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MERCADO FINANCEIRO 
 
Global - Novembro mostrou-se um mês mais favorável no âmbito dos mercados globais,             
após um desafiador mês de outubro. As preocupações dos inves�dores quanto a uma             
possível aceleração do ritmo de alta dos juros pelo FED (o Banco Central dos EUA) e                
quanto à desaceleração econômica na China se reduziram durante o mês. Junto a isso, a               
forte agenda de a�vidade nos EUA e avanços no embate comercial entre os EUA e a China                 
colaborou para um ambiente mais favorável aos a�vos de risco. Por outro lado, as              
preocupações em relação à questão fiscal na Itália e quanto aos desdobramentos do             
Brexit, além da forte queda nos preços do petróleo ao longo de novembro, atuaram no               
sen�do de segurar um ambiente mais favorável à tomada de riscos. A maior parte das               
bolsas internacionais subiu e o dólar mostrou estabilidade ante as principais moedas            
internacionais. Destaque no mês de novembro para o posicionamento do presidente do            
FED, Jerome Powell, levando a interpretação pelos agentes do mercado de que o             
movimento de aumento das taxas de juros americanas poderia estar próximo ao fim, ao              
anunciar que “estamos apenas algo abaixo das es�ma�vas de juros neutros”.  
 
Brasil - No ambiente domés�co, a agenda mostrou gradual recuperação da a�vidade, com             
a divulgação de um PIB para o 3º TRI/18 de crescimento de 0,8% (representando aumento               
de 1,3% em relação ao PIB do 3º TRI/2017), além da manutenção de um quadro               
inflacionário benigno, com o IPCA-15 de novembro apresentando um resultado de 0,19%            
em novembro, desacelerando em relação aos 0,45% de alta da inflação em outubro e              
abaixo da es�ma�va dos analistas de mercado (0,25%). No índice de inflação, impactaram             
posi�vamente a redução da tarifa de energia elétrica e a desaceleração dos preços dos              
transportes. Neste cenário, a Bolsa brasileira encerrou o mês de novembro com resultado             
posi�vo de 2,38% (aos 89.504 pontos), enquanto o dólar observou valorização frente ao             
real (3,92% no mês), com a divisa americana cotada a R$ 3,86. Na curva de juros                
domés�ca, observou-se um movimento de leve recuo das taxas pra�cadas pelo mercado            
ao longo de todos os vencimentos, com a parte curta da curva de juros respondendo,               
principalmente, a dados posi�vos de inflação, enquanto a porção longa da curva de juros,              
apesar de uma melhor expecta�va para os ambientes econômico e polí�co nacional,            
observou pressão contrária a um fechamento de taxas mais intenso, sobretudo, em razão             
das incertezas ainda presentes em relação aos desafios fiscais observados. 
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CENÁRIOS E PROJEÇÕES  
 

RESUMO 2016 2017 2018 
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (SELIC) 14,12% 9,86% 6,52% 
JUROS NOMINAIS ACUMULADO (CDI) 14,02% 9,89% 6,46% 
INFLAÇÃO a.a. (IGP-M) 7,19% -0,53% 8,18% 
INFLAÇÃO a.a. (IPCA) 6,29% 2,95% 3,81% 
JUROS REAIS BÁSICOS (SELIC/IGP-M) 6,47% 10,45% -1,53% 
JUROS REAIS BÁSICOS (SELIC/IPCA) 7,37% 6,71% 2,62% 
CÂMBIO (US$ variação anual) -16,47% 1,42% 10,70% 

 
 
INVESTIMENTOS DO RPPS  
 
CNPJ:  11.328.882/0001-35 
Nome Fundo de Inves�mento: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS 
Tipo de A�vo: FI 100% �tulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa 
Ins�tuição: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - CNPJ: 30.822.936/0001-69 
Co�sta: RPPS, EFPCs, FI e FICFI exclusivos das EFPC 
Obje�vos do Fundo: Aplicação em cotas de FIs que detenham 100% de Tít. Púb. Fed. em suas 
carteiras e tenham como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IRFM-1. 
Despesas: Tx. admin. do FIC 0,10% a.a. Os FIs inves�dos poderão cobrar tx. admin. de até                
0,20%a.a. Não há tx. de performance, de ingresso ou de saída  
Código Mnemônico: 0962509F063 
Início do Fundo: 08/12/2009 
Código/Tipo ANBIMA: 239003 - Renda Fixa Indexados  
Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente 
Cota de Aplicação: D + 0  
Cota de Resgate: D + 0  
Crédito do Resgate: D + 0 
Tipo de Quota: Fechamento 
Gestor Responsável: Marise Freitas 
Auditoria Externa: KPMG Auditores Inves�mentos 
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EVOLUÇÃO INVESTIMENTOS 
 

 
Informações Gerais Fundo BB Previdenciário RF-M1 TP em 30/11/2018
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DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

 

RESUMO DA CARTEIRA 
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