
     Inflação IPCA

14.365 0 0 0 0

0,0%

     FINAL 15.469 15.295 15.060 16.509 18.756

18.756

0

-1.913

-299

18.598

     Saídas 0 -729 -1.681 0 0

     Impostos -144 -99 -254 -278 -348

     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%

-7,5% -1,0% 6,9% -8,6%

     CONTA 2012 2013 2014 2015 2016

     REAL 3,6% -6,6% -3,5%

2017

CRESCIMENTO E CONTA CORRENTE (valores em milhares de Reais)

30,4%

     CRESCIMENTO 2012 2013 2014 2015 2016 ACUMULADO

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

2017

-0,8%

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

11,9%

     Consolidado 0,9% 11,6%               18.598.201 0,4% 2,9%

     Cts a Pagar/Receber 0,0% 0,0% (14.352)                         Benchmark 1,0%

13,6%

     Renda Variável 4,2% 27,4% 1.315.663                     IBX 6,3% 27,5%

     Renda Fixa 1,0% 13,1% 4.000.774                     IRF Composto 1,0%

FUNBIO KAYAPÓ

Dezembro foi mais um mês de mercado acionário com forte performance, apesar da volatilidade ao longo do período. O adiamento da

reforma da Previdência para 2018 foi recebido como uma notícia negativa, no entanto compensada pela agilidade do TRF4 que agendou o

julgamento de Lula para 24 de janeiro, o que pode comprometer as ambições políticas do ex-presidente. Apesar do cenário político ainda

complicado, a economia continuou a dar sinais de recuperação: o IBC-Br sinalizou uma boa atividade no último trimestre com bom carrego

para 2018, dados externos e fiscais positivos e uma inflação bastante confortável, embora abaixo da banda mínima do BC. O Banco Central

realizou em dezembro mais um corte na taxa de juros, levando a taxa básica para 7%. Em seu comunicado, sinalizou a possibilidade de

realizar ainda cortes adicionais, apesar de diminuir o ritmo (25 bps ao invés de 50 bps como no último movimento). 

A carteira do Kayapó apresentou retorno positivo de 0,9% em dezembro/17, levando o retorno acumulado do ano para 11,6% (117% do

CDI). Dezembro foi um mês bastante positivo para as classes de risco, onde todas as classes apresentaram retornos acima do CDI. A Renda

Variável encerrou o mês em alta de 4,2% (ficando, porém, abaixo de seu benchmark IBX, que subiu 6,3% no mesmo período – no ano, o

retorno da classe (27,4%) está em linha com seu benchmark, que sobe 27,5%). A Renda Fixa, por sua vez, encerrou o mês com retorno de

+1,0%, acumulando 13,1% em 2017, em linha com seu benchmark. Em termos reais, vale ressaltar que a inflação medida pelo IPCA

acumulou 2,9% em 2017, fazendo com que a carteira acumule ganho real de 8,4% em 2017.

RENTABILIDADE 

Ano

     Renda Fixa Low Vol 0,6% 9,9% 13.296.116                  CDI 0,5% 9,9%

     CLASSE DE ATIVO Mês Ano Alocação em RS BENCHMARK Mês

dez-17

71,5%

21,5%
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ALOCAÇÃO ATUAL LIMITE MÁXIMO


