mercado e aproveitaremos as barganhas que o
mercado venha à gerar.
Entramos o ano novo com olhos no retrovisor, devido às atuais preocupações serem as mesmas
de 2017. A Câmara agendou a votação da Reforma da Previdência para 19 de fevereiro. O julgamento
do ex-presidente Lula na segunda instância do TRF-4 está marcado para 24 de janeiro e pode mudar
de vez o cenário eleitoral. O cenário político é importante, mas assim o é o econômico, o Brasil se
encontra em um momento de equilíbrio de fluxos cambiais, baixa inflação e retomada da economia
real. Os dividendos eleitorais da melhora econômica serão colhidos caso as reformas continuem na
pauta do governo, e em outubro de 2018 (eleição) acreditamos em uma vitória de um nome de centro
direita pró reforma. A aprovação no Congresso das reformas seria um importante item para a retomada
de longo prazo do mercado doméstico.
Para 2018 continuaremos focados em buscar uma rentabilidade próxima aos 200% do CDI e
para isto contamos com a continuidade do mercado acionário, recuperação do mercado imobiliário,
aproveitamento da volatilidade no mercado de títulos públicos entre outras estratégias de investimento.
Continuaremos mantendo seguros contra nosso cenário base.
Um ótimo ano a todos!

Ambiente Macroeconômico
Internacional
O Fed elevou a taxa de juros em 0,25 p.p para o intervalo de 1,25% a 1,50% ao ano. A decisão
confirmou a expectativa do mercado. O Comitê incorporou em suas projeções hipóteses de uma
expansão fiscal e seus possíveis efeitos na economia americana. Mantemos nossa expectativa de
quatro altas de juros ao longo de 2018, devido à retomada do crescimento da economia americana.
O Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa de juros inalterada e elevou suas projeções de
crescimento e inflação para 2018. A autoridade espera para este ano um crescimento de 2,3% da área
do Euro e uma inflação de 1,4%. O Presidente Mario Draghi reafirmou a orientação do comunicado
anterior de redução das compras mensais de ativos a partir de janeiro.

Nacional
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central indicou ao mercado que a taxa de
juros poderá ser reduzida para abaixo dos atuais 7,0%, caso o Congresso avance com a tramitação da
reforma da Previdência. Segundo o Copom o comportamento da inflação segue favorável e a elevada
ociosidade da economia beneficia o controle da taxa.
Segundo a Anfavea, a produção total de veículos somou 2.669.967 unidades produzidas, o que
representa um crescimento de 25,2% em relação a 2016. O crescimento se deve à retomada do
mercado doméstico e exportações para países da América Latina, devido aos novos acordos
comerciais. Para 2018 deveremos superar o volume de 3 milhões de unidades, recuperando patamares
de 2014.

BBT - Fundo de Investimentos Multimercado

Em dezembro o fundo BBT FIM variou +1,35% ou 260% do CDI. Em 2017 o fundo rendeu +14,31%
ou 145% do CDI.
O gráfico abaixo mostra a contribuição das estratégias para o resultado do fundo em 2017.

Atribuição de Performance
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Desempenho dos ativos em 2017:
Book de Renda Fixa (Pós/Pré/Inflação): rentabilidade de +9,41%.
• conseguimos capturar o prêmio da curva de juros de médio e longo prazo dos ativos pré
fixados.
Book de Moedas (Dólar): rentabilidade de +0,07%%.
• mantivemos posição em dólar ao longo de todo ano. Esta alocação serviu como seguro contra
nosso cenário base de investimento.
Book de Ações (Ações Brasil): rentabilidade de +6,72%.
• melhora dos dados macroeconômicos beneficiaram a posição em renda variável.
Book de Imóveis (Brasil): rentabilidade de -0,02%.
• a queda dos juros e melhora da economia na cidade de São Paulo fez com que alocássemos
uma parcela de nossos investimentos em imóveis recentemente. Acreditamos que nossos ativos são
um bom investimento para 2018.
Estratégias (Arbitragem e Long&Short): rentabilidade de +0,23%
• conseguimos aproveitar a alta volatilidade dos meses de maio, junho, outubro e novembro
com a estratégia de arbitragem. Porém nosso Long & Short (Foods versus Ibovespa) acabou
prejudicando nossa rentabilidade no ano.

BBT - Fundo de Investimentos em Ações

Em dezembro o fundo BBT FIA variou +2,15%. Em 2017 o fundo rendeu +15,52%.
Nossa maior aposta para 2017 foi a recuperação do mercado doméstico brasileiro, com
posições nos segmentos mostrados abaixo.

Como podemos observar temos uma exposição concentrada em dezessete empresas, porém
com uma saudável diversificação.
Em 2017 fomos afetados pela operação da “carne fraca” onde prejudicou nossa posição em
BRF (Sadia e Perdigão). Para 2018 contamos com forte recuperação deste ativo.
Segue gráfico da rentabilidade em 2017 dos ativos investidos:
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Avisos Importantes
Este documento foi produzido pela BBT Asset Management, com finalidade meramente
informativa, não caracterizando oferta ou solicitação de investimento. A rentabilidade
obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não são garantidos pelo
administrador, gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo
garantidor de crédito (FGC). É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e
regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação de performance de um fundo
de investimento, é recomendável análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo de investimento utiliza estratégias com
derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem
resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

