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Ações

Esperamos a manutenção
do ritmo de queda da
taxa Selic em 1,0 p.p. em
maio. Uma queda mais
intensa dependeria da
agilização da tramitação
da Reforma da Previdência
no decorrer do mês.

Mantivemos as projeções
abaixo de 4% para o IPCA
em 2017 e 2018. O cenário
básico de andamento
das reformas e de
inflação controlada deve
contribuir para a queda das
expectativas para os juros
reais (os juros após retirar
o efeito da inflação).

Apesar da previsão
do ingresso de recursos
estrangeiros no país,
o que levaria a uma
queda do dólar ante
o real, o cenário político
doméstico poderá
sensibilizar as cotações.

Incertezas com a
tramitação da Reforma
da Previdência podem
manter o mercado sem
tendência definida.

Oscilação

Queda

Oscilação

Oscilação

Mercado
Em abril, três temas dominaram a cena do mercado. No Brasil,
o Comitê de Política Monetária se mostrou mais propenso a
intensificar ainda mais os cortes da taxa Selic (considerando as
novas surpresas de baixa com a inflação, a queda das expectativas
para o IPCA em longo prazo e também o baixo nível da atividade
econômica), e continuaram as incertezas com a tramitação da
Reforma da Previdência (prazo de aprovação e qualidade do
projeto final). No exterior, o mercado ficou cauteloso com eventuais
desdobramentos eleitorais na França que pudessem ameaçar
o bloco da Zona do Euro, mas o resultado do 1º turno foi
bem recebido.

Fundos Multimercado Itaú: ótimas oportunidades
de investimento na mesma aplicação
Você sabe o que são Multimercados? São fundos que combinam diversos tipos
de mercado, como bolsa, juros e câmbio, o que permite usar estratégias diferentes
para tentar buscar rendimentos em qualquer cenário.
Por terem maior liberdade de gestão e buscarem rendimento mais elevado, são
geralmente considerados mais arriscados que outros tipos de fundos. Por isso,
antes de fazer qualquer aplicação, é muito importante que você verifique o seu
perfil de investidor. Caso você ainda não tenha um, é só acessar a rota Itaú na
internet > Investimentos > Meu perfil de investidor.
Com os multimercados do Itaú, você tem a comodidade de investir em ótimos
multimercados, selecionados criteriosamente por uma equipe especializada
do Itaú, com valores iniciais de aplicação bem mais acessíveis, por exemplo,
R$ 100,00*.
Gostou? Então acesse agora mesmo a sua conta na internet, na rota
Investimentos > Receber uma recomendação de onde investir, e conheça
a opção mais adequada para você.

Mude. E conte com o Itaú na hora de investir_;-)
*Para aplicar R$ 100,00 em um Fundo Multimercado, é necessário que você tenha pelo menos R$ 30 mil investidos conosco.

Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes
de investir.

Para consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/uniclass, 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.

