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TEN
DÊN
CIAS
Juros
Inflação e
Prefixados Juros Reais
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

Dólar

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.

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.

Oscilação

Alta

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 já conhece o investimento com a menor
taxa de administração do Itaú Uniclass?
O Fundo Clássico DI é sua nova opção para investir, com taxa de administração
de apenas 0,75% ao ano e ainda conta com as seguintes vantagens:
• Rentabilidade diária;
• Resgate a qualquer momento;
• Investimento de baixo risco.
Na hora de investir, o Itaú Uniclass leva em conta o seu volume global de
investimentos, ou seja, consideramos a soma de todos os seus investimentos
aqui no banco para oferecer melhores condições!
Com isso, 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). Dependendo do valor que você tiver investido no Itaú Uniclass,
você consegue acessar o Clássico DI com outros valores. Veja alguns exemplos:
Valor exigido para aplicar no Clássico DI: R$ 300 mil
Seu volume		Valor a aplicar para
investido no banco		entrar no produto
R$ 200 mil			
R$ 250 mil			
R$ 290 mil			
R$ 310 mil			

R$ 100 mil
R$ 50 mil
R$ 10 mil
R$ 50,00

Saiba mais sobre o Clássico DI e todas as nossas outras opções de fundo
em itau.com.br/uniclass

_invista com a gente ;-)
Nome do fundo: Itaú Uniclass Clássico Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, a 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. Tipo ANBIMA: Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento. Descrição do tipo ANBIMA
disponível no formulário de informações complementares. As estratégias de investimento do fundo podem resultar
em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
Consultas, informações e serviços transacionais, 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. 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.

