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Comentário da Gestão
Caro investidor(a),
Os principais acontecimentos que ocorreram no cenário econômico
foram:
EUA
O ano começou agitado com o ataque dos EUA ao Irã, culminando na
morte do principal integrante da defesa iraniana. Como de praxe o
presidente Donald Trump acessou suas redes sociais para
comemorar tal fato. O Irã por sua vez realizou ataques a bases
americanas localizadas em seu território e, ainda, acidentalmente
derrubou um avião comercial da Ukraine Airlines ocasionando na
morte de 172 civis. Estes acontecimentos geraram um desconforto
nas já desgastadas relações diplomáticas entre Irã e EUA, contudo o
preço do barril de petróleo acabou por não sofrer grandes oscilações.
A manutenção da taxa básica de juros do FED (em 1,75% ao ano), o
crescimento PIB dos EUA (em 2,1% no 4º trimestre de 2019) e o
desemprego se mantendo em 3,50% com uma inflação de 2,30%
proporcionaram um cenário de novas máximas nas bolsas
americanas.
CHINA
Não passada incólume, a crise originada pelo coronavírus na segunda
quinzena de janeiro trouxe um certo pessimismo aos mercados
globais. As mortes contabilizadas em janeiro e alguns desencontros
de informação acerca do contágio do vírus (que se assemelha aos
sintomas da gripe) desencadearam uma série de restrições às
relações comerciais com a China. Soma-se a isto a gripe suína que
dizimou os rebanhos chineses e provocou um verdadeiro caos no
mercado de proteína animal ao redor do mundo.
Diversas empresas suspenderam suas atividades no território chinês
assim como também suspenderam embarques de pessoas e
mercadorias via portos/aeroportos/ferrovias/rodovias. Diante deste
cenário alguns bancos internacionais acabaram por revisar suas
estimativas para o crescimento do PIB chinês (de 6,0% para 5,50%)
em 2020.
EUROPA
Na região do Euro, o eterno imbróglio da separação do Reino Unido
da União Europeia teve um ponto final. Na sexta feira dia 31 de
janeiro foi oficializada a separação da nação inglesa do bloco
europeu. Os desdobramentos deste acontecimento ainda seguirão no
radar do velho mundo, quando as políticas econômicas vierem a
campo. Os destaques vieram da taxa de desemprego da zona do
Euro que se manteve em 7,5% e a política monetária que também
manteve a taxa de juros inalterada nos patamares de 0,00% ao ano.
O crescimento do PIB do quarto trimestre na zona do Euro foi de
1,2% na comparação com o quarto trimestre de 2019 e a inflação
ficando em 1,4%.

uma possível recessão. Os sinais mostram que apesar da taxa de
inflação de 2,80% e desemprego em torno 2,90%, o crescimento de
seu PIB (em -0,30% na comparação trimestral ano contra ano) não
vem fazendo jus a este nível de emprego e inflação. Sua dívida
pública ainda está em níveis confortáveis (gira em torno de 46% do
PIB) mas a taxa de juros se mostra em patamares elevados (em 7,25
% ao ano) numa combinação de que se o país não voltar a retomar
a trajetória do crescimento possivelmente poderá enfrentar
problemas semelhantes aos nossos aqui no Brasil.
BRASIL
O nosso querido Brasil durante o mês das férias escolares e do
recesso do funcionalismo público sofreu principalmente com as
notícias do coronavírus e ataques no Irã. Com a agenda de
indicadores bem vazia não houve muito ânimo para que nosso
mercado mantivesse a alta apresentada nos primeiros dias do ano.
Diante deste contexto, o dólar bateu sua maior cotação da história,
R$ 4,28, refletindo a cautela dos investidores estrangeiros para com
mercados mais arriscados como o Brasil.
No plano das notícias positivas ficaram a taxa de desemprego que
passou de 11,6% para 11,0%, o resultado das contas do governo
com um déficit de R$ 61,9 bilhões contra uma previsão de déficit de
R$ 120 bilhões e o crescimento do PIB brasileiro com uma previsão
para 1,3%.
O Brasil também foi destaque no fórum econômico de Davos, na
Suíça, quando o ministro da Economia Paulo Guedes defendeu as
medidas e reformas adotadas para tirar a economia do buraco. O
governo também desenvolveu duas grandes frentes de comércio com
Reino Unido e Índia, assinando acordos bilaterais com estes dois
países.
Com a volta do funcionalismo público federal a retomada das
votações sobre as reformas administrativa, tributária e saneamento
ganham protagonismo e devem guiar os rumos do mercado
brasileiro.
A B3 divulgou seus dados referentes ao marcado de bolsa de valores
e eles são animadores, o número de pessoas físicas atingiu o
patamar de 1,67 milhão (recorde de CPFs ativos) com um volume
médio diário negociado de R$ 23 bilhões e alcançou sua maior
pontuação 119.590 em janeiro de 2020.

Muito Obrigado pela confiança!

AMÉRICA LATINA
O mês de janeiro marcou a posse do presidente argentino Alberto
Fernández. O novo governo dos nossos vizinhos hermanos assume
com uma dura missão de fazer a Argentina e seus quase 45 milhões
de habitantes voltar a crescer, reduzir o endividamento público,
conter a inflação (por volta de 53% ao ano), aumentar o nível de
emprego (atualmente o desemprego está em 9,70%) e recuperar a
confiança do mercado para que o fluxo financeiro volte a ser positivo
no país.

“Ajudar o maior número de pessoas a conquistar seus
sonhos e objetivos através da educação e mudança de
mentalidade, fazendo o melhor que pudermos.”
Lotus Investimentos (2019)

Já o México vem apresentando sinais que sua economia flerta com
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Desempenho do Clube

Em janeiro a Carteira Lotus se valorizou em +6,48% contra uma valorização de -1,63% do IBOV. Janeiro foi muito positivo e confirmou
as perspectivas positivas para 2020 quando a carteira atingiu seu pico em 11,81% de valorização no mês. Entretanto com o advento do
coronavírus, o mercado a partir do dia 23 de janeiro acentuou as perdas e com isso a rentabilidade como um todo sofreu uma queda.
Acreditamos que este fato seja passageiro e que a retomada do ciclo de alta para a bolsa retorne em fevereiro.
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No acumulado em 12 meses, a Carteira Lotus apresentou uma valorização de +49,34% contra uma valorização do IBOV de +16,80%. O
gráfico com o resultado do desempenho em 12 meses é mostrado adiante. Nossa visão busca realizar investimentos em empresas com
objetivo de longo prazo. As posições que mantemos em carteira possuem relação com o mercado doméstico e nós vislumbramos a
recuperação da economia brasileira para os próximos anos. Acreditamos que nossa bolsa está ainda no início de um movimento muito maior.

Resultado Acumulado em 12 Meses – Janeiro 2019 a Janeiro 2020
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Composição do Resultado
Em janeiro não houve alteração no portfólio da Lotus.

Composição por Setor – Dezembro 2019

Composição por Setor – Janeiro 2020
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Composição do Resultado
Em janeiro abrimos um novo clube, o Lotus Value Investing, que atualmente possui 26 cotistas. Janeiro também foi marcado pela abertura do
nosso fundo de investimento, o Lotus Value Investing FIA. A rentabilidade das carteiras está diferente em virtude da data de criação tanto do
clube (17/01/2020) quanto do fundo (06/01/2020). Assim, as rentabilidades compreendem somente a partir da sua data de criação.

Patrimônio – Grupo Invest

Retorno Absoluto – Grupo Invest
ANO

R$ 2.669.230,89
Patrimônio – Clube Lotus

24 M

36 M

6,48% 49,34% 69,45% 103,39%

Retorno Absoluto – Clube Lotus
ANO

R$ 3.701.891,47

12 M

Nº de Cotistas – Grupo Invest

50
Cotistas

Nº de Cotistas – Clube Lotus

12 M* 24 M* 36 M*

6,24% 52,40% 52,40% 52,40%

50
Cotistas

*Referência 06/07/2019 – data de criação do clube

Patrimônio – Clube Lotus Value

Retorno Absoluto – Clube Lotus Value

Nº de Cotistas – Clube Lotus Value

ANO** 12 M** 24 M** 36 M**

R$ 842.271,55**

-1,20%

-

-

-

26
Cotistas

** Referência 17/01/2020 – data de criação do clube

Patrimônio – Fundo Lotus

Retorno Absoluto – Fundo Lotus

Nº de Cotistas – Fundo Lotus

ANO*** 12 M*** 24 M*** 36 M***

R$ 3.517.297,68***

0,51%

-

-

-

Não há número
máximo de cotistas

***Referência 06/01/2020 – data de criação do fundo
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