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Resultado do Fundo 

O Esh Theta registrou uma queda de 0,30% em julho. O desempenho do fundo no período de 12 meses 

acumula uma alta de 97,2%. 

 

Mercados 

O Ibovespa registrou uma queda de 3,9% em julho, impactado principalmente por: 

1- Indicações que o processo de retirada dos estímulos monetários nos EUA poderá ocorrer antes do 

que o mercado estava esperando e,  

2- Temores de que o governo brasileiro possa colocar em risco a situação de equilíbrio fiscal, 

principalmente quando consideramos a proximidade do período eleitoral. 

Em julho, o dólar comercial fechou em R$5,209, uma forte alta de 4,8% no período. Em 2021, a moeda 

Norte Americana acumula uma pequena alta de 0,40%.  

 

Nossas Estratégias 

Gostaríamos de chamar a atenção para o sólido desempenho de nossa estratégia Long Only dentro da 

estratégia geral do Esh Theta. 

Das dez ações que compunham a carteira Long Only no mês passado, oito registraram desempenho 

superior ao do Ibovespa e dessas, seis tiveram desempenho positivo, em um período no qual o índice 

corrigiu quase 4%. 

Dentre os destaques positivos, estava mais uma vez as ações de Ambipar, que fecharam o mês com alta 

de 11,8%. A empresa continua a utilizar o caixa levantado em seu IPO para adquirir uma série de empresas 

visando:  

a) expandir sua capacidade geográfica de prestação de serviços; 

b) buscar oportunidades de cross-selling entre diferentes produtos e entre geografias e; 

c) gerar ganhos de escala. 

Um outro destaque da carteira foram as ações de JBS, que subiram 10,1% no mês. A empresa frigorífica 

acumula uma alta de quase 40,0% em 2021. 

As duas empresas que acabaram tendo um desempenho mais negativo que o do Ibovespa em julho foram 
Valid e Alliar. Apesar desse fraco desempenho, continuamos a considerar as ações de ambas empresas 
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bastante descontadas. Acreditamos que as duas teses de investimentos se baseiam na nossa expectativa 

de impactos positivos da reabertura gradual da economia sobre os negócios das empresas. Além disso, 

nos dois casos, mudanças de gestão e de estratégia devem ter impacto sobre criação positiva de valor ao 

longo do tempo. 

 

AVISOS RELEVANTES 

Aproveitamos para lembrar a nossos cotistas e amigos que o fundo Esh Theta está hoje disponível em 

+ de 10 plataformas de investimentos.  
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