
   

    

  

 1     (21) 3824-7107  Praça 22 de Abril, n°36, 6° andar – Centro – RJ  asset@icatuvanguarda.com.br 

  

Perspectivas Econômicas para 2017 

Estados Unidos  

O que esperamos? 

A nossa expectativa é que a economia americana permaneça crescendo acima do seu 

potencial, com a ociosidade da força de trabalho em contínuo estreitamento e a inflação de 

itens sensíveis à atividade e a salários em um processo de gradual aceleração. Os dados de 

mercado de trabalho, pesquisas de atividade econômica e indicadores de confiança 

sugerem um bom ponto de partida para o crescimento do PIB em 2017, o qual deverá ficar 

ligeiramente acima de 2%. Com relação à inflação, esperamos que o núcleo do PCE 

(deflator do consumo) alcance 1,8%/1,9% em 2017.  

Vislumbramos que a política fiscal fique mais expansionista no governo Trump, condizente 

com um cenário no qual o Banco Central Americano (FED) fará duas ou três elevações da 

taxa básica de juros em 2017. Não esperamos que a expansão fiscal comprometa o 

equilíbrio fiscal ou que traga uma ruptura na dinâmica inflacionária no ano. Entretanto, ainda 

temos considerável incerteza sobre a magnitude e a composição do programa fiscal. Além 

disso, esse provável impulso fiscal deverá ter mais impacto sobre a economia a partir da 

metade final de 2017 e em 2018.  

Somos céticos com relação às boas intenções do governo Trump.  Há pontos bons nas 

medidas pretendidas, como a desregulação, os investimentos em infraestrutura e a redução 

de impostos para empresas, as quais podem ter impactos mais perenes sobre a 

produtividade da economia americana. Entretanto, há um lado mais perigoso no programa 

de governo do Trump, de expansão fiscal, protecionismo comercial e viés anti-imigração. 

Estimular uma economia próxima ao pleno emprego nos remete à experiência brasileira 

Comentário Mensal 
Dezembro 2016 
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recente (no governo Dilma) - diga-se de passagem, mal sucedida. Os estímulos tenderão a 

surtir efeito no crescimento no curto prazo, causando uma sensação temporária de sucesso 

(a qual pode durar até mesmo alguns anos). Entretanto, à medida que a inflação se eleva 

por estímulos adicionais ou por protecionismo comercial, a política monetária tenderá a ficar 

cada vez mais apertada, podendo levar a uma recessão.  

 

Fonte: BLS e Icatu Vanguarda. 

Quais são os riscos que devemos monitorar? 

1) Uma política fiscal de Trump mais expansionista que o esperado. A concretização desse 

risco pode fazer com que a inflação acelere mais rapidamente, forçando o FED a acelerar o 

ritmo de elevação da taxa básica de juros, causando estresse no mercado global de juros; 

2) A inflação acelerar mais rapidamente que o esperado. Com a taxa de desemprego cada 

vez menor e um ambiente de elevação do nível de preços de commodities, é crescente o 

risco no qual a taxa de inflação acelere de maneira mais vigorosa. Além disso, a 

possibilidade de não linearidade na sensibilidade da inflação ao hiato do PIB e a incerteza 

no que concerne o verdadeiro nível de ociosidade da economia podem levar a surpresas no 

campo da inflação e a diferentes trajetórias de juros;  

3) A tendência de maior protecionismo na economia americana (maiores impostos sobre 

importação e repatriação de indústrias para os EUA, com custos de produção maiores para 

determinados produtos) poderá levar a uma aceleração inflacionária maior que a esperada e 

a um menor crescimento global 

Área do Euro 

O que esperamos? 

Para a zona do Euro, esperamos que o crescimento se mantenha moderado, mas estável, 

com melhorias adicionais no mercado de trabalho. Por outro lado, acreditamos que o núcleo 

da inflação se manterá reprimido, sem tendências claras de alta sustentada, ainda que a 

elevação recente dos preços de petróleo faça a inflação total acelerar. Por trás de uma taxa 

de crescimento da atividade econômica similar a 2016, estão a resiliência do consumo 

privado e uma recuperação das exportações da região. A relativa robustez do consumo será 
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resultado da continuidade da queda de desemprego e da continuidade das condições 

financeiras favoráveis.  

Esperamos também que as incertezas políticas que cercam a região no ano de 2017 

(eleições na Holanda, na França e na Alemanha e o processo de saída do Reino Unido da 

União Europeia) e os efeitos dos recentes aumentos de preço do petróleo tenham efeitos 

limitados sobre o consumo e a atividade econômica. A recuperação das exportações da 

região ocorrerá por conta de uma atividade econômica global mais forte. Por conta de uma 

inflação sem tendências claras de alta sustentável na direção da meta, é possível que o 

Banco Central Europeu (BCE) continue seu programa de compra de ativos além de 

dezembro de 2017. Dado que os impactos de incertezas políticas sobre a atividade 

econômica são bastante difíceis de estimar (e prever), nós acreditamos que os riscos para o 

crescimento estão inclinados para baixo. 

 

 Fonte: Eurostat e Icatu Vanguarda. 

Quais são os riscos? 

1)  As incertezas políticas pesarem sobre a atividade da região. Por enquanto, a elevação 

da incerteza política não se traduziu em fortes ventos contrários à atividade econômica na 

Região. Além disso, o calendário político poderá manter ou até mesmo elevar os níveis de 

incerteza política; 

2)  Uma elevação dos juros nos EUA muito acima do esperado. Nesse cenário, as 

condições financeiras globais, e, em especial, da zona do Euro apertariam face ao mais 

rápido ajuste nas taxas de juros americanas. Isso dificulta o processo de reequilíbrio fiscal 

dos países da zona do Euro, em particular, dos países periféricos. Com isso, as 

preocupações com a situação fiscal desses países podem se intensificar de tal maneira que 

os spreads soberanos europeus podem voltar a abrir em relação aos juros alemães e gerar 

uma espiral negativa para o endividamento de países europeus; 

3)  A inflação acelerar em um ritmo mais rápido do que o esperado - por conta da elevação 

dos preços internacionais de commodities e/ou um depreciação mais forte do Euro (em 

função do fortalecimento do dólar no mundo). Por um lado, a meta do BCE estará mais perto 

de ser atingida. Por outro lado, essa situação pode obrigar o BCE a apertar as condições 
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monetárias desnecessariamente, comprometendo a trajetória de crescimento da região. 

Além disso, o aperto das condições monetárias pode ocorrer sem que todos os países 

europeus tenham feito o reequilíbrio das suas respectivas finanças públicas, forçando em 

alguns casos  a restringir a política fiscal adicionalmente. 

China 

O que esperamos? 

Com relação à economia chinesa, acreditamos que em 2017 haverá a manutenção da 

política de ajuste fino na taxa crescimento do PIB (em um processo de soft landing), a 

continuidade da mudança da composição da demanda na China, de investimento para 

consumo, e um ambiente de inflação mais elevada (refletindo, em parte, um processo em 

curso de diminuição do excesso de oferta).  A nossa expectativa é que a taxa de 

crescimento do PIB fique 6,4% no ano.   

 

Fonte: NBS e Icatu Vanguarda. 

Quais são os riscos? 

1) Uma apreciação do dólar mais forte e/ou taxas de juros muito mais elevadas do que o 

esperado. Nesse cenário, poderemos ver uma depreciação do yuan mais forte que a 

esperada, uma deterioração dos balancetes das empresas e  uma relevante saída de 

capitais; 

2) Uma aceleração da inflação mais rápida do que a esperada, atrapalhando a dinâmica de 

crescimento do consumo e um aperto das condições monetárias; 

3) O elevado endividamento das empresas chinesas gerar uma crise financeira; 

Brasil 

O que esperamos? 

Somos construtivos para os ativos brasileiros, embora haja riscos relevantes à 

concretização desse cenário. Há um quadro bastante favorável para desaceleração da taxa 

de inflação no Brasil e, consequentemente, para um ciclo de afrouxamento monetário no 

Brasil amplo. Esperamos que a taxa Selic encerre 2017 em 9,5%, enquanto o IPCA deva 

convergir à meta. 
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As leituras qualitativas dos números de inflação mais recentes têm sido bastante benignas, 

com a inflação de serviços em 5,5% (após ajuste sazonal e na média móvel trimestral 

anualizada) e o índice de difusão em um nível contido, de 57% (após ajuste sazonal e na 

média móvel trimestral), ambos rodando em patamares próximos a 2006, quando o IPCA 

fechou o ano em 3,14%. Além disso, há uma expectativa de expressiva safra de grãos em 

2017, após uma provável queda do PIB agrícola em 2016, favorecendo um ambiente de 

preços de alimentos mais contidos. Adicionalmente, a taxa de desemprego deve continuar 

subindo nos próximos meses, atingindo algo como 13,5% (após ajuste sazonal) no final do 

ano, contribuindo para uma desaceleração adicional da inflação de serviços.  

No que diz respeito à atividade econômica, o cenário é ainda nebuloso. Esperamos que o 

PIB cresça apenas 0,2%, em 2017, reflexo, em parte, de um carrego estatístico desfavorável 

e de vetores ainda desfavoráveis para a retomada do crescimento. A continuidade da 

deterioração do mercado de trabalho (que tende a ser defasado em relação ao PIB) nos 

próximos meses deverá atrapalhar a recuperação do consumo ao longo do ano. Há 

também, em curso, um processo árduo de ajuste no nível de endividamento das empresas e 

das famílias, o qual continuará sendo vento contrário à retomada da economia brasileira. 

Além disso, os níveis de confiança dos empresários permanecem em patamares ainda 

condizentes com expressivas quedas interanuais de investimentos. A persistência de um 

elevado nível de incerteza política e econômica também tem impactos adversos à trajetória 

de crescimento. Por outro lado, o ciclo de queda da taxa básica de juros, a redução do 

prêmio de risco-país em função do encaminhamento das reformas e medidas fiscais, o nível 

de estoques na indústria mais confortável e as medidas governamentais de estimulo ao 

crescimento tenderão a evitar uma nova contração do PIB em 2017. 

 

Fonte: FGV e Icatu Vanguarda 

Na esfera fiscal, temos uma visão construtiva a respeito do encaminhamento da Reforma da 

Previdência no Congresso. Todavia, o debate tenderá a ser bastante tenso e a proposta 

original do Governo deverá ser alterada, embora de maneira suficiente para o ajuste fiscal 

em curso. Conforme a confiança no ajuste e na dinâmica fiscal se amplia, os prêmios de 

risco caem assim como as taxas futuras de juros, favorecendo uma trajetória de dívida/PIB 

mais sustentável. No final das contas, isso gerará um ciclo virtuoso para toda a economia, 

com bons frutos para os próximos anos. É de suma importância o Congresso não 
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interromper a agenda de reformas e ajustes, de modo a manter essa corrente positiva. 

 Quais são os riscos? 

1) Elevação mais rápida das taxas de juros nos EUA / Fortalecimento do dólar acima do 

esperado; 

2) A Operação Lava-Jato atingindo de maneira mais contundente o núcleo do governo; 

3) A agenda fiscal não prosseguir adiante. Caso a reforma da previdência social caia em 

desgraça no Congresso, a percepção de risco-país subiria abruptamente, levando a um forte 

aperto das condições financeiras;  

4) O cenário doméstico de crescimento apresentar uma nova contração em 2017, podendo 

levar a novos questionamentos sobre a dinâmica de endividamento do país; 

5) Uma desaceleração mais lenta da inflação, levando a um ciclo menor de queda de juros;  
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Estratégia Tx Adm Liquidez % Mês Ano 12M 24M 36M

GOLD RF CDI 0,15% D+0 5,0% ########## 1,1% 14,2% 14,3% 29,3% 43,5%

MONG AEGON OAB SP FI RF CDI 0,15% D+1 12,1% ########## 1,2% 14,2% 14,3% - -

PREVER OABPREV-SP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI 0,15% D+1 9,6% ########## 1,1% 14,2% 14,2% - -

SANTANDER FI OABPREV-SP CDI 0,12% D+1 13,6% ########## 1,1% 14,2% 14,3% - -

Kondor LX FIC de FIM CDI 2,00% D+31 2,3% ########## 2,0% 15,7% 15,7% 38,7% 51,2%

Garde D’Artagnan FIC FIM CDI 2,00% D+31 3,1% ########## 2,2% 18,1% 18,1% 46,0% 63,5%

JGP MAX FIC FIM CDI 1,85% D+31 2,3% ########## 1,5% 14,9% 15,0% 31,2% 44,6%

CSHG OABPREV SP ZERMATT FIM CP Crédito CDI 0,40% D+60 6,9% ########## 0,2% 12,8% 12,8% - -

CRÉDITO CDI Crédito CDI 0,50% D+6 17,2% ########## 1,1% 14,6% 14,6% 30,2% 45,1%

ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIRF Inflação Longa 0,05% D+1 14,2% ########## 0,8% 13,8% 13,9% - -

BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF Inflação Média 0,50% D+3 4,7% ########## 2,9% 24,5% 24,6% 34,6% 52,5%

SANTANDER FIC IMAB Inflação Média 0,20% D+1 4,8% ########## 2,9% 24,7% 24,8% 36,2% 54,1%

DIVIDENDOS Bolsa 1,00% D+4 1,9% ########## -0,4% 25,0% 25,0% 19,4% 23,4%

Vinci GAS Div FIA Bolsa 3,00% D+33 1,8% ########## -1,6% 22,3% 22,3% 22,7% 35,2%

Total FIC 0,37% D+1 99% 1,13% 14,23% 14,33% 25,82% 38,37%

% CDI 100,80% 101,64% 101,90% 88,25% 88,91%

Evolução da Cota

ICATU VANGUARDA FUND OF FUNDS - OAB SP

30/12/2016

 Fundos  
Informações Alocação Rentabilidade

42,9%

3,7%
24,0%

14,2%

9,5%

Alocação por Classe (% do PL)
CDI

Bolsa

Crédito CDI

Inflação
Longa
Inflação
Média 0%

20%

40%

60%

80%

100%

D+0 D+1 D+5 D+10 D+21 D+50 D+59

Liquidez do Fundo (% do PL) 

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00
OAB SP
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1 janeiro

2 fevereiro

3 março

4 abril

5 maio

6 junho

7 julho

8 agosto

9 setembro

10 outubro

11 novembro

12 dezembro

Acc Ano

Acc Início

Estatísticas de 2011 a 2016

0,91%

1,08%

1,57%

1,40%

0,99%

Descrição Estatísticas

Tabela de Rentabilidades¹

42369

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Fundo Fundo Fundo Fundo Fundo Fundo

Evolução do PL (Milhões) Histograma (2 Sigmas)

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe

Nº Meses >CDI 40 (56%)

Nº Meses <CDI 32 (44%)

Maior Rentabilidade Mensal 2,25% - 08/2014

Nº Meses >0 62 (86%)

Nº Meses <0 10 (14%)

¹ Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo

Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de

informações essenciais e do regulamento antes de investir.

² Maximum Drawdown é o declínio do valor máximo da cota até seu valor mínimo, calculado desde a constituição do fundo.

Menor Rentabilidade Mensal -2,48% - 06/2013

Maximum Draw Down² -7,25%

Volatilidade Diária a.a. (12m) 1,18%

Índice de Sharpe (12m) 0,01

Rentabilidade (12m) 14,23%

PL Atual R$ 520.065.537,43

PL Médio (12m) R$ 467.840.041,66

0,54%

1,13%

0,58%

1,62%

0,85%

1,43%

0,46%

0,84%

0,86%

-0,74%

0,55%

1,21%

0,93%

0,99%

1,17%

1,14%

1,16%

1,09%

1,19%

1,19% -0,70% 1,14% 1,36%

1,32% 1,12% 1,04% 0,26%

-2,05% 0,53% 1,75% 0,12%

1,97% -0,41% 1,58% 1,00%

1,22% 1,09% 2,05% 0,20%

2,25% -1,08% 0,87% 1,32%

1,49% -2,01% -0,28% 0,60%

0,95% -2,48% 0,27% 0,57%

1,01% -1,73% 0,89% 0,98%

0,05% 0,53% 1,91% 1,01%

-0,84% 1,10% 0,98% 0,31%

1,00% 1,29% 1,94% 1,89%

15,05% 10,03%

61,31% 46,68% 33,45% 37,31% 19,35%

14,23%

84,26%

9,98% 9,91% -2,81%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9% Vol 44du anualizada Índice de Sharpe 44du

59

159

259

359

459

559

59

159

259

359

459

559
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  Quadro de Desempenho 

Últimos 12 

Meses

Últimos 24 

Meses

Últimos 36 

Meses

Últimos 60 

Meses
2016 2015 2014 dez/16 nov/16 out/16 Patrimônio Líquido

Tx Adm. 

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

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FI RF 01/03/2016 - - - - 11,17% - - 1,07% 1,00% 1,01% 38.107.538R$           0,25% -

% CDI - - - - 96,00% - - 95,71% 96,81% 96,87%

Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus 03/11/2003 15,11% 28,66% 42,34% 65,74% 15,05% 11,67% 10,69% 1,14% 0,90% 1,11% 94.667.329R$           0,30% 20% (CDI)

% CDI 107,50% 97,94% 98,11% 97,10% 107,50% 88,12% 98,87% 101,39% 86,86% 105,79%

ICATU Vanguarda FIC RF PLUS 28/12/2011 14,61% 27,54% 40,50% - 14,55% 11,19% 10,22% 1,10% 0,87% 1,07% 44.829.793R$           0,35% -

% CDI 103,92% 94,12% 93,85% - 103,93% 84,49% 94,48% 98,04% 83,51% 102,47%

Icatu Vanguarda Crédito Privado RF LP 17/05/2006 14,65% 30,21% 45,07% 71,06% 14,59% 13,48% 11,48% 1,12% 1,09% 1,17% 523.566.543R$          0,50% -

% CDI 104,20% 103,25% 104,44% 104,96% 104,19% 101,85% 106,15% 99,46% 105,26% 111,83%

Icatu Vanguarda GOLD FI Renda Fixa 26/06/2009 14,26% 29,29% 43,47% 68,53% 14,20% 13,07% 11,02% 1,10% 1,02% 1,10% 285.736.890R$          0,15% 20% (CDI)

% CDI 101,42% 100,10% 100,73% 101,22% 101,41% 98,72% 101,94% 97,82% 98,71% 104,76%

Icatu Vanguarda Inflação Curta FI Renda Fixa 23/07/2009 15,63% 33,48% 48,68% 77,47% 15,54% 15,29% 11,39% 1,39% 0,37% 0,46% 232.464.506R$          0,25% -

Versus IMA - B  5 0,06% -0,13% -0,48% -1,83% 0,06% -0,17% -0,25% -0,01% -0,03% 0,00%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Curta Renda Fixa 02/12/2010 14,98% 32,00% 46,21% 72,66% 14,90% 14,65% 10,77% 1,34% 0,33% 0,42% 82.347.762R$           0,50% -

Versus IMA - B  5 -0,58% -1,61% -2,94% -6,64% -0,58% -0,81% -0,87% -0,05% -0,07% -0,04%

Icatu Vanguarda FIRF IMA-B 5 Crédito Privado 25/04/2014 19,19% 37,75% - - 19,10% 15,41% 7,09% 1,47% 0,59% 0,55% 76.443.383R$           0,40% 20% s/ IMA-B 5

Versus IMA-B  5 3,62% 4,14% - - 3,62% -0,04% - 0,07% 0,19% 0,09%

Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP 11/04/2014 33,07% 30,97% - - 33,00% -1,80% 8,57% 2,33% -0,95% 1,80% 55.946.799R$           0,30% 20% s/ IRFM1+

Versus IRFM 1+ 3,35% -3,19% - - 3,36% -5,07% - 0,22% -0,97% 0,46%

ICATU Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa 26/06/2009 31,13% 38,83% 60,48% 78,92% 31,03% 5,20% 16,23% 3,67% -2,07% 0,72% 303.058.620R$          0,25% -

Versus IMA - B  5+ -0,01% -0,67% -1,29% -1,64% -0,01% -0,50% -0,37% -0,05% -0,02% -0,01%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Longa Renda Fixa 23/05/2007 30,46% 37,39% 57,97% 74,28% 30,36% 4,66% 15,61% 3,62% -2,11% 0,68% 199.445.654R$          0,50% -

Versus IMA - B  5+ -0,68% -2,10% -3,80% -6,29% -0,68% -1,05% -1,00% -0,09% -0,06% -0,05%

ICATU VANGUARDA MACRO FIM 21/08/2015 15,00% - - - 14,96% 3,21% - 1,25% 1,11% 1,15% 22.984.155R$           2,00% -

% CDI 106,66% - - - 106,84% - - 111,84% 106,99% 110,11%

Icatu Vanguarda Ações IBX FI 18/05/2004 35,35% 18,33% 17,47% 25,06% 35,35% -12,21% -1,73% -2,76% -4,46% 10,54% 18.026.789R$           0,55% 20% s/ IBrX100

Versus IBX Fechamento -1,35% -1,19% 0,34% -1,39% -1,35% 0,20% 1,05% -0,20% 0,54% -0,21%

Icatu Vanguarda TOP AÇÕES 21/12/2012 17,45% 4,25% 0,99% - 17,44% -10,54% -4,28% -1,51% -7,60% 4,60% 9.880.628R$             2,00% 20% s/ IBrX100

Versus IBX Fechamento -19,26% -15,26% -16,14% - -19,26% 1,87% -1,50% 1,04% -2,60% -6,15%

Icatu Vanguarda Dividendos FI em Ações 24/10/2006 25,04% 19,38% 23,40% 43,37% 25,02% -4,92% 3,05% -0,35% -5,13% 5,73% 155.413.467R$          1,00%

- - - - - - - - - - -

ICATU Vanguarda FIC Dividendos 28/02/2012 22,96% 14,79% 16,37% - 22,95% -6,64% 0,65% -0,46% -5,22% 5,62% 10.955.257R$           1,00% 20% (IBX-100)

- - - - - - - - - - -

CDI 14,06% 29,26% 43,15% 67,71% 14,00% 13,24% 10,81% 1,12% 1,04% 1,05% - - -

Poupança 8,30% 17,05% 25,34% 41,95% 8,30% 8,07% 7,08% 0,69% 0,64% 0,66% - - -

IGP-M 7,21% 18,59% 22,92% 39,81% 7,19% 10,54% 3,67% 0,54% -0,03% 0,16% - - -

IGP-M + 6% a.a. 13,65% 33,25% 46,40% 87,10% 13,60% 17,12% 9,92% 1,05% 0,43% 0,62% - - -

IMA - C (Ref : IGPM) 18,70% 31,97% 47,42% 79,33% 18,65% 10,77% 12,04% 0,48% -1,52% -1,07% - - -

IMA-B (Ref : IPCA) 24,90% 36,61% 55,94% 78,00% 24,81% 8,88% 14,54% 2,91% -1,22% 0,64% - - -

IMA-B 5 (Ref : IPCA) 15,57% 33,62% 49,16% 79,30% 15,48% 33,33% 48,85% 1,39% 1,80% 2,27% - - -

IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) 31,14% 39,49% 61,77% 80,57% 31,04% 5,71% 16,60% 3,71% -2,04% 0,73% - - -

IRFM 1+ 29,71% 34,16% 49,98% 76,37% 29,64% 33,87% 49,77% 2,11% 2,14% 3,51% - -

Dólar Comercial -16,54% 21,55% 38,46% 74,90% -16,54% 47,01% 13,39% -4,05% 6,76% -1,99% - - -

IBX Fechamento 36,70% 19,52% 17,13% 26,45% 36,70% -12,41% -2,78% -2,55% -5,00% 10,75% - - -

Ibovespa Fechamento 38,94% 20,11% 17,48% 6,53% 38,94% -13,31% -2,91% -2,71% -4,65% 11,23% - - -

Data de Início

RENTABILIDADE ACUMULADA RENTABILIDADE ANUAL RENTABILIDADE MENSAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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. 



   

    

  

 

Cenário 
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adasdasconômico 

10     (21) 3824-7107  Praça 22 de Abril, n°36, 6° andar – Centro – RJ  asset@icatuvanguarda.com.br 

 



   

    

 

 

Cenário Econômico 

11     (21) 3824-7107  Praça 22 de Abril, n°36, 6° andar – Centro – RJ  asset@icatuvanguarda.com.br 

 


