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Cenário Econômico 2º Trimestre 2018 

No mês de junho, o cenário para a economia 

doméstica sofreu profundas revisões. Com os 

efeitos da greve dos caminhoneiros mais visíveis 

nos indicadores econômicos e no sentimento dos 

agentes, a fraqueza da recuperação econômica 

foi exposta. A greve em si não foi o motivo 

principal da deterioração das expectativas, mas 

sim todos os desdobramentos que evidenciaram 

a inclinação do governo a atender, de forma 

completamente atrapalhada, as demandas 

populistas, enfraquecendo ainda mais os 

fundamentos da economia brasileira e jogando 

um balde de água fria nas expectativas de 

crescimento. Soma-se a isso um contexto global 

desfavorável para os países emergentes, 

potencializando os efeitos adversos sobre os 

fluxos de capital e sobre o câmbio.    

A economia mostrava sinais de maior dinamismo 

antes da greve, com sinais de retomada do 

investimento e expectativas de crescimento em 

torno de 2,5% para 2018. No entanto, a 

paralização no setor de transportes foi um duro 

golpe na recuperação que se ensaiava. Os 

impactos diretos foram devastadores: queda de 

12% na produção da indústria de transformação, 

com alguns setores registrando tombos na casa 

dos 30%, recuo das vendas no varejo, impactos 

sobre diversas cadeias produtivas que ainda 

estão em processo de normalização, além do 

forte aumento nos preços de uma extensa 

variedade de alimentos que ficaram escassos no 

período.  

A boa notícia é que os impactos diretos parecem 

ser temporários. Dados de atividade referentes 

ao mês de junho mostram retomada do nível da 

produção no setor de automóveis, o que pode ser 

um bom prenúncio. Além disso, após inflação de 

1,26% no mês de junho, resultado mais elevado 

para o mês desde meados da década de 90, as 

coletas de inflação mostram normalização dos 

preços dos alimentos no atacado e no varejo.  

A má notícia é que os impactos indiretos, difíceis 

de serem quantificados, mas inequivocamente 

negativos, serão mais duradouros. A sequência 

de decisões erradas do governo em torno da 

resolução de um delicado problema culminou na 

discussão sobre controle de preços, desde os 

combustíveis até o frete. O respeitado presidente 

da Petrobras deixou a estatal, as demandas 

populistas ganharam força no debate eleitoral, e 

o desgaste do governo tornou ínvia qualquer 

solução razoável para o problema. Semanas 

depois, o imbróglio em torno do tabelamento dos 

fretes continua gerando atrasos em entregas, 

além de comprimir margens de diversos 

produtores.  

Esses impactos primários e secundários geraram 

um movimento de revisões para baixo nas 

projeções do PIB de 2018, inclusive pelo Banco 

Central no último Relatório de Inflação, de 2,6% 

para 1,6%, pois a expansão esperada à frente é 

mais gradual. No entanto, esse cenário de 

crescimento ainda parece otimista diante dos 

enormes desafios de curto prazo e da incerteza 

acerca das eleições, pois o aumento de 

demandas populistas diminuiu as chances de se 

eleger um candidato reformista. 

Os candidatos e suas equipes econômicas, em 

geral, concordam que há necessidade de 

reformas essenciais, como a reforma da 

previdência, o que poderia ser um alento para o 

mercado e para os empresários. Porém, há uma 

grande dispersão de propostas, com impactos de 

médio e longo prazo diferentes, além da 

perspectiva de aumento da carga tributária para 

acelerar a recuperação das contas fiscais e 

reverter a trajetória de aumento da dívida. Nesse 

cenário, não parece ser um momento adequado 

para empresas colocarem em prática planos de 

investimento ou aumentarem o ritmo de 

contratação e, por isso, acreditamos que ainda 

há espaço significativo para revisões para baixo 

no cenário de crescimento do mercado. 

O Banco Central (BCB), como sugeriu na 

comunicação mais recente, tem pouca 

visibilidade nesse ambiente. O grau de incerteza 

acerca do cenário prospectivo aumentou 

substancialmente nas últimas semanas e a 

postura da autoridade monetária foi deixar de se 

comprometer com futuras ações. O próximo 

movimento é de alta, mas há uma clara tentativa 

de postergar o quanto for possível esse 

movimento. A depreciação do câmbio, que 
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supera 20% contra o dólar desde o início do ano, 

tem impactos altistas sobre a inflação. Mas como 

reagir a esse movimento, em um ambiente de 

arrefecimento da atividade com grande 

ociosidade de recursos? As escolhas com as 

quais o BCB se depara não são nada triviais.  

A postura do BCB, em conjunto com o Tesouro, 

tem sido de prover liquidez aos mercados de 

câmbio e de títulos públicos em uma tentativa de 

acalmar os ânimos. Intervenção cambial é um 

assunto sempre controverso, sujeito a inúmeras 

críticas e difícil de ser mensurado. Acreditamos 

que a estratégia do BCB no início de junho foi 

tentar conter a volatilidade no mercado, para 

evitar que o aperto nas condições monetárias se 

intensificasse ainda mais. Mas essa estratégia é 

pontual, insustentável no médio prazo quando 

dois fatores de peso estão atuando a favor da 

desvalorização: cenário externo e fundamentos 

domésticos de longo prazo enfraquecidos. 

Em relação ao cenário externo, não há sinais de 

melhora no ambiente para os países emergentes. 

A economia americana continua apresentando 

sinais de um crescimento sólido e o Federal 

Reserve (Fed) na última reunião disse que 

caminhará para uma taxa de juros acima dos 

juros neutros no próximo ano, sinalizando que o 

plano de voo permanece intacto. Há ruídos e 

incertezas com a guerra comercial travada pelo 

governo Trump, mas é pouco provável que haja 

efeito relevante sobre o crescimento da 

economia no curto prazo.  

Na Europa, após o arrefecimento dos indicadores 

de atividade no início do ano, a melhora recente 

da confiança sugere um ritmo de expansão maior 

no segundo trimestre. Apesar da inflação seguir 

baixa, o Banco Central Europeu mantém seus 

planos de encerrar a política de afrouxamento 

quantitativo no final desse ano, sendo mais uma 

grande economia desenvolvida a emitir sinais de 

aperto na liquidez global.  

Os países emergentes, nesse cenário, 

continuarão a enfrentar pressões no câmbio em 

função dos menores fluxos de capital. Países 

mais frágeis, como Argentina e Turquia, já 

mostraram que a pressão do mercado sobre 

políticas equivocadas é imperdoável.   A reação 

de muitos Bancos Centrais emergentes diante da 

menor liquidez global tem sido aumentar os juros, 

como vimos no último mês no México, Filipinas 

Índia, Indonésia e República Tcheca. A China 

está na contramão desse processo, provendo 

estímulos pontuais à economia e permitindo a 

desvalorização do câmbio, em um ambiente de 

crescimento econômico mais fraco. Nesse 

cenário, o ambiente global para os ativos de risco 

e para os emergentes seguirá desafiador.  

Sobre os fundamentos domésticos, só após as 

eleições poderemos fazer uma avaliação mais 

concreta da direção que o novo governo irá tomar 

para fortalecer as bases estruturais da economia. 

As reformas necessárias envolvem medidas que 

aumentem a produtividade e o crescimento 

potencial e ações concretas para recuperar as 

combalidas contas públicas. Mas ainda há um 

caminho muito longo nesse processo eleitoral. 
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Após um início de ano animador para os ativos 

de risco, tivemos um segundo trimestre 

complicado, com um risk off em todas as classes 

de ativos. Um movimento que atingiu todos os 

emergentes, mas que o Brasil mostrou sua 

fragilidade com movimentos bastante fortes e 

com uma desvalorização cambial maior que seus 

peers, em alguns momentos. Nos juros nominais, 

por exemplo, o DI com vencimento em janeiro de 

2021 abriu quase 250 bps, do low para o high.   

A greve dos caminhoneiros foi um marco 

importante que demonstrou a fragilidade em que 

o país se encontra. A paralisação gerou impactos 

relevantes na economia, principalmente na 

inflação e no crescimento. A variação do IPCA de 

junho foi de 1,26%, mas os números dos 

próximos meses são bem mais baixos (projeções 

ao redor de 0,37% para julho e 0,04% para 

agosto). O impacto no crescimento parece ser 

menos pontual do que na inflação. A tendência é 

que as projeções de crescimento continuem 

caindo ao longo dos próximos meses. Até que as 

eleições se definam, não parece que os índices 

de confiança irão subir, nem que teremos 

investimentos maciços.  

No que diz respeito ao cenário político, não há 

boas notícias. Seguimos com Jair Bolsonaro e 

Ciro Gomes como protagonistas. Alckmin, 

candidato com a agenda econômica mais pró 

mercado, não conseguiu subir muito nas 

pesquisas. Ainda há espaço para que o tempo de 

televisão ajude ao tucano, mas com as 

informações que temos hoje, o cenário está 

bastante nebuloso.  

No exterior, segue o cenário de retirada de 

estímulos das economias desenvolvidas. Com 

destaque para os EUA, que a economia segue 

mostrando dados fortes de crescimento e o FED 

vem se mostrando mais confiante para continuar 

a subir os juros. O risco é o impacto de uma 

guerra comercial no crescimento, ou em algum 

momento a atividade bater na inflação de forma 

mais forte e exigir um aumento de juros menos 

gradual. 

Diante dessa conjuntura, a volatilidade aumentou 

muito. Para conter o sell off dos juros e do câmbio 

o BC precisou atuar junto com o Tesouro. O BC 

através de leilão de linha e swaps cambiais e o 

Tesouro através do cancelamento de leilões 

tradicionais e execução leilões de compra/venda 

NTN-F, LTN e NTN-B para balizar o mercado. 

Por último vale comentar a decisão do COPOM. 

Apesar da forte desvalorização do real e da piora 

dos riscos o BC manteve os juros inalterados. A 

decisão foi calcada na inflação, que segue 

benigna. Nos documentos oficiais, deixaram a 

mensagem que não irão alterar os juros para 

conter o movimento de câmbio e que o BC olha 

para expectativa de inflação e enquanto ela se 

mantiver ancorada, não há motivo para subir 

juros. 

Estratégia 

A nossa estratégia de investimento, no primeiro 

trimestre de 2018, teve como pano de fundo a 

expectativa que tínhamos no início do ano de um 

IPCA mais baixo que o mercado e o Banco 

Central esperavam. Com isso, concentramos 

nossos investimentos visando um corte maior da 

Selic e/ou prolongamento da Selic em patamar 

baixo. Utilizamos diversos instrumentos para 

aplicar os juros, seja juro nominal, juro real e 

estrutura de opções que nos davam boas 

alavancagens. 

Ao longo do segundo trimestre, essa tese de 

investimento de juros baixos por tempo 

prolongado no Brasil foi testada. Apesar das 

expectativas de inflação se manterem 

ancoradas, o dólar forte no mundo e o cenário 

político/econômico brasileiro começaram a 

incomodar e o mercado foi exigindo mais prêmio. 

Em alguns momentos o mercado chegou a 

Renda Fixa - Estratégias CDI  

 IV Gold FI Renda Fixa LP 

  (Benchmark: CDI) 

 IV Renda Fixa FI Plus LP 

  (Benchmark: CDI) 

 IV FIC de FI Renda Fixa Plus 

  (Benchmark: CDI) 
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cogitar reunião extraordinária para conter o a 

desvalorização do Real. O BC e o Tesouro 

precisaram atuar, mas mesmo assim o mercado 

não melhorou.  

Para trabalhar nesse cenário de alta volatilidade 

e forte abertura dos juros, diminuímos bastante 

nossas posições e mudamos a composição do 

nosso portfólio ao longo do segundo trimestre.  

No início do segundo trimestre, detínhamos 

posições em NTN-B 2050 e DI F21, mas ao longo 

do tempo trocamos essas posições por um 

portfólio mais conservador. Zeramos a NTN-B 

2050 e trocamos toda nossa posição de juro 

nominal por juro real intermediário (NTN-B 2021 

e NTN-B 2022) e curto (NTN-B 2019).  

No caso das NTN-B 2022, ao longo do trimestre 

compramos DI F21 para proteger essa parcela. 

O principal atrativo da NTN-B 2019 foi o alto 

carrego que ela iria gerar ao longo de mês de 

junho (inflação de mais de IPCA: 1,26%). Após 

divulgação do dado de inflação, reduzimos 

drasticamente essa posição. 

Além disso, montamos duas estruturas de 

opções. Uma mais curta, que se beneficiaria em 

caso de alta de juros até outubro. Ao se valorizar, 

reduzimos a posição, mas seguimos com uma 

parte dela, que encaramos como um bom hedge 

em caso de piora. A segunda de vencimento mais 

longo (janeiro 2019), para se beneficiar de uma 

possível acomodação dos juros após forte 

abertura. Essa última, nós zeramos no final de 

junho, após alguma valorização. 

O cenário permanece muito desafiador para o 

Brasil. O fiscal é um problema que convivemos, 

que precisa urgente da continuidade de reformas 

para melhorar a perspectiva. No entanto, o 

principal candidato pró reformas ainda não 

decolou e, para piorar, os ventos favoráveis do 

exterior já não são mais os mesmos. Diante 

disso, mantemos um portfólio com menos risco e 

mais defensivo para atuar nesse mercado. 

Terminamos o trimestre, com posição em NTN-

Bs curtas e intermediária e estrutura de opções 

que se beneficia de uma possível alta de juros até 

outubro deste ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dez/17 abr/18 mai/18 jun/18

F19 6,87% 6,23% 6,80% 6,83%

F21 9,06% 7,96% 8,89% 9,31%

F25 10,44% 9,69% 11,29% 11,52%

NTN-B 2022 4,66% 4,10% 5,06% 5,34%

NTN-B 2050 5,45% 5,27% 5,70% 5,91%
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O mercado de crédito brasileiro tem mostrado 

uma evolução relevante ao longo do tempo, 

principalmente nos últimos dois anos. Uma 

combinação de fatores favoreceu essa dinâmica, 

entre eles: novas gestoras de crédito, aumento 

do patrimônio sob gestão da indústria de renda 

fixa e queda da taxa Selic. 

Como resultante desta evolução é possível 

observar o aumento da liquidez no mercado 

secundário. O gráfico 1 mostra o crescente 

volume financeiro mensal de debêntures 

negociadas no mercado secundário. Embora não 

exista uma estatística oficial, a mesma dinâmica 

é percebida no mercado de títulos bancários. 

OBS.: Extra grupo são operações entre 

participantes de mercado de diferentes 

instituições ou conglomerado financeiro / Intra 

grupo são operações entre participantes da 

mesma instituição ou conglomerado financeiro. 

Fonte: ANBIMA, Icatu Vanguarda 

Vemos com bons olhos esse desenvolvimento 

porque aumenta a capacidade do Gestor de 

fundos de crédito de gerar alfa para os seus 

cotistas. Permite, por exemplo, que o Gestor 

expresse suas teses no portfólio com mais 

velocidade, sem afetar os preços de mercado. 

Um exemplo prático ocorreu em junho, quando 

fizemos um movimento de otimização de nossos 

portfólios e vendemos ao longo de uma semana 

mais de R$ 500 milhões em ativos de crédito dos 

fundos da Icatu Vanguarda, sem impacto para o 

mercado ou marcação no preço destes ativos. 

Ao longo do primeiro semestre observamos a 

continuidade do nível historicamente baixo de 

spreads de crédito, o gráfico abaixo demonstra o 

patamar e a trajetória dos spreads de ativos 

corporativos com dois anos de prazo e ratings 

AAA, AA e A. 

 

Fonte: ANBIMA, Icatu Vanguarda 

Continuamos com a estratégia de só comprar 

ativos com prazo mais longo quando estimamos 

que o emissor/emissão, por possuir 

determinadas características, possui pouco 

espaço para abertura de spreads.   

O segundo trimestre de 2018 apresentou uma 

boa dinâmica de emissões, dentre as emissões 

que vieram a mercado selecionamos 22 para 

avaliar e entramos em 12. Abaixo algumas das 

emissões ocorridas ao longo do trimestre: 

- Debênture Lojas Americanas, oferta de R$ 500 

milhões com prazo de 5 anos e taxa fechada de 

116% CDI. A emissão teve demanda de R$ 1 

bilhão. 

- Debênture Centrais Elétricas do Pará 

(controlada pela Equatorial Energia), oferta de R$ 

1 bilhão com prazo de 5 anos e taxa fechada de 

CDI + 1,30% na 1° série e taxa teto de CDI + 

1,30% na 2° série. A segunda série teve 

demanda de R$ 550 milhões, sendo emitida a 

CDI + 1,10%.  

- FIDC Chemical X, oferta de R$ 700 milhões com 

prazo de 5 anos e taxa teto de CDI + 1,00% na 

cota sênior e CDI + 2,50% na cota mezanino. A 

cota sênior teve demanda de R$ 2,47 bilhões e 

emissão de R$ 635,6 milhões, foi emitida a CDI 

Crédito CDI 

IV Crédito Privado FIRF LP 

        (Benchmark: CDI) 
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+ 0,85%. A cota mezanino teve demanda de R$ 

55 milhões e emissão de R$ 50,4 milhões foi 

emitida a CDI + 2,40%. Os R$ 14 milhões 

restantes foram destinados a cota subordinada 

que não veio a mercado. 

- Debênture Multiplan, emissão de R$ 300 

milhões com prazo de 6 anos e taxa teto a 

108,75% CDI. A emissão teve pouco mais de R$ 

1 bilhão de demanda e saiu a 107,25% CDI. 

- Debêntures Jaguara e Miranda (controladas 

pela Engie), emissão total de R$ 1,8 bilhões onde 

cada empresa fez uma emissão em duas séries 

com as mesmas características, a 1° série com 5 

anos de prazo e taxa teto de 109% CDI e a 2° 

série com 9 anos de prazo e taxa da NTNB 2026 

+ 1%. A emissão teve demanda total de R$ 3,5 

bilhões, sendo as séries em CDI emitidas a 107% 

e as séries em IPCA com taxa de NTNB 2026 + 

0,75%. As séries em IPCA foram enquadradas na 

lei 12.431, portanto possuem isenção de imposto 

de renda para fundos de infraestrutura e pessoas 

físicas 

Com relação aos fundamentos das empresas 

que compõe o portfólio do fundo os destaques no 

segundo trimestre foram:  

Em abril a EDP Energias do Brasil finalizou a 

OPA para aquisição das PNs da Celesc. A EDP 

passará a deter 19,62% da Celesc. 

Também em abril as controladas da Neoenergia 

passaram por revisões tarifárias (i) Coelba: 

16,95% (ii) Cosern: 15,61%. As novas tarifas 

passaram a valer a partir de 22 de abril. 

Em maio a CCR MSVia ajuizou ação contra a 

união e a ANTT, pleiteando a revisão do contrato 

de concessão, firmado em 23/03/2014, com 

pedido alternativo de rescisão. 

Também em maio o Conselho de Administração 

da Multiplan aprovou o novo programa de 

recompra de ações de emissão da companhia. 

Poderão ser adquiridas até 500.000 ações 

ordinárias da emissão pelo prazo de 15 dias, 

começando em 09 de maio até 23 de maio. 

Em junho a Aneel aprovou reajuste tarifário da 

Copel Distribuição de 15,99%. 

Também em junho, foi assinado o contrato de 

concessão entre a controlada do Grupo 

Ecorodovias, ECO135 Concessionária de 

Rodovias e Secretaria de Estado de Transporte e 

Obras Públicas de Minas Gerais (SETOP), para 

exploração do lote de rodovias do Estado de 

Minas Gerais. 

Ao longo do trimestre algumas empresas do 

portfólio como Rio Paranapanema Energia, Lojas 

Americanas e Sonae Sierra tiveram seus ratings 

elevados pela Fitch ou Moodys.  

Durante o trimestre aproveitamos algumas 

oportunidades para rever o portfólio de ativos 

bancários. Assim como os ativos corporativos, os 

ativos bancários tiveram uma forte compressão 

de spreads. Avaliando cada um dos Bancos que 

compõe o portfólio, vemos uma divisão em dois 

grupos, no primeiro grupo de bancos vemos uma 

continuidade do nível atual de spread (ou pouco 

espaço para abertura de spreads) e no segundo 

grupo vemos espaço para abertura de spreads. 

Vendemos boa parte dos ativos do segundo 

grupo, abrindo espaço para utilizar esse limite em 

um momento mais oportuno, com melhor risco 

retorno. 

Além das alterações no portfólio de bancários, 

seguem abaixo alguns dos ativos corporativos 

adquiridos: 

Compramos aproximadamente 1% do patrimônio 

do fundo na emissão primária de Lojas 

Americanas (LAMEA2 vencimento em 

20/04/2023). O ativo possuía 3,85 anos de 

duration e foi emitido a 116% CDI. 

Também compramos aproximadamente 1,5% do 

patrimônio do fundo em Multiplan (MULP16 

vencimento em 10/05/2024) com duration de 4,46 

anos e taxa de 107,25% CDI. 

O fundo encerrou o trimestre com uma carteira 

de crédito correspondente a 85,6% do patrimônio 

líquido (PL) e 14,4% em caixa. A carteira possui 

40,3% do PL em bancos, 40,6% em empresas e 

4,6% em FIDC. 

Considerando apenas os 85,6% investidos, o 

yield médio do portfólio é de CDI + 0,60% com 

uma duration de 2,34 anos, incluindo o caixa o 
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yield do fundo encerrou o trimestre em CDI + 

0,51% e a duration em 2,00 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trimestre foi marcado por forte abertura dos 

juros, sendo que os juros nominais abriram mais 

que os juros reais. Como referência, do low, em 

abril, para o high, em meados de maio, o DI com 

vencimento em Janeiro 2021 abriu 249 bps. Já a 

NTN-B 2022, do low, no fim de março, para o 

high, meados de junho, abriu 183 bps.  

O movimento foi global, com os ativos dos 

emergentes sofrendo bastante ao longo do mês 

de abril e maio. A política monetária dos países 

desenvolvidos, principalmente EUA, e a guerra 

comercial que os americanos veem impondo são 

os principais fatores do mercado externo que 

corroboraram para o movimento. 

Além disso, o cenário doméstico segue bastante 

desafiador. O evento do trimestre que chamou 

atenção da vulnerabilidade do país foi a greve 

dos caminhoneiros. Ela teve impacto relevante 

na economia. A inflação referente ao mês de 

junho veio bastante alta e os dados de 

crescimento também foram afetados. A inflação 

tende a ser pontual, mas o crescimento não 

parece que iremos ter uma retomada forte até 

que as eleições sejam definidas. Pelo contrário, 

as projeções dos economistas tendem a ter 

revisões baixistas de PIB. 

No campo político não há boas notícias. As 

pesquisas mostram que Alckmin, teoricamente o 

melhor candidato pró reformas, não decolou. 

Enquanto isso, Ciro Gomes e Bolsonaro 

continuam bem nas pesquisas.  

Inflação 

 IV FI Inflação Curta Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5) 

 IV FIC FI Inflação Curta Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5) 

 IV FI Inflação Longa Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5+) 

 IV FIC FI Inflação Longa Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5+) 
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Diante desse cenário, o mercado foi exigindo 

mais prêmio para justificar todos os riscos 

envolvidos. O BC e o Tesouro tiveram, então, que 

atuar de forma conjunta para conter a 

volatilidade. O Tesouro atuou nos juros, 

cancelando leilões tradicionais e fazendo leilões 

de compra e venda diários. O BC através de 

Swaps de Dólar e leilões de linha para suavizar o 

movimento do câmbio. No entanto, quis deixar 

claro que não utilizará os juros para controlar o 

câmbio e que não irá interferir em sua tendência 

através dos instrumentos que detém.  

Em sua reunião o COPOM decidiu manter os 

juros em 6,5%, sendo que a manutenção dos 

juros estava longe de ser unânime para o 

mercado. A mensagem passada pelo BC é de 

que enquanto as expectativas de inflação 

estiverem ancoradas e enquanto os dados de 

inflação se mostrarem benignos, eles irão manter 

a Selic estável. A dificuldade é saber o quanto a 

desvalorização cambial irá impactar o IPCA e as 

suas expectativas diante de todos os riscos 

envolvidos. 

No que se refere aos acontecimentos dessa 

classe de ativos, merece destaque a alteração na 

composição dos benchmarks. Em maio, foi 

finalizada e transição da NTN-B 2023 do IMA-

B5+ (inflação longa) para o IMA-B 5 (inflação 

curta). Além disso, no mesmo mês, houve 

pagamento de cupom das NTN-Bs de 

vencimento em anos ímpares. Os valores de R$ 

90,85 por papel foram reinvestidos nos fundos de 

forma proporcional.  

Em termos de estratégia, diminuímos o over 

duration dos fundos de inflação, por considerar 

que o momento era de muita volatilidade. Além 

disso, nos fundos de inflação curta, mantivemos 

posição under na NTN-B 2018, NTN-B 2022 e 

NTN-B2023 e over nos outros vencimentos. As 

posições que detínhamos em DI em ambas as 

estratégias, foram zeradas ao longo do trimestre. 

 

 

 

 

 

Os fundos de inflação curta no final do mês de 

junho estavam com uma duration de 2,54 anos e 

yield médio de 3,98%. Já os fundos de inflação 

longa, fecharam com uma duration de 11,62 anos 

e yield médio de 5,82%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dez/17 abr/18 mai/18 jun/18
Variação 

YTD

NTN-B 2019 2,64% 2,04% 2,42% 2,72% -53 bps

NTN-B 2022 4,66% 4,10% 5,06% 5,34%  -64 bps

NTN-B 2050 5,45% 5,27% 5,70% 5,91% -28bps

abr/18 mai/18 jun/18
Variação 

YTD

0,22% 0,40% 1,26% 2,60%

Taxa de juros no final do mês

IPCA
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Após um período de fechamento da curva de 

juros real no primeiro trimestre de 2018, o 

segundo trimestre foi marcado por uma forte 

abertura da curva. Como referência a NTNB com 

vencimento em agosto 2022 saiu de IPCA + 

4,02% em março para IPCA + 5,34% no 

fechamento de junho, uma abertura de 132 bpts.  

No gráfico 1 abaixo selecionamos os 

vencimentos das NTNBs entre maio 2019 e 

agosto 2026, por ser o intervalo de vencimentos 

onde se situa praticamente a totalidade dos 

ativos presentes no fundo. 

Fonte: ANBIMA, Icatu Vanguarda 

Esse movimento de abertura foi global, com 

destaque para o impacto nos ativos de países 

emergentes. A política monetária dos países 

desenvolvidos, principalmente EUA, e a guerra 

comercial que os americanos estão impondo são 

os principais fatores do mercado externo que 

corroboraram para o movimento. 

O cenário doméstico também tem se mostrado 

desafiador. O governo atual se encontra nos 

últimos meses de mandato, sem condições de 

avançar com as reformas necessárias. A greve 

dos caminhoneiros acabou por demonstrar essa 

fraqueza, tendo como resultado medidas 

populistas que afetam negativamente a 

economia. 

Além disso, as pesquisas eleitorais mostram um 

cenário incerto, onde vários candidatos possuem 

condições de ganhar as eleições, inclusive 

candidatos que não possuem o 

comprometimento necessário com uma agenda 

de reformas. 

No gráfico 2 é possível observar a abertura do 

Credit Default Swap (CDS) brasileiro de 5 anos, 

que iniciou o ano em 162 pontos e terminou o 

semestre cotado a 270 pontos. 

Gráfico 2 – CDS Brasil 

 

Fonte: Bloomberg, Icatu Vanguarda  

O BC e o Tesouro, diante deste cenário, tiveram 

que atuar de forma conjunta para conter a 

volatilidade. O Tesouro atuou nos juros, 

cancelando leilões tradicionais e fazendo leilões 

de compra e venda diários. O BC através de 

Swaps de Dólar e leilões de linha para suavizar o 

movimento do câmbio. 

Mesmo com a volatilidade e abertura da curva de 

juros, o fundo encerrou o primeiro semestre com 

uma rentabilidade líquida de 3,25% (Vs 3,18% 

CDI e 2,81% IMAB 5). 

O segundo trimestre de 2018 apresentou uma 

boa dinâmica de emissões, dentre as emissões 

que vieram a mercado selecionamos 22 para 

avaliar e entramos em 12. Abaixo algumas das 

emissões ocorridas ao longo do trimestre: 

- Debênture Lojas Americanas, oferta de R$ 500 

milhões com prazo de 5 anos e taxa fechada de 

116% CDI. A emissão teve demanda de R$ 1 

bilhão. 

- Debênture Centrais Elétricas do Pará 

(controlada pela Equatorial Energia), oferta de R$ 

Crédito Inflação 

IV FI RF Inflação Crédito Privado
  (Benchmark: IMA-B 5) 
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1 bilhão com prazo de 5 anos e taxa fechada de 

CDI + 1,30% na 1° série e taxa teto de CDI + 

1,30% na 2° série. A segunda série teve 

demanda de R$ 550 milhões, sendo emitida a 

CDI + 1,10%.  

- FIDC Chemical X, oferta de R$ 700 milhões com 

prazo de 5 anos e taxa teto de CDI + 1,00% na 

cota sênior e CDI + 2,50% na cota mezanino. A 

cota sênior teve demanda de R$ 2,47 bilhões e 

emissão de R$ 635,6 milhões, foi emitida a CDI 

+ 0,85%. A cota mezanino teve demanda de R$ 

55 milhões e emissão de R$ 50,4 milhões foi 

emitida a CDI + 2,40%. Os R$ 14 milhões 

restantes foram destinados a cota subordinada 

que não veio a mercado. 

- Debênture Multiplan, emissão de R$ 300 

milhões com prazo de 6 anos e taxa teto a 

108,75% CDI. A emissão teve pouco mais de R$ 

1 bilhão de demanda e saiu a 107,25% CDI. 

- Debêntures Jaguara e Miranda (controladas 

pela Engie), emissão total de R$ 1,8 bilhões onde 

cada empresa fez uma emissão em duas séries 

com as mesmas características, a 1° série com 5 

anos de prazo e taxa teto de 109% CDI e a 2° 

série com 9 anos de prazo e taxa da NTNB 2026 

+ 1%. A emissão teve demanda total de R$ 3,5 

bilhões, sendo as séries em CDI emitidas a 107% 

e as séries em IPCA com taxa de NTNB 2026 + 

0,75%. As séries em IPCA foram enquadradas na 

lei 12.431, portanto possuem isenção de imposto 

de renda para fundos de infraestrutura e pessoas 

físicas 

Com relação aos fundamentos das empresas 

que compõe o portfólio do fundo os destaques no 

segundo trimestre foram:  

Em abril as controladas da Neoenergia passaram 

por revisões tarifárias (i) Coelba: 16,95% (ii) 

Cosern: 15,61%. As novas tarifas passaram a 

valer a partir de 22 de abril. 

Em maio a CCR MSVia ajuizou ação contra a 

união e a ANTT, pleiteando a revisão do contrato 

de concessão, firmado em 23/03/2014, com 

pedido alternativo de rescisão. 

Também em maio o Conselho de Administração 

da Multiplan aprovou o novo programa de 

recompra de ações de emissão da companhia. 

Poderão ser adquiridas até 500.000 ações 

ordinárias da emissão pelo prazo de 15 dias, 

começando em 09 de maio até 23 de maio. 

Em junho, foi assinado o contrato de concessão 

entre a controlada do Grupo Ecorodovias, 

ECO135 Concessionária de Rodovias e 

Secretaria de Estado de Transporte e Obras 

Públicas de Minas Gerais (SETOP), para 

exploração do lote de rodovias do Estado de 

Minas Gerais. 

Ao longo do trimestre as empresas do portfólio 

Rio Paranapanema Energia e Lojas Americanas 

tiveram seus ratings elevados pela Fitch ou 

Moodys.  

Ao longo do trimestre elevamos a duration do 

fundo de 2,67 para 2,81 anos. Variamos a 

indexação do fundo ao IPCA entre 80% e 100% 

do PL, reduzindo o impacto do carrego mais 

baixo de abril e capturando a elevação deste 

índice no mês de junho (IPCA em abril de 0,22% 

e em junho de 1,26%). 

Nos juros pré, continuamos aplicados na parte 

intermediária da curva (DI Janeiro 2021). 

O fundo encerrou o trimestre com uma carteira 

de crédito correspondente a 82% do patrimônio 

líquido e 18% em caixa. O spread de crédito na 

mesma data era de 0,85% e duration de 2,86 

anos. O fundo encerrou o trimestre com spread 

de credito de 0,70% e duration de 2,81 anos.
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O primeiro semestre se encerra com o nosso 

fundo acumulando performance de -4,34% 

contra -5,23% para o IBX-100. Com relação ao 

risco incorrido, reafirmamos nosso compromisso 

com a manutenção de uma menor volatilidade de 

nosso fundo (16,40%) em relação ao IBX-100 

(20,71%), durante o ano de 2018. 

Em termos de atribuição de resultados, seguem 

os principais ativos que contribuíram positiva e 

negativamente para a nossa performance do 

primeiro semestre de 2018: 

 

Nosso cenário base para a economia brasileira 

contempla: (i) crescimento do PIB abaixo do que 

está sendo estimado pelo mercado, mesmo após 

as recentes revisões para baixo no relatório 

Focus; (ii) Recuperação lenta na concessão de 

crédito e no consumo; (iii) Desemprego e 

ociosidade da indústria se mantendo em níveis 

elevados pelos próximos anos; e (iv) Inflação e 

juros baixos (para padrões Brasil) pelos próximos 

anos. 

Nossa carteira está montada para capturar o 

cenário descrito acima. Estamos posicionados 

majoritariamente em empresas que se 

beneficiam dos juros baixos (1 dígito) e que não 

dependam de crescimento econômico pujante 

para alavancar seus resultados. Estamos 

obviamente fazendo isso de acordo com nossa 

filosofia de investimentos (com foco em 

empresas geradoras de caixa) e com a devida 

diversificação setorial.  O dividend yield 

esperado para a carteira está próximo de 7%. 

Ao longo do mês, continuamos aumentando 

nossa exposição à BB Seguridade. Ficamos um 

bom período sem investir no papel, por não 

enxergarmos triggers claros de crescimento de 

lucros, especialmente em função da queda no 

resultado financeiro por conta de juros menores. 

Agora, entendemos que o pior está para trás e o 

papel passou por um de-rating importante. Nos 

múltiplos atuais, vemos bastante atratividade, e 

por isso estamos com 6% do PL do fundo 

comprados na empresa. Esperamos dividend 

yield próximo de 10% para este ano (sendo 3,6% 

extraordinários, em função do deal com a 

Mapfre). 

Importante ressaltar que ainda enxergamos 

melhor momento para crescimento de lucros em 

IRB-RE (em relação à BB Seguridade), mas 

entendemos que houve um re-rating muito 

relevante no papel nos últimos meses, o que nos 

faz manter uma posição menor, 

aproximadamente 4% do PL do fundo. 

Continuamos gostando da história, 

especialmente em relação ao driver de 

crescimento oriundo do mercado internacional. 

Esperamos crescimento de lucros de dois dígitos 

para os próximos 3 anos e dividend yield próximo 

de 6%. 

Em junho, mantivemos a posição em Bancos 

próxima de 20% do PL do fundo, com reduções 

marginais nas alocações em Itaú e Bradesco e 

adição de uma posição tática em Banco do Brasil. 

Nossa expectativa de lenta recuperação na 

concessão de crédito, faz com que os bancos 

consigam acumular bastante capital, 

aumentando a capacidade de distribuir de 

Dividendos e recomprar ações. Esperamos 

dividend yield perto de 7% para nossa carteira de 

bancos. Olhando para o Valuation, enxergamos 

upside bastante relevante, com os principais 

bancos operando a múltiplos Preço/Lucro e 

Preço/Book atrativos. Com business bem 

diversificado, os bancos dependem cada vez 

menos do crescimento na concessão de crédito 

para expandirem lucros. O lucro está bem 

IRB Brasil 3,79%

BR Distribuidora 0,78%

ITAU 0,59%

ENERGISA 0,50%

CAIXA 0,30%

ALUPAR -0,68%

LIGHT -0,81%

SANEPAR -0,86%

ULTRAPAR -1,07%

PARDINI -1,73%

 Atribuição de Performance (1° Semestre)

Dividendos 

 IV Dividendos FIA 
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distribuído entre as diversas linhas de negócios 

dos bancos (serviços de aquirencia, seguros, 

gestão de ativos e tarifas bancárias, por 

exemplo). Trata-se de um business mais estável 

e resiliente do que o mercado precifica em bolsa. 

Nos casos de Itaú e Bradesco, entendemos que 

a elevada volatilidade das ações não condiz com 

a baixa volatilidade dos resultados. A 

manutenção do desemprego em níveis elevados 

pelos próximos anos pode gerar maior 

inadimplência. No entanto, não esperamos nada 

muito relevante nesse campo. E mais do que 

isso, achamos que os bancos estão 

demasiadamente provisionados, com altos 

índices de cobertura. 

No setor elétrico e saneamento, seguimos 

enxergando TIR implícitas atrativas nos papéis 

que compõem o portfólio, principalmente após o 

recente sell-off visto na Bolsa brasileira. Em 

relação ao restante do portfólio do fundo, 

estamos em processo de desinvestimento no 

setor de saúde, tendo em vista que enxergamos 

um acirramento da concorrência que nos deixa 

um pouco desconfortáveis em relação a 

previsibilidade de resultados. 

 

 

 

 

 

 

Liquidez - Volume Médio Diário*
Menor que $5.000 4,23%

$5.000m - R$15.000m 5,11%

$15.000m - R$30.000m 20,41%

Acima de R$30.000m 70,25%

Total 100,00%

*Volume médio nos últimos 63 dias (3 meses).

Liquidez (R$ mil)

% Ações

Retorno Vol Retorno Vol Retorno Vol Retorno Vol Retorno Vol

IV Dividendos -4,34% 16,33% 7,77% 13,62% 27,63% 16,86% 52,42% 17,11% 229,49% 22,05%

IBX-100 -5,23% 20,62% 16,27% 17,97% 35,83% 22,10% 56,69% 21,73% 134,69% 26,36%

IBOVESPA -4,76% 21,03% 17,33% 18,41% 36,84% 23,02% 54,25% 23,05% 84,21% 27,49%

Ano 12M** 36M 60M Desde o início*

% do Fundo

Até 50% 8

Até 75% 14

100% 21

Concentração em R$

# de Empresas

Patrimônio: R$ 235 MM
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O mês de junho foi marcado pela confirmação de 

um cenário mais desafiador para o Brasil e para 

o mundo do ponto de vista econômico. 

No Brasil, além dos efeitos ainda incertos da 

greve dos caminhoneiros, vemos uma 

recuperação ainda mais lenta e gradual do que a 

imaginada anteriormente. Com o cenário de 

indefinição política, fica difícil vislumbrar qualquer 

aceleração mais permanente e estrutural da 

economia neste momento. A inflação apresentou 

uma rápida e acentuada elevação, mas tudo 

indica que será uma questão pontual e 

localizada. Os indicadores de núcleo e o 

qualitativo da inflação continuam mostrando um 

quadro de baixa pressão inflacionária na 

economia. 

O Banco Central e o Tesouro Nacional 

continuaram a atuar de maneira conjunta para 

prover liquidez e racionalidade aos mercados de 

câmbio e juros. O Copom manteve os juros 

estáveis em 6,5%, como era amplamente 

esperado, e acertadamente optou por não dar 

qualquer indicativo mais firme em relação aos 

próximos passos da política monetária, já que 

existe um grau maior de complexidade no cenário 

prospectivo. 

Não houve mudança significativa no quadro 

político local. 

Nos EUA, continuamos a ver um cenário de 

acúmulo de pressões inflacionárias, com um 

crescimento sólido e saudável. A economia 

parece estar no pleno emprego, com o hiato do 

produto fechado. O Fed anunciou mais uma alta 

de juros de 25bps, dentro das expectativas do 

mercado. O Governo Trump continua com uma 

postura mais dura no tocante às negociações 

comerciais. 

Na China, a economia mostrou sinais de 

desaceleração e o processo de desalavancagem 

da economia parece passar por um momento de 

maior incerteza, com os ativos chineses 

apresentando forte depreciação ao longo das 

últimas semanas. 

Os indicadores de crescimento na Europa 

mostram uma economia em níveis ainda 

saudáveis, mas com claros sinais de 

arrefecimento na atividade econômica. Além da 

complexidade do cenário político na Itália, a 

Alemanha passa por um momento mais 

conturbado politicamente, com a coalização do 

Governo Merkel sendo duramente questionada. 

Diante do exposto acima, acreditamos que 

iremos conviver com um ambiente de maior 

incerteza e volatilidade ao longo dos próximos 

meses, o que já vem sendo regra desde meados 

de fevereiro. A despeito de nosso viés mais 

negativo, ainda não vemos motivos claros para 

um “rompimento” dos ativos de risco em busca 

de uma tendência mais prolongada e permanente 

de dinâmica negativa. 

Assim, por ora, esperamos que os ‘ranges’ 

recentes sejam mantidos. Contudo, dada a 

evolução e a complexidade do cenário, não 

descartamos que, em algum momento dos 

próximos meses (6 a 12 meses) o cenário e a 

dinâmica dos ativos de risco possam se tornar de 

fato mais negativos estruturalmente. Seria a 

primeira vez que isso iria ocorrer desde a crise de 

2008, ou seja, em cerca de 10 anos. 

Posicionamento: Iniciamos no final de maio uma 

posição comprada em inflação implícita, onde 

acreditávamos haver uma assimetria razoável e 

positiva, já que víamos a inflação como já tendo 

feito seu piso e ainda diversos vetores que 

atuavam na direção de elevá-la gradativamente. 

A greve dos caminhoneiros acabou acelerando 

este movimento de inflação corrente mais alta, 

levando a uma rápida e acentuada alta nas 

inflações implícitas. Assim sendo, optamos por 

recolher os ganhos na posição (que acabaram 

ocorrendo de maneira até mais rápida do que a 

prevista por nós inicialmente) e permanecermos 

zerados a partir deste ponto nesta classe de 

ativo. 

O Fundo manteve apenas posições táticas 

tomadas em juros locais, sem viés estrutural nos 

atuais níveis. 

Continuamos administrando ativamente posições 

Multimercado Macro 

 IV Macro FIM 
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no mercado de opção de juros locais, onde 

vemos assimetrias positivas para alguns 

cenários mais binários. 

Mantemos posição tomada nas curvas longas de 

juros das economias desenvolvidas, concentrada 

na curva dos EUA. Estamos administrando 

ativamente o tamanho e os instrumentos da 

alocação. Devemos manter alocações relevantes 

nesta classe de ativos, exceto por mudanças 

bruscas do cenário. Os recentes eventos na 

China e a possibilidade de uma “guerra 

comercial” mais ampla são vetores que precisam 

ser monitorados como potenciais obstáculos ao 

bom desempenho desta posição. 

O Fundo continua sem posições relevantes no 

mercado local de renda variável. Mantivemos 

posições táticas vendidas em bolsa norte 

americana (S&P500 e Nasdaq). 

O fundo não apresentou alocações relevantes 

em Real (BRL). Iniciamos uma pequena posição 

comprada no Iene (JPY) a moeda do Japão.
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Últimos 12 

Meses*

Últimos 24 

Meses

Últimos 36 

Meses

Últimos 60 

Meses
Acum. 2018 2017 2016 2015 2014 jun/18 mai/18 abr/18 Patrimônio Líquido

Tx Adm. 

(a.a.)
Tx Perf. (a.a.)**

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FI RF 01/03/2016 7,10% 20,64% - - 2,95% 9,72% 11,17% - - 0,48% 0,48% 0,48% 42.238.211R$           0,25% -

% CDI 94,81% 96,30% - - 93,01% 97,71% 95,99% - - 93,41% 91,94% 92,93%

Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus 03/11/2003 8,04% 22,67% 38,65% 69,61% 3,23% 10,75% 15,05% 11,67% 10,69% 0,56% 0,33% 0,47% 124.542.205R$          0,30% 20% s/CDI

% CDI 107,38% 105,76% 100,29% 99,91% 101,75% 107,98% 107,49% 88,19% 98,91% 109,04% 63,35% 90,57%

ICATU Vanguarda FIC RF PLUS 28/12/2011 7,59% 21,63% 36,86% 66,00% 3,02% 10,27% 14,55% 11,19% 10,22% 0,53% 0,29% 0,44% 74.331.000R$           0,35% -

% CDI 101,28% 100,89% 95,64% 94,73% 95,20% 103,21% 103,91% 84,55% 94,53% 102,51% 56,84% 84,08%

Icatu Vanguarda Crédito Privado RF LP 17/05/2006 7,65% 22,11% 39,64% 72,62% 3,14% 10,25% 14,59% 13,48% 11,48% 0,52% 0,56% 0,47% 464.853.886R$          0,50% -

% CDI 102,11% 103,11% 102,85% 104,23% 99,01% 102,97% 104,17% 101,93% 106,20% 99,74% 107,65% 91,43%

Icatu Vanguarda GOLD FI Renda Fixa 26/06/2009 7,51% 21,57% 38,57% 70,25% 3,10% 10,09% 14,20% 13,07% 11,02% 0,49% 0,48% 0,50% 574.955.618R$          0,15% 20% s/CDI

% CDI 100,26% 100,60% 100,08% 100,84% 97,68% 101,35% 101,40% 98,80% 101,99% 94,18% 93,53% 97,41%

Icatu Vanguarda Inflação Curta FI Renda Fixa 23/07/2009 9,97% 22,16% 43,30% 77,27% 2,76% 12,61% 15,54% 15,29% 11,39% 0,45% -1,62% 0,41% 211.545.803R$          0,25% -

Versus IMA - B  5 -0,08% -0,07% -0,06% -0,90% -0,04% 0,03% 0,06% -0,17% -0,25% 0,00% -0,07% -0,01%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Curta Renda Fixa 02/12/2010 9,30% 20,76% 40,85% 72,33% 2,45% 11,97% 14,90% 14,65% 10,77% 0,40% -1,67% 0,36% 45.975.657R$           0,50% -

Versus IMA - B  5 -0,74% -1,47% -2,50% -5,85% -0,36% -0,60% -0,58% -0,81% -0,87% -0,05% -0,11% -0,06%

Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado 25/04/2014 10,71% 25,65% 50,91% - 3,25% 14,28% 19,10% 15,41% 7,09% 0,41% -1,28% 0,53% 125.595.073R$          0,40% 20% s/ IMA-B 5

Versus IMA-B  5 0,66% 3,42% 7,55% - 0,44% 1,70% 3,62% -8,37% -4,55% -0,04% 0,28% 0,10%

Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP 11/04/2014 9,22% 29,76% 48,44% - 1,08% 17,15% 33,00% -1,80% 8,57% -0,22% -4,21% 0,13% 142.953.051R$          0,30% 20% s/ IRFM1+

Versus IRFM 1+ -0,66% -0,10% -3,68% - -0,99% 0,48% 3,36% -13,30% -3,31% -0,08% -1,59% -0,32%

ICATU Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa 26/06/2009 6,45% 20,66% 39,23% 66,56% -0,83% 12,49% 31,03% 5,20% 16,23% -1,12% -4,73% -0,66% 476.422.378R$          0,25% -

Versus IMA - B  5+ -0,22% -0,46% -0,84% -1,80% -0,12% -0,26% -0,01% -0,50% -0,37% -0,04% -0,07% -0,03%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Longa Renda Fixa 23/05/2007 5,88% 19,39% 37,02% 62,19% -1,09% 11,88% 30,36% 4,66% 15,61% -1,16% -4,77% -0,70% 271.894.200R$          0,50% -

Versus IMA - B  5+ -0,79% -1,74% -3,04% -6,18% -0,38% -0,87% -0,68% -1,05% -1,00% -0,08% -0,11% -0,07%

ICATU VANGUARDA MACRO FIM 21/08/2015 10,75% 25,71% - - 5,02% 11,03% 14,96% 3,21% - 1,02% 0,31% 0,13% 72.971.252R$           2,00% 20% s/CDI

% CDI 143,46% 119,93% - - 158,15% 110,87% 106,82% 66,45% - 197,25% 60,41% 24,95%

ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM 28/12/2016 8,46% - - - 3,91% 8,68% 0,09% - - 0,88% 0,16% 0,50% 72.398.221R$           1,00% 20% s/CDI

% CDI 112,87% - - - 123,14% 87,17% 89,12% - - 170,48% 30,73% 96,33%

Icatu Vanguarda Ações IBX FI 18/05/2004 16,09% 41,44% 29,73% 51,66% -2,62% 19,84% 35,35% -12,21% -1,73% -5,15% -10,93% 0,53% 50.081.225R$           0,55% 20% s/ IBrX100

Versus IBX Fechamento -0,76% -2,86% -4,57% -6,11% 2,60% -7,70% -1,35% 0,20% 1,05% 0,04% -0,02% -0,29%

Icatu Vanguarda Dividendos FI em Ações 24/10/2006 8,16% 29,94% 27,48% 52,91% -4,34% 21,23% 25,02% -4,92% 3,05% -4,03% -10,52% -1,06% 226.031.938R$          2,00%

- - - - - - - - - - - - -

CDI 7,49% 21,44% 38,54% 69,67% 3,18% 9,95% 14,00% 13,23% 10,81% 0,52% 0,52% 0,52% - - -

IMA - C (Ref : IGPM) 15,50% 20,40% 46,25% 74,54% 7,56% 10,98% 18,65% 10,77% 12,04% 0,69% -0,47% 0,98% - - -

IMA-B (Ref : IPCA) 8,67% 22,21% 41,52% 72,45% 1,16% 12,79% 24,81% 8,88% 14,54% -0,32% -3,16% -0,14% - - -

IMA-B 5 (Ref : IPCA) 10,05% 22,23% 43,35% 78,18% 2,81% 12,58% 15,48% 15,46% 11,64% 0,45% -1,56% 0,42% - - -

IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) 6,68% 21,12% 40,07% 68,37% -0,71% 12,75% 31,04% 5,71% 16,60% -1,08% -4,65% -0,63% - - -

IRFM 1+ 9,88% 29,86% 52,12% 81,94% 2,07% 16,67% 29,64% 3,27% 11,88% -0,15% -2,62% 0,45% - -

Dólar Comercial 16,24% 14,17% 24,98% 73,80% 16,56% 1,50% -16,54% 47,01% 13,39% 3,18% 7,35% 4,73% - - -

IBX 16,85% 44,31% 34,30% 57,77% -5,23% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -5,19% -10,91% 0,82% - - -

Ibovespa 17,98% 45,22% 35,14% 55,17% -4,76% 26,86% 38,94% -13,31% -2,91% -5,20% -10,87% 0,88% - - -

* Para o cálculo da Rentabilidade nos últimos 12 meses, foram considerados os últimos 252 dias úteis.

Renda Fixa

Multimercados

Ações 

Indicadores Financeiros

Este documento foi elaborado pela Icatu Vanguarda com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Icatu Vanguarda não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimentos tomadas com base nas informações contidas neste

documento, as quais podem inclusive ser modif icadas sem comunicação. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance dos fundos

é recomendável uma análise de período mínimo de 12(doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 

Data de Início

RENTABILIDADE ACUMULADA RENTABILIDADE ANUAL RENTABILIDADE MENSAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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