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3,02

-

1 - Sharpe Ratio - Calculado com base no retorno e volatilidade anual

Em junho, o fundo SELECT LIGHT FIRF CP obteve retorno de 1,00% (123,72% do CDI). No ano, o
fundo acumula retorno de 6,92% (122,37 % do CDI).
O fundo voltou a apresentar rentabilidade acima do objetivo de longo prazo, mesmo
mantendo o perfil conservador da carteira. A classe de Debêntures e LFSN (Letras Financeiras
Subordinadas) continuam gerando bons resultados para o fundo.
Além disso, outra classe de ativo de destaque no fundo foi a de títulos públicos. Diante de um
contexto de incertezas para ativos de risco, optamos por manter o portfólio com risco baixo,
elevando a participação de títulos na carteira. Essa estratégia, embora conservadora, não
afetou o perfil de rentabilidade do fundo, em especial devido ao cenário político ainda
conturbado que provocou um movimento de “flight to quality”, sobretudo nos papéis de
vencimentos mais longos, resultando em ganhos acima da média para os títulos públicos da
carteira.
A crise política interrompeu a trajetória de crescimento do volume de negócios no mercado de
dívidas corporativas, com empresas suspendendo planos de emissão até que o cenário fique
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mais claro. No entanto, devemos lembrar que há um volume razoável de dívida a vencer no
curto prazo, o que já garante por si só a retomada do ritmo de mercado¹em um futuro
próximo. Continuamos acreditando que o mercado tem precificado de forma desajustada o
prêmio de risco de alguns ativos. Em nossa visão, devemos requerer maior prêmio de risco no
preço das novas emissões frente às incertezas do mercado, no entanto, a elevada liquidez tem
pressionado os spreads, o que torna desafiadora a nossa missão de encontrar boas
oportunidades de investimento (adequadas relações risco x retorno).
1 – Segundo dados da Anbima, há R$ 58 bilhões em dívidas para vencer ao longo do segundo semestre,
sendo R$ 27 bilhões em debêntures.
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