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A inflação segue
surpreendendo para
baixo, e as projeções
até o final de 2018
estão bem abaixo da
meta. Avaliamos que
existe mais espaço
para cortes da taxa
Selic em comparação à
precificação do mercado.

Queda

Devido à atividade
econômica abaixo
do potencial, é provável
que os juros reais
praticados sejam baixos
historicamente com
o intuito de estimular
uma retomada cíclica
do crescimento.

Queda

Ações

O apetite dos
investidores
estrangeiros por ativos
de emergentes pode
dar continuidade à
entrada de recursos no
Brasil, mas as atividades
políticas ligadas às
contas públicas podem
trazer oscilações.

Oscilação

A relação entre
retorno e risco dos
investimentos na
classe está mais
favorável, apesar da
rápida valorização
recente e de
eventuais momentos
de volatilidade
condicionados ao
cenário político.
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Mercado
A indefinição das metas fiscais, a frustração com a agenda de reformas
estruturais e a incerteza com questões geopolíticas na Ásia trouxeram
oscilações para os ativos financeiros ao longo de agosto. Porém, as
tendências positivas dos mercados foram retomadas recentemente
devido à predominância de aspectos cíclicos domésticos (inflação e
atividade econômica baixas) e da permanência da postura moderada
dos principais bancos centrais do mundo. Nos próximos meses, os
principais riscos estão associados ao ambiente político para a condução
da agenda fiscal em prol de resultados primários menos deficitários.
Ainda assim, entendemos que as expectativas inflacionárias bastante
baixas respaldam uma continuidade do ciclo de queda da taxa Selic.

Você sabia que é possível investir no Tesouro Direto
com toda a comodidade pela Itaú Corretora?
O Itaú, por meio da Itaú Corretora, oferece a você a opção de investir em títulos
públicos emitidos pelo governo.
O Tesouro Direto funciona da seguinte maneira: você compra um título por um
prazo definido e, no final do período, recebe um rendimento, que pode variar
dependendo do título escolhido.
Há 3 opções de títulos do Tesouro Direto para você investir:
• Tesouro Selic: a rentabilidade é vinculada à taxa Selic;
•	Tesouro Prefixado: você já fica sabendo o rendimento no momento
da aplicação;
•	Tesouro IPCA+: além de uma taxa prefixada, seu rendimento será corrigido
pela taxa de inflação (IPCA).
Investindo no Tesouro Direto, você tem acesso a uma aplicação segura, com a
opção de resgate a qualquer momento1, porém a rentabilidade só será garantida
se mantiver a aplicação até o vencimento. Além disso, há a possibilidade de fazer
aplicações programadas mensais a partir de somente R$ 30,002! Basta escolher
o título, o melhor dia, o valor mensal e o dinheiro será aplicado automaticamente
todos os meses.
Quer saber mais? Acesse o Itaú na Internet, clique em Investimentos e depois
em Visite o site da Itaú Corretora. Para fazer o cadastro na Itaú Corretora,
acesse a mesma rota. É simples e rápido!

_vem investir com a gente ;-)
1. As vendas de títulos públicos do Tesouro Direto podem ser realizadas todos os dias úteis, das 9h30 às 18h. Nos fins de semana, as vendas podem ser realizadas
no período entre 9h30 de sexta-feira e 5h de segunda-feira, ininterruptamente. 2. O volume mínimo de compra é de 1% de um título (ou 0,01 título), desde que
isso corresponda ao valor mínimo de R$ 30.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo.
Trata-se de uma modalidade de investimentos que não conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
Como cliente da Itaú Corretora, você poderá receber sugestões de investimentos em relação à parcela de seu portfólio. Essa parcela deve ter sempre um horizonte
de longo prazo. Para ter acesso a uma assessoria de investimentos adequada às suas necessidades e receber recomendações de investimentos alinhadas aos seus
objetivos, é muito importante que você conheça o seu perfil de investidor. Caso você ainda não o conheça, basta preencher um rápido questionário. Você pode
preencher novamente o questionário sempre que quiser, considerando que suas expectativas podem mudar ao longo da vida. Caso opte por não conhecer seu
perfil, a Itaú Corretora não poderá fornecer recomendações de investimento a você até que o perfil seja definido.
Este material tem como objetivo único fornecer informações e não constitui nem deve ser interpretado como recomendação de qualquer natureza quanto à
manutenção, compra ou venda de ativos financeiros e valores mobiliários. Não são considerados os objetivos de investimento, situação financeira ou as
necessidades específicas de determinado investidor. Os investidores devem obter orientação financeira, tributária e contábil independente, com base em suas
características pessoais, antes de tomar qualquer decisão de investimento. Preços, taxas e disponibilidade de investimentos são estimados e estão sujeitos a
alteração sem prévio aviso. Rentabilidade passada não é necessariamente indicativa de resultados futuros e nenhuma segurança ou garantia, de forma expressa
ou implícita, é dada neste material em relação a desempenhos futuros. A Itaú Corretora exime-se de toda e qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos,
diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou de seu conteúdo. A concessão de limites operacionais está sujeita às políticas internas
da Itaú Corretora. O conteúdo deste material não pode ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem prévio e expresso consentimento da Itaú Corretora.
O mercado de renda fixa não é isento de riscos, os quais são representados, principalmente, pelos riscos de crédito do emissor, riscos de mercado e riscos de
iliquidez, dentre outros, mais bem detalhados nos materiais de divulgação correspondentes a cada ativo, além de sujeitar-se a alterações políticas e econômicas,
no Brasil e no exterior.
Para consultas, informações e transações, acesse itau.com.br, ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os
dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Para reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por
dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722,
todos os dias, 24 horas por dia.

