
     Inflação IPCA

FUNBIO KAYAPÓ

RENTABILIDADE 

Ano

     Renda Fixa Low Vol 0,5% 3,1% 13.758.178                   CDI 0,5% 3,2%

     CLASSE DE ATIVO Mês Ano Alocação em RS BENCHMARK Mês

jun-18

2,0%

     Renda Variável -4,4% -8,2% 1.207.713                     IBX -5,2% -5,2%

     Renda Fixa 0,0% 1,7% 3.650.282                     IRF Composto 0,0%

O "Benchmark" pondera os benchmarks locais pela alocação média da faixa esperada de cada classe de ativo, acordadas no mandato.

ALOCAÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS

2,4%

     Consolidado 0,0% 2,0%                18.598.407 1,3% 2,6%

     Cts a Pagar/Receber 0,0% 0,0% (17.766)                          Benchmark 0,0%

CRESCIMENTO E CONTA CORRENTE (valores em milhares de Reais)

ACUMULADO

30,4%0,0%

     CRESCIMENTO 2012 2013 2014 2015 2016 2018

     NOMINAL 8,4% -1,1% -1,5% 9,6% 13,6%

2017

-0,8%

-11,0%-7,5% -1,0% 6,9% -2,5%

     CONTA 2012 2013 2014 2015 2016

     REAL 3,6% -6,6% -3,7%

2017

     INICIAL 1.248 15.469 15.295 15.060 16.509

     Entradas

Existe uma diferença entre rentabilidade e crescimento da carteira. Enquanto o crescimento da carteira considera os impactos das movimentações e do imposto de 

renda, a rentabilidade da carteira é calculada excluindo-se esses fatores.

     IMPOSTOS -0,6% -1,6% -1,7% -1,7% -1,9%

SPENDING RATE -4,7% -10,1% 0,0% 0,0%

-1,6%

-9,7%

-1.913

-299

18.598

     Saídas 0 -729 -1.681 0 0

     Impostos -144 -99 -254 -278 -348

18.598

0

-284

-81

18.598

-0,4%

-1,5%

Desde o final de abril, o Brasil, assim como outros mercados emergentes, tem sido duramente afetado pela mudança de humor do mercado 

internacional. O aperto nas condições de liquidez global, somado à guerra comercial, tornam o ambiente mais difícil para o sucesso de economias 

emergentes que começavam a ganhar tração de crescimento. Diante de um cenário de deterioração das condições externas de maneira mais 

acelerada, o Banco Central optou por manter a taxa de juros estável em 6,50%. No relatório de inflação do BC divulgado no final do mês, as projeções 

indicam que a um câmbio de R$ 3,70 e juros estáveis, a inflação sai de 3,8% para 4,2% em 2018 e de 4,0% para 4,1% em 2019. O BC brasileiro vem 

atuando no mercado de câmbio desde maio, usando operações de swap reverso para reduzir a volatilidade da moeda. No entanto, sua desvalorização 

até o momento (ao redor de 15%) traz um desafio para o BC, uma vez que se espera uma acentuação da volatilidade com o noticiário em torno do 

processo eleitoral. Com o cenário de inflação apertado (considerando os números acima), aumenta a pressão sobre o BCB para subir a taxa de juros 

neste ano.

A carteira do Kayapó apresentou resultado de 0,0% em junho/2018. Mais um mês de bastante volatilidade no mercado local, com taxas de juros 

abrindo e bolsa fechando em  queda. A Renda Fixa encerrou o mês com retorno zerado, em linha com seu benchmark. Já a Renda Variável local 

investida pelo portfólio cedeu -4,4% em junho e permanece abaixo do IBX no ano e em 12 meses. Vale ressaltar que após a forte alta do mês de junho 

(que fechou em 1,3%), a inflação medida pelo IPCA acumula 2,6% no ano, fazendo com que a carteira apresente uma perda em termos reais de -0,6% 

em 2018.

2018

14.365 0 0 0 0

0,0%

     FINAL 15.469 15.295 15.060 16.509 18.756

18.756
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