
1998 76
Benefício Definido - BD Benefício Prop. Diferido: 1

92
Status: Saldado Pensionistas: 21

Total 190

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Meta
2016 1,08% 0,57% 0,77% 0,93% 0,90% 1,23% 1,47% 1,19% 0,76% 0,97% 0,44% 0,69% 11,58% 11,38%
2017 1,35% 0,96% 1,11% 0,71% 0,69% 0,52% 1,07% 1,02% 0,64% 0,61% 0,47% 1,20% 10,85% 7,68%
2018 1,28% 0,34% 0,73% 0,71% -0,46% 0,46% 1,61% -0,07% 0,41% 5,12% 7,36%

Mês Ano 12 meses
0,37% 3,52% 4,98%
0,30% 3,14% 3,97%
0,47% 4,81% 6,69%
3,48% 3,85% 7,85%

Atendimento ao Participante: (48) 3622-2113 - contato@prevunisul.com.br - www.prevunisul.com.br 

INPC + 5,5% aa 

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO 

Administrador Custodiante Gestor

ANÁLISE DO MERCADO

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE X META ATUARIAL

INDICADORES FINANCEIROS

Aposentados:Meta Atuarial:

Poupança
INPC
CDI

Ibovespa

Modalidade:

LÂMINA DE INVESTIMENTOS - PLANO UNISULPREV

INFORMAÇÕES GERAIS NÚMERO DE PARTICIPANTES

Início do Plano: Ativos:

SETEMBRO/2018

 34.000.000
 35.000.000
 36.000.000
 37.000.000
 38.000.000
 39.000.000
 40.000.000
 41.000.000
 42.000.000
 43.000.000

2014 2015 2016 2017 09/2018
Patrimônio Unisulprev 36.974.399 39.676.020 42.842.557 41.655.762 38.370.592

Evolução do Patrimônio Unisulprev (BD)

O maior foco de volatilidade dos mercados continua nas medidas comerciais impostas pelos EUA a seus parceiros. O acordo entre os países da América do Norte agradou aos mercados, 
enquanto a Chian segue como principal alvo do presidente Trump. Durante o mês, novas medidas entre os dois países foram anunciadas. Na Europa, cresceu a preocupação sobre a situação da 
Itália. As dificuldades do país em cumprir seus objetivos orçamentários devem levar o déficit fiscal  a 2,8% do PIB em 2019. As taxas de juros  dos  titulos italianos dispararam e o assunto deve 
continuar trazendo volatilidade para o euro e para as bolsas européias. No Brasil, o cenário eleitoral tomou conta das atenções dos investidores durante o mês de setembro. Com a fraqueza do 
candidato preferido dos mercados nas pesquisas, o mercado adotou o candidato de direita, como seu preferido. A interpretação de que ele, conduzido por Paulo Guedes, provável ministro da 
fazenda em seu governo, teria um perfil mais pró reformas, levou os ativos brasileiros a forte valorização nas semanas que antecederam o primeiro turno. No campo macroeconômico, o cenário 
segue tendo crescimento lento e gradual e inflação controlada, ainda que os últimos dados tenham mostrado piora nas projeções. A alta do dólar pressionou o IGP-M de setembro, indicando 
alta de 1,52% no mês. A contaminação ainda não foi refletida no IPCA, que mostrou em setembro alta de 0,48%. Porém, as projeções no relatório Focus do BC já indicam essa  piora. A projeção 
do IPCA de 2018 foi de 4,16% no início do mês para 4,30% na última pesquisa. Em outubro, o cenário deve ser de muita volatilidade. No cenário externo, a alta  nas  taxas de treasuries reflete a 
força dos indicadores macroeconômicos e levam parte do mercado a acreditar em uma postura mais agressiva do Fed no ano que vem. Internamente, o segundo turno das eleições vai 
concentrar as atenções dos investidores. Porém, a falta de propostas do candidato da direita e sua forte rejeição , abrem espaço para a volatilidade e realização nos preços dos ativos.


