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(*) Fechamento do último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos PLs de fechamento dos últimos 12 meses calendário. Este material tem o único propósito de divulgar informações e

dar transparência à gestão executada pela Polo Capital, devendo ser entendido como uma material de divulgação do fundo. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do

fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para

avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12(doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos

fundos geridos pela Polo Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Polo Capital utilizam estratégias com

derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo

inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura

cuidadosa da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento antes de investir, os quais podem ser obtidos no seguinte endereço eletrônico: https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/

SETEMBRO TRIMESTRE 2020 12 MESES 24 MESES 36 MESES INÍCIO

FUNDO -0.57% 4.79% -8.22% -4.74% 0.68% 7.77% 68.15%

%CDI n/a 933% n/a n/a 7% 45% 164%

O Fundo alcançou retorno de 4.79% no 3º trimestre, superando substancialmente o CDI. O fundo

teve meses bem fortes em julho e agosto, e seguia positivo também em setembro. Ao final do trimestre,

as novas medidas de controle cambial anunciadas pelo banco central argentino afetaram negativamente

os preços dos ativos de risco. Após esse movimento, reduzimos a exposição do fundo em companhias

argentinas de ~21% do PL para ~6.5% do PL de forma célere.

Além disso, a abertura da estrutura a termo de juros no Brasil ao final de setembro impactou

negativamente a precificação das LFTs que compõem o caixa do fundo.

Comentário da Gestão

Polo High Yield I FIC

• Bonds de bancos brasileiros – Havíamos comprado uma cesta de bonds de bancos ao

longo de maio e junho, adicionando à posição de Banco de Brasil que já vinha na carteira.

Entendíamos que o setor oferecia combinação de bons yields e baixo risco, dada a resiliência do

negócio, a capitalização das companhias e seu acesso a funding, além dos bonds se apresentarem

como alternativas melhores (risco/retorno) do que as ações de bancos para os investidores

estrangeiros. Estes papéis tiveram ganhos expressivos de preço desde que montamos as posições

e fizemos algumas reduções ao longo do 3º trimestre.

• Bond de Avianca – Escrevemos longamente sobre o investimento em Avianca na carta do

2º trimestre. No 3º trimestre, liquidamos a posição por um valor de recovery, o que gerou impacto

positivo na performance.

• Bond de IRSA – Já havíamos comentado sobre o bond de IRSA com vencimento em julho

2020 e como ele ainda operava com desconto, mesmo com o vencimento muito próximo. O

mercado impunha à emissão uma probabilidade bastante alta de default, cenário que sempre

julgamos remoto pois a empresa tem excelente acesso ao mercado de capitais, bons ativos e

acionista capitalizado. De fato, a companhia conseguiu acessar o mercado duas vezes desde maio

e honrou sem qualquer problema o bond que era detido pelo fundo.

Destaques Positivos
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• Debênture de CEB – O fundo é credor de CEB há bastante tempo e já abordamos o tema

em cartas anteriores. Mais recentemente, o conselho da companhia aprovou a privatização da

empresa de distribuição. Estamos bastante confortáveis com as melhoras apresentadas pela CEB e,

principalmente, com a solidez da estrutura da debênture, com conta vinculada que arrecada

boletos de serviços prestados e serve a operação diretamente. Contudo, a possível compra da

empresa por um ente privado levou a expressivo fechamento dos papéis durante o 3º trimestre.

Seguimos posicionados, entendendo que há bastante mais upside do que downside neste

momento.

Polo High Yield I FIC

• Edenor e Transener – Embora tenhamos liquidado boa parte do nosso portfólio em bonds

de companhias argentinas (YPF 2021, Telecom Argentina 2021 e 2025, IRSA 2023 e Mastellone

2021), mantivemos exposição em Edenor e Transener. Essas emissões caíram de preço após o

anúncio das novas medidas de controle cambial e hoje negociam a yields na casa de 25% em USD.

As duas companhias têm histórico de recomprar os seus bonds no secundário e mantêm saldos

expressivos de caixa fora da argentina. Dessa maneira, entendemos que aos preços atuais é

desejável a manutenção das posições.

Destaques Negativos
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Capítulo Argentina

O BCRA anunciou que as companhias argentinas com vencimentos em moeda estrangeira entre

outubro 2020 e março 2021 deverão buscar rolagem de ao menos 60% dessas maturidades por prazos de

ao menos 2 anos. Trata-se de uma heterodoxia, pois o mercado não necessariamente oferecerá condições

atrativas às companhias. Pior: a obrigação de realizar essa rolagem traz mais risco sistêmico na formação

de taxas e coloca as companhias à mercê dos mercados.

Há ainda problemas de comunicação. Por exemplo: YPF tem uma emissão com vencimento em

março de 2021 que já havia sido 58,5% rolada para um novo bond. A companhia não sabe se (i) precisará

fazer nova rolagem do saldo de 41,5% e (ii) se precisará fazer rolagem de parte do novo bond, já que esta

emissão tem uma amortização num prazo inferior aos 2 anos propostos. Ou seja, há uma enorme

incerteza, até para emissões com vencimento posterior a março 2021, vez que a medida precisa ser

estendida para que se obtenha o efeito desejado pelo regulador.

Dessa forma, salvo em poucos casos (como já comentado) entendemos que por ora é necessário

obter mais clareza sobre o ambiente regulatório para podermos efetivamente avaliar riscos.
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Seguimos bem posicionados, com 40% do PL em bonds (, e 40% em crédito privado e 20% em

caixa. Em termos de geografia, nossa exposição hoje é majoritariamente a Brasil, ~89.5% Brasil, 6.5%

Argentina e 4% México.

O mercado primário de renda fixa no Brasil apresenta sinais de retorno às atividades, após a

paralisação relacionada à pandemia. Estamos vendo oportunidades em captações de crédito “high grade”

com taxas de “mid grade” ou “high yield” – em outras palavras, bom risco/retorno.

Dentro desse contexto, o fundo participou da emissão do FIDC BLU no 3º trimestre, a uma taxa de

CDI+5%. O crédito subjacente é contra a Global Payments, uma empresa multinacional do setor de

adquirência com valor de mercado superior a USD 50 bilhões. No início de outubro, as Lojas Americanas

acessaram mercado com debêntures a IPCA+7,4%, taxa bastante interessante para uma empresa deste

porte. Lembrando que no 2º trimestre, Via Varejo emitiu debênture a CDI+4,25% com o fundo

participando no primário e no secundário.

A leitura que temos dessa safra de emissões aparentemente “gordas” é que as companhias estão

enxergando ótimas oportunidades no ativo e, portanto, querem garantir o funding. Nesta equação, talvez

valha mais a pena pagar taxa um pouco acima do mínimo obtenível do que testar o mercado e arriscar

não colocar o papel. Os gestores que conseguirem identificar tais situações e atacá-las com sizing

apropriado poderão capturar um alfa interessante.

Agradecemos a confiança,

Polo Capital

Posicionamento e Perspectivas
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Mês Trimestre Desde o início

3.34% 4.03% 4.24%

COTA PL MÉDIO (12M)
PL ÚLTIMO DIA DO 

MÊS

1.6815403 158.8MM 89.2MM

Master 190.1MM 104.7MM

SETEMBRO 2020 12 MESES 24 MESES 36 MESES INÍCIO

FUNDO -0.57% -8.22% -4.74% 0.68% 7.77% 68.15%

%CDI n/a n/a n/a 7% 45% 164%

Estratégia e Objetivo

Características Gerais
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Volatilidade (anualizada)
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Performance Acumulada Cota e Patrimônio

A política de investimento consiste em aplicar os recursos,

preferencialmente, em operações no mercado de crédito

privado, tais como: Debêntures, Corporate Bonds, Notas

Promissórias, Cédulas de Crédito Bancário (CCBs),

Certificado de Cédulas de Crédito Bancário (CCCBs),

Certifica de Depósito Bancário (CDBs), e outros títulos de

dívida privada, subordinando-se aos requisitos de

composição e diversificação estabelecidos pelas normas

regulamentares em vigor, com o objetivo de buscar retornos

superiores à variação das taxas do CDI no longo prazo.

■ Público Alvo: Investidores Qualificados

■ Categoria ANBIMA: Fundo Multimercado Livre

■ Taxa de Administração: 1,0% aa

■ Taxa de Performance: 20,0% do que exceder o CDI

■ Aplicação Mínima: R$50.000,00 (R$5.000,00 por conta e ordem)

■ Saldo Mínimo: R$25.000,00 (R$5.000,00 por conta e ordem)

■ Movimentação Mínima: R$25.000,00 (R$5.000,00 por conta e ordem)

■ Status: Aberto

■ Cotização Aplicação: D+0

■ Cotização Resgate: D+30 dias corridos

■ Liquidação Resgate: D+3 d.u. após a cotização

■ Tributação: Longo Prazo

■ Administrador: BNY MELLON BANCO S.A.

■ Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.

■ Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

■ Gestor: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
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