Olá, Investidor
A carteira recomendada Nova Futura registrou rentabilidade de -7,03% em fevereiro.
Apesar da queda, a carteira superou, novamente, o Ibovespa em 1,40%. O índice da B3
teve retorno de -8,43%. Confira abaixo o nosso desempenho mês a mês:

O mês de fevereiro, analogamente ao mês de janeiro, foi marcado por forte instabilidade.
Não obstante a redução no avanço da doença na China, o coronavírus se propagou além
do esperado em outros países. Ao longo do mês, os grandes players passaram a revisar
suas projeções de crescimento e as empresas, seus guidances, gerando forte desânimo
nos mercados.
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O foco do mercado, apesar dos possíveis atrasos em relação as reformas no Brasil, foi o
coronavírus. O aumento do número de infectados nos EUA, Europa e, até mesmo, no
Brasil, aumentam as perspectivas negativas em relação à economia real, por conta dos
possíveis danos causados pela doença.

Para março, aumentamos o nosso grau de cautela, com vistas para um cenário de
recuperação lenta, que depende fortemente das atuações dos governos para conter o
avanço da doença, dos bancos centrais para estimular a economia e do ritmo de
disseminação da epidemia fora da China. Assim, acrescentamos mais ações defensivas
à carteira (de valor) e retiramos ações sensíveis ao ciclo econômico, como forma de
proteção ao aumento do risco nos mercados globais.
As empresas acrescentadas contribuíram para um beta mais conservador, isto é, a
carteira está menos exposta às possíveis variações do Ibovespa.
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