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Juros
Inflação e
Prefixados Juros Reais
Apesar de identificarmos
oportunidades de
ganhos no horizonte das
aplicações mais longas,
o cenário de deterioração
fiscal justifica a
permanência de taxas
em nível mais elevado.

Oscilação

As projeções mensais
mais altas para o IPCA
a partir de agosto
melhoram a atratividade
na classe de ativos. Além
disso, os juros reais
negociados nos títulos
devem recuar em meio à
flexibilização monetária.

Queda

Dólar

Ações

A moderação
implícita nas recentes
mensagens dos
principais bancos
centrais mundiais
e a expectativa de
ingresso de recursos
estrangeiros no
país podem manter
o real valorizado.
Porém, as incertezas
com o cenário
fiscal e a retomada
das atividades no
Congresso Nacional
são potenciais fontes
de oscilação.

A perspectiva é
positiva pelo impacto
da esperada queda
dos juros sobre as
despesas financeiras
das empresas. Mas,
uma valorização
da classe de ativos
que compense os
riscos depende de
prognósticos mais
favoráveis sobre o
nível de atividade.

Oscilação

Oscilação

Mercado
A incerteza política permanece elevada, mas os impactos sobre
a economia parecem modestos até o momento, como sugerem
os recentes índices de confiança setoriais. Ainda assim, esperamos
que a atividade doméstica mostre uma recuperação lenta. Isso contribui
para manter a inflação abaixo da meta no horizonte relevante das
decisões de política monetária. A combinação de inflação baixa e de
expectativas adequadas às metas permitirá que o Banco Central do
Brasil dê continuidade ao processo de redução da taxa de juros nos
próximos meses. Os riscos poderiam vir do cenário fiscal e externo.
Nesse sentido, o cenário internacional tem sido benigno para as
economias emergentes, sob o respaldo da perspectiva de ajuste
gradativo das políticas monetárias nos Estados Unidos e Zona do Euro,
o que vem contribuindo para o bom desempenho dos ativos de risco,
apesar das incertezas acima mencionadas.

Clássico DI: a menor taxa de administração
dos fundos Uniclass
Já conhece o Clássico DI? O mais novo fundo do Itaú Uniclass, com a menor
taxa de administração entre todos os nossos fundos disponíveis: apenas
0,75% a.a.!
O Clássico DI é um fundo DI, ou seja, busca acompanhar a tendência da taxa
de juros do mercado (CDI). É uma boa alternativa de investimento para quem
procura por uma aplicação segura, com possibilidade de rendimento diário
e resgate a qualquer momento.
Sabia que você pode investir no Clássico DI com apenas R$ 50,00?
Se a soma de todos os seus investimentos no Itaú Uniclass for igual ou maior
do que R$ 300 mil, você já pode aplicar no Clássico DI por apenas R$ 50,00,
ou seja, quanto mais você concentrar seus investimentos aqui, no Itaú Uniclass,
mais produtos diferenciados você terá acesso.
Quer conhecer mais sobre o Clássico DI? Acesse itau.com.br/uniclass
_invista com a gente ;-)

Mude. E conte com o Itaú na hora de investir_;-)
Material de divulgação do fundo. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais
e o regulamento antes de investir. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no
seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para
fundos de longo prazo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas patrimoniais para seus
cotistas. ITAÚ UNICLASS CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO/CNPJ do Fundo: 27.467.895/0001-25. Tipo ANBIMA: RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE
INVESTIMENTO. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.
Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais
localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. 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.
São considerados no Volume Global de Investimentos os valores investidos em CDB, Compromissadas, Poupança, Super Poupança, Fundos de Investimento,
Previdência e Ações na Itaú Corretora. O valor da aplicação em Fundos de Investimento deverá ser igual ou superior ao saldo mínimo de permanência no fundo
escolhido.

