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100.000
Caro cliente,
Apresentamos a você a carta do gestor de março de 2019. Nesta carta mensal,
expomos um pouco da nossa visão sobre o mercado no último mês. O conteúdo
aborda os principais acontecimentos que influenciaram de forma direta ou indireta os
seus investimentos no período.

Cenário
Tivemos nesse mês de março um marco histórico, o IBOVESPA bateu os 100
mil pontos, mas recuou rapidamente após embate público entre Bolsonaro e Maia.
Tivemos também líderes partidários criticando a proposta de Reforma da Previdência,
Paulo Guedes, ministro da economia, ausente em comissões para não ser confrontado por sua própria base aliada e atraso na escolha do relator da proposta na CCJ
(Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania). Os ânimos começaram a se acalmar
no final do mês, quando Maia afirmou que “blindaria” a previdência e Bolsonaro
chamou os atritos de “chuva de verão”.
O BCE (Banco Central Europeu) decidiu promover mais estímulos com o objetivo de
reaquecer a atividade na Zona do Euro, incluindo nova rodada do programa de refinanciamento para bancos locais e sinalização de que não haverá novos aumentos de
taxas de juros até, pelo menos, o início do ano que vem.
O FED (Banco Central americano) manteve os juros conforme o esperado e pela postura adotada, não há sinais de aumentos na taxa nesse ano.T
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Rentabilidade e atribuição de
performance
O fundo de renda fixa da Monetus terminou o mês com uma rentabilidade de
0,51% o que corresponde a 108,54% do CDI.
O fundo de ações da Monetus teve uma alta de 3,8% no mês de abril, superando o Ibovespa em 3,98 pontos.
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Tabela 1: retornos históricos do fundo de renda fixa (Monetus FIRF) e ações (Monetus FIA)

março de
2019

Acumulado
em 2019

12 meses

Desde o início

Monetus FIRF

0,50%

1,57%

6,45%

8,43%

CDI

0,47%

1,51%

6,34%

8,32%

Monetus FIA

3,80%

9,06%

11,61%

133,61%

Ibovespa

-0,18%

8,56%

11,77%

41,86%

Gráfico 1: performance histórica do Fundo de Investimento em Ações da Monetus
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Gráfico 2: performance histórica do Fundo de Investimento em Renda Fixa da Monetus
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Legal
Este documento foi produzido pela Monetus Investimentos Ltda. (“Monetus”) com
fins meramente informativos, não se caracterizando como oferta ou solicitação de
investimento ou desinvestimento em títulos e valores mobiliários.
Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações
apresentadas, a Monetus não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base
nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. A Monetus não assume qualquer compromisso de publicar
atualizações ou revisões dessas previsões.
A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e
dos outros custos pertinentes aos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável
a análise de um período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de investimento
não contam com garantia da Monetus, do administrador do Fundo, de qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
No dia 26/05/2017, o Mach Clube de Investimento em Ações foi transformado no
Monetus Fundo de Investimento em Ações. Portanto, dados de rentabilidade anteriores a essa data referem-se ao período em que o fundo era um clube de investimento.

Contato
Monetus Investimentos Ltda.
CNPJ: 15.171.585/0001-80
Rua Santa Rita Durão, 31
4º andar
Belo Horizonte, MG
CEP: 30140-111
+55 (31) 2531-0500
contato@monetus.com.br
monetus.com.br
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