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O retorno praticamente nulo do Ibovespa esconde o quão volátil e intenso foi fevereiro. O EWZ foi novamente um dos grandes destaques no mundo ao subir mais de
3%, em boa medida pelo real apreciado, tendo em perspectiva que os principais índices norte-americanos de ações recuaram mais de 5%. A bolsa brasileira voltou a
chamar a atenção na cena internacional nesse segundo mês do ano, mas não só pela performance, mas também pela volatilidade. Fevereiro foi mais um mês em que
podemos dividir entre as duas quinzenas (isso já está virando praxe!). Durante as duas primeiras semanas, o Ibovespa subia puxado pelas ações de valor e
movimentadas pelo macro global, notadamente as empresas de commodities (Vale, Petrobras, JBS, Petrorio, CSN e Braskem) e bancos, que somadas a mais alguns
nomes domésticos representavam não mais que 1/3 do total das ações do índice. O investidor estrangeiro seguiu em um ritmo forte alocando seus recursos em
nossa bolsa, ultrapassando os R$ 70 bilhões em 2022, e atingindo mais da metade do volume colocado por ele em 2021. Entretanto, tudo mudou nas últimas duas
semanas, quando as ações de crescimento e os nomes domésticos tomaram a dianteira. Talvez, diferente de janeiro, quando vimos um movimento técnico forte
favorável a esse segmento, em fevereiro tiveram algumas questões fundamentais presentes. A primeira questão foi a temporada de resultados do 4º trimestre de
2021 que trouxe algumas decepções refletidas nos preços das ações de Bradesco, Vale, 3R e BRF, por exemplo, enquanto boa parte das cíclicas domésticas ainda
apresentarão seus resultados em março. À propósito, pouco pode se concluir dos resultados exibidos até o fim de fevereiro – a maior parte das divulgações ficará
para março mesmo -, mas tiveram algumas boas surpresas, como Itaú, Banco do Brasil, Totvs, Movida, Raízen, Multiplan e MercadoLivre, que podem inclusive incitar
revisões positivas de lucros por parte do mercado. A segunda questão diz respeito a eventos exógenos, em especial, o conflito da Rússia e Ucrânia que tomou corpo
ao longo da última quinzena de fevereiro. Com a difícil leitura do que de fato ocorrerá no leste europeu e de como o Ocidente lidará com isso, os investidores do
mundo todo ficaram literalmente perdidos, o que obviamente adiciona ainda mais volatilidade. Haverá sanções? Que tipo? Haverá retaliação bélica do Ocidente? A
Rússia tem ambições maiores que o leste ucraniano? Tantas dúvidas que os agentes ficam sem entender qual cenário beneficia as empresas de commodities e qual
cenário favorece mais as ações defensivas. Ou ainda, se há chances das empresas de crescimento performarem se eventualmente a “guerra” não passar de uma
invasão rasa e coordenada. Enfim, dúvidas não faltam e os movimentos intensos atrapalharam o entendimento do mercado principalmente na última semana de
fevereiro.
Os fundos de ações da Kinea tiveram uma performance, novamente, muito próxima do Ibovespa, beneficiadas pela forte exposição às empresas de commodities e
aos bancos, em especial ao Banco do Brasil, mas prejudicadas pela subalocação nos segmentos de consumo. Seguimos creditando o desempenho desses papéis a
questões técnicas em vez de fundamentais.
Para março, as grandes posições em exportadoras e bancos mudaram muito pouco. Elas seguem bastante representativas, ainda que marginalmente menores.
Seguimos acreditando em um cenário global inflacionário que favoreça às empresas de commodities, mas aproveitamos o rally de preços de algumas dessas
empresas nesse primeiro bimestre do ano para ajustar os tamanhos nas carteiras. O conflito no leste europeu nos parece prejudicar ainda mais as já desbalanceadas
cadeias de grãos, metais e energia em oferta e demanda, o que tende a adicionar mais inflação às economias. Porém, esse mesmo conflito tem favorecido o mercado
brasileiro sob o olhar do investidor estrangeiro que procura por mercados emergentes e o seu fluxo tem apreciado a nossa moeda, mesmo em um ambiente de
aversão à risco. Nesse contexto, as ações de algumas empresas de commodities podem se tornar menos atrativas. Do lado de bancos, acreditamos que seja um dos
setores mais baratos da bolsa, que se beneficia do fluxo de capital estrangeiro, e que deve se beneficiar de revisões positivas de lucros para 2022 por parte do
mercado. Todavia, em um contexto de guerra, que como citamos acima ainda é muito incipiente e provoca muitas dúvidas, o setor bancário no mundo todo pode vir a
sofrer por um cenário recessivo projetado pelos investidores. Por esse motivo e pela boa performance do setor no ano, optamos por colocar também parte dos
ganhos no bolso. E essa sobra acabamos por seguir alocando no setor de yield, nominalmente os segmentos de utilities, shoppings, infraestrutura e transportes, algo
que já vínhamos fazendo desde o fim de janeiro. Este é um setor que nos parece barato e que devemos ver boa expansão de lucros em 2022, com espaço para
revisões positivas ainda por parte dos analistas. Nossa alocação no setor de consumo, em especial o segmento discricionário, segue aquém do índice, e temos optado
por trabalhar taticamente as exposições a esses papéis. Por enquanto, nos parece existir poucas oportunidades claras e, além do mais, seguimos achando que é um
setor que deve sofrer com a manutenção dos juros em patamares elevados e menor poder de compra das famílias. Pontualmente, mantemos a preferência pelas
varejistas de nicho, focadas nas classes sociais mais altas. Por fim, mantemos nossa exposição neutra ao setor de saúde, mas toda ela concentrada nas operadoras
verticalizadas e nos hospitais, estando fora dos segmentos de laboratórios e indústria farmacêutica.
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