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 1. Introdução

Com foco no segurado e total transparência, o Instituto de Previdência do

Município de Jundiaí, apresenta o relatório de investimentos referente ao mês de

janeiro de 2020, refletindo todas as decisões do comitê de investimentos constadas

em atas, afim de garantir a sustentabilidade e segurança das aplicações.

Neste  relatório  é  possível  observar  a  evolução,  tanto  quantitativa  e

qualitativa dos investimentos realizados, também realizamos a demonstração dos

custos envolvendo essas aplicações. 

 2. Cenário Econômico

O primeiro mês do ano, foi positivo para os investimentos do IPREJUN, sendo

que, nossa carteira fechou em alta puxada pelos rendimentos dos títulos públicos e

dos  fundos  vértices,  que  refletiram  a  alta  do  índice  de  inflação  registrado  em

dezembro de 2019. Contribuíram também, os fundos de investimentos no exterior,

que foram impactados pela alta do câmbio e os fundos de ações com gestão ativa,

os  quais  tiveram  rentabilidade  positiva  mesmo  com  o  benchmark  fechando  no

vermelho.

No mercado brasileiro, os dados do CAGED superaram a expectativas na

criação  de  empregos  formais,  por  outro  lado  os  dados  da  atividade  econômica

frustraram, ainda deixando dúvida com relação a retomada do crescimento mais

consistente da economia brasileira. A inflação refletindo a desaceleração dos preços

da proteína animal e dos combustíveis, no mês de janeiro voltou para trajetória de

baixa após registrar forte alta em dezembro de 2019. O Banco Central Brasileiro na

primeira reunião do ano, realizou novo corte na taxa de juros em 0,25 pp, ficando em

novo piso de 4,25 % a.a., sinalizando que o ciclo de cortes está encerrado.

Nos Estados Unidos, o FED manteve inalterada a taxa de juros básica da

economia, e em seu comunicado, ressaltou os dados de trabalho robusto e que a

atividade econômica segue crescendo em ritmo moderado. O PIB americano teve

alta de 2,1% na margem, equivalente ao registro do trimestre anterior.
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Na China, a preocupação é em relação aos impactos que o Coronavírus

trará a economia, o desafio é entender a extensão que o problema terá. Os dados

da economia chinesa no 4º trimestre surpreenderam positivamente subindo 6,0%.

Na Europa,  a  primeira  reunião do ano  do  BCE manteve  os  estímulos  a

economia, com riscos às atividades econômicas que já estão em tendência de baixa,

porém,  Christine  Lagarde  (Presidente  do  Banco  Central  Europeu),  reforçou  que

deverá rever a política monetária ao longo de 2020.
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 3. Patrimônio Recursos Previdenciários

 3.1. Distribuição dos Recursos por Segmento e Patrimônio x 
Resolução

 3.2. Demonstração gráfica

5



 4. Investimentos

 4.1. Alocação por Estratégia

 4.2. Risco da Carteira
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 4.3. Detalhamento por Segmento

 4.3.1 Renda Fixa

 4.3.2 Risco x Retorno – Renda Fixa
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 4.3.3 Renda variável

Obs.: Devido ao FIP da Vinci ainda não possuir 12 meses de histórico, o relatório
não  apresenta  o  total  de  risco  da  carteira,  que  é  de  13,846%,  quando
desconsideramos esse fundo.

 4.3.4 Risco x retorno – Renda Variável
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 4.3.5 Fundos no Exterior

Obs.: Devido ao fundo MS Global Opportunities ainda não possuir 12 meses de
histórico, o relatório não apresenta o total de risco da carteira, que é de 5,251%,
quando desconsideramos esse fundo. 

 4.3.6 Risco x retorno – Fundos no Exterior
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 5. Alocação por Instituição

 5.1. Demonstração gráfica
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 5.2. Recursos da Taxa de Administração

 5.3. Demonstração gráfica
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 6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base 
janeiro/20
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 7. Resultados

 7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

 8. Custos Decorrentes das Aplicações

 8.1. Taxas de Administração dos Fundos de Investimentos

● Renda Fixa
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● Renda Variável

● Fundos no Exterior

8.2. Taxas e Despesas
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  Jundiaí, 02 de Março de 2020.
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