Carta aos investidores 1º trimestre 2017
Caros cotistas,
No 1o trimestre de 2017, o fundo Moat Capital FIA teve
uma performance de 11,51% contra 7,90% do
Ibovespa e o Moat Capital Equity Hedge FIC FIM teve
um desempenho de 3,82% contra 3,03% do CDI (126%
do CDI).
Desde o início de 2016, estimamos que a alta do
Ibovespa tenha refletido a queda do custo de capital e
muito pouco de crescimento futuro. Dessa maneira,
continuamos construtivos com a valorização da bolsa no
curto/médio prazo.
O gráfico abaixo demonstra que quanto menor o custo de
capital, maior a importância do crescimento (g) no
múltiplo P/L.

O crescimento de lucros pode ser obtido de duas
formas: 1) melhorias no ativo operacional (maior giro
sobre ativo via receitas maiores e/ou aumento de margens
via alavancagem operacional e eficiência) e 2) redução
das despesas financeiras via queda dos juros nominais
e/ou menor endividamento. A queda de juros nominais
já se encontra em curso favorecendo setores como
concessionárias e shoppings que possuem ativos de
longa duração e estrutura de capital alavancadas. O
boletim Focus de abril já aponta crescimento do PIB de
2,50% para 2018, o que deve beneficiar as companhias
ciclicamente dependentes do mercado doméstico.
Em suma, acreditamos que as ações brasileiras ainda
oferecem assimetria positiva, onde há pouco
crescimento refletido nos preços atuais.

Os títulos da NTN-B 2050, melhor indicativo para custo de
capital, tiveram uma queda em sua rentabilidade (yield) de
7,5% para 5,2% (queda de ~30%). Concomitantemente, o
índice Bovespa passou de um múltiplo P/L estimado para
os próximos 12 meses (Bloomberg) de 9,0x e hoje negocia
a 11,7x (aumento de ~30%) sugerindo que a alta do
índice refletiu a queda do custo de capital mas não o
crescimento futuro.

Por fim queremos dar as boas-vindas a mais um sócio.
Adriano Leite, agora faz parte do time da Moat Capital, ele
será responsável pela nossa área de relações com
investidores.
Atenciosamente,
Moat Capital

As informações contidas neste material são de caráter meramente e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado nos mercados financeiro e de capitais. A MOAT
CAPITAL não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do
regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Os fundos de investimento geridos pela MOAT
CAPITAL utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Nenhum fundo
conta com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Este fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo esta ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.intrag.com.br.

Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar
valorizações ou desvalorizações de suas cotas. Para obtenção do Regulamento, Prospecto, além de eventuais informações adicionais,

