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Comentário da Gestão
Caro investidor(a),
Começamos esta carta com nosso otimismo para com o mercado de ações brasileiro. Apesar do nosso
temor para com o mercado no mês de maio que costumeiramente apresenta quedas/correções.

Lá fora, se intensificou a briga entre EUA e China com o presidente americano realizando um novo
aumento da tributação sobre os produtos chineses (softwares, têxteis, telefones celulares, lap tops,
periféricos de computação e manufaturados automotivos em geral). Também sobrou para seu vizinho e
parceiro comercial, o México, a conta do aumento das tarifas sobre os produtos importados. Isso foi o
suficiente para azedar o clima nos mercados financeiros ao redor do mundo em que maio foi um mês de
quedas generalizadas.
Da Europa também veio uma notícia já esperada por grande parte do mercado, a renúncia da premier
britânica Theresa May em face da complicada e famigerada situação do Brexit. A Alemanha também
voltou a apresentar um crescimento menor do que o esperado e o temor de uma desaceleração do PIB
mundial (capitaneada principalmente pela China) tomou conta dos mercados.
Na agenda doméstica podemos analisar maio sob 2 óticas, a primeira, menos otimista, quando o
governo se mostrou desarticulado e um pouco perdido na condução da sua agenda econômica. Esta
situação levou a uma queda de -6,5% no IBOV e o dólar a R$ 4,10 até meados de maio. As farpas
trocadas entre executivo, judiciário e legislativo contribuíram para uma aversão às ações brasileiras.

Contudo, após a segunda quinzena o mercado digeriu melhor a situação e começou a se recuperar.
Olhando sob a segunda ótica, governo ganhou sobrevida após o respaldo vindo das ruas pedindo
celeridade nas votações das reformas da previdência, tributária, privatizações, ministérios, saneamento
e investigações do judiciário. Assim, o mercado viveu sua nada mole “dualidade” existencial.
Maio também trouxe alguns dados do mercado de trabalho no qual apresentou a criação de 129 mil
vagas, sendo este o melhor resultado para o mês desde 2013. O relatório focus mostrou também que o
mercado reduziu a expectativa de crescimento do PIB de +1,5% para +1,1%. Outro ponto
importante apresentado no mesmo relatório foi a ancoragem das expectativas de inflação no centro da
meta (em 4,0%).
Diante do cenário exposto, a equipe de gestão e análise tomou uma postura mais agressiva na defesa
do portfólio, o que sacrificou boa parte da rentabilidade do Clube Grupoinvest em maio. O Clube
apresentou uma rentabilidade negativa de -2,91% contra uma valorização de +0,70% do IBOV.
Continuamos monitorando a situação interna e o contexto externo das economias bem como seus
respectivos desdobramentos para com a nossa bolsa.
Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho!
“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)
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Patrimônio e Rentabilidades
O Clube Grupoinvest alcançou o patrimônio de R$ 1.421.330,72 no último dia de maio de 2019, o maior
desde a sua criação. Isto deveu-se tanto pela valorização da sua carteira quanto pelo ingresso de novos
aportes/cotistas no clube.
A capacidade máxima de cotistas – fixada pela CVM como 50 – chegou ao seu limite e o ingresso de
novos cotistas neste clube foi vetada. A Lotus já está trabalhando para a abertura de um novo clube,
que obedecerá aos mesmos critérios e parâmetros estabelecidos no Grupoinvest. Assim, manteremos a
mesma política de alocação de investimento mantida para este novo clube.
O Clube Grupoinvest perdeu a sua liderança (alcançada desde janeiro) entre todos os fundos de ações
distribuídos pela plataforma da XP Investimentos. Continuaremos desempenhando nosso trabalho
focados na geração de valor e desempenho da carteira para entregar o retorno esperado pelos nossos
cotistas objetivando retornar novamente ao primeiro lugar.
Patrimônio

Nº de Cotistas

Retorno Absoluto
ANO* 12 M* 24 M*

R$ 1.421.330,72*

36 M*

50
Cotistas

13,57% 30,36% 37,98% 106,86%

* Referência 31/05/2019

Comparação Grupo Invest vs Fundos Plataforma XP
Fundo
1 XP Dividendos FIA 2

Data

Cota

31/05/2019

2,74

1,16%

3,56%

18,48%

43,56% Não há

2 BNP Paribas Action FIC FIA

31/05/2019 313,94

0,28%

1,81%

18,16%

29,52% Bovespa Fechamento

3 XP Dividendos 30 FIC FIA 1

31/05/2019

1,55

1,15%

3,54%

17,96%

42,25% Bovespa Fechamento

4 Brasil Capital 30 FIC FIA

31/05/2019

2,63

0,53%

3,04%

17,73%

37,07% Bovespa Fechamento

5 Tork FIC FIA

31/05/2019

1,25

0,01%

6,16%

16,13%

6 Porto Seguro FIC Ações

31/05/2019 185,04

0,19%

2,93%

16,12%

36,55% Não há

7 Mauá Capital Ações FIC FIA

31/05/2019

1,57

-0,18%

5,98%

16,03%

29,53% Bovespa Fechamento

8 SulAmérica Equities FIA

31/05/2019 17,06

-0,47%

2,89%

15,97%

30,28% Bovespa Fechamento

9 Icatu Vanguarda Dividendos FIA

31/05/2019

4,85

0,95%

2,33%

15,80%

41,31% Não há

10 Távola Absoluto FIM

31/05/2019

3,72

0,17%

0,52%

15,50%

47,68% IPCA

11 Opportunity Selection FIC FIA

31/05/2019

2,03

-0,13%

3,48%

15,44%

35,90% Bovespa Fechamento

12 Constellation Institucional FIC FIA

31/05/2019

2,27

0,07%

3,02%

15,37%

36,28% Bovespa Fechamento

13 Equitas Selection FIC FIA

31/05/2019

5,53

-0,21%

4,66%

14,46%

46,65% Bovespa Fechamento

14 Vinci Gas Seleção Dividendos FIA

31/05/2019 282,29

0,34%

0,08%

14,11%

32,29% Não há

15 Clube Grupoinvest

31/05/2019

-0,59%

-2,92%

13,57%

30,3601 Bovespa Fechamento

1,32

Rent. Dia Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12M Benchmark

-

IPCA+YieldIMAB5+
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