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Caro Clientte,
m
pelo
o evento do ““Brexit”, referrendo que de
eterminou a ddecisão de sa
aída do Reino
o
O mês de jjunho ficou marcado
Unido do M
Mercado Com
mum Europeu.. Esta decisãoo acabou send
do uma surprresa para o m
mercado finan
nceiro, pois see
esperava a manutenção
o e não a saíída do Reino Unido do blo
oco. Com a de
ecepção pela decisão, os mercados
m
quee
vinham ap
postando na manutenção
m
sofreram
s
umaa reversão bru
usca, basicam
mente pelo tem
mor de menorr crescimento
o
u
recuperação bastantee significativa no preço doss
na Europa com esta deccisão. Nos últiimos dias do mês, houve uma
nal foram as moedas, prinncipalmente o Pound. No
o
ativos e ass bolsas se reecuperaram. Quem mais ssofreu no fin
Brasil, apeesar da volattilidade, acon
nteceram maais eventos po
ositivos que negativos, allém do Brasiil pegar uma
a
carona no Brexit com a provável postergação da ssubida de juro
os nos EUA. Com
C
isto, a Boolsa fechou em
m alta, o Reall
ou de maneira
a expressiva e a curva de juuros futuros ce
edeu.
se valorizo
ndicadores de crescimentto econômico
o
No contexxto global, a decisão do Brexit veio dde encontro a recentes in
positivos n
na Europa e EU
UA. O mercad
do teme que eesta decisão leve
l
a um dessaquecimentoo de 0,50% no
o PIB europeu
u
e 0,25% n
no globo em 12 meses. Como
C
efeitoss imediatos deste
d
referen
ndo, foi gerad
ado um vácuo
o político na
a
Inglaterra e o receio dee que outras economias ppossam ir pelo
o mesmo cam
minho do Rein
ino Unido e enfraquecer
e
o
peu. Já no blo
oco dos emerg
gentes, as nooticias tem sid
do mais positivas no que cooncerne ativid
dade e preçoss
bloco europ
de commodities. No frig
gir dos ovos, a grande disccussão acaba sendo em torrno da alta liqquidez mundiial necessária
a
ar gerar um crrescimento ecconômico que ainda se mosstra débil, ma
as avançandoo lentamente.
para tenta
aque foi “não haver destaqques”. Dizemo
os isto, pois o mercado nãoo deu atenção
o a novas
No Brasil, o maior desta
revelaçõess da Lava‐Jato
o que atingira
am o novo govverno, de certta forma conssolidando a im
magem de Tem
mer como
sendo o ressponsável pella transição até
a 2018 e colo
locando uma baixa
b
expecta
ativa de o imppeachment nã
ão ser
aprovado o
ou de novas eleições
e
aconttecerem. O boom ambiente brasileiro estte mês ficou aancorado na qualidade
q
no
novo time econômico (ee de alguns ministérios) e nno discurso co
oerente do governo em ataacar o problem
ma fiscal, a
o, principais pilares
p
do fraccasso do gove
erno Dilma. De novo, este pprocesso não será um mar
inflação e o crescimento
de rosas, p
pois o tamanh
ho do déficit, a necessidadee de capitaliza
ação das esta
atais e o rombbo nos Estados são
desafios m
muito grandes,, sem conside
erar os possíveeis estragos causados
c
aind
da pelo processso da Lava‐Ja
ato e a
oposição d
do PT. Mas, ass medidas, até
é agora, atenndem as expecctativas do mercado. A liquuidez mundia
al e a taxa de
juros negativa em boa parte
p
do mundo também inncentivam o investidor
i
glo
obal a ver o Brrasil com bon
ns olhos,
e
em títulos/açõess mesmo com
m os riscos de uma
u
reviravol
olta política e//ou um
aceitando aumentar a exposição
na resolução do
d problema fiscal.
f
insucesso n
nos eventos acima,
a
proteg
gemos as cartteiras globaiss com bastante caixa, em apostas a fa
avor do dólarr
Baseado n
contra o Eu
uro e zerando
o as posições direcionais dde Europa. Con
ntinuamos co
onfortáveis coom a melhora
a do poder do
o
consumo a
americano e, apesar
a
do Bre
exit, um poucoo mais otimisstas com o ava
anço do cresccimento econô
ômico global,,
apesar delle ser lento. Nas
N carteirass locais, o disscurso mais duro
d
do novo Presidente ddo Banco Cen
ntral contra a
inflação e a própria va
alorização do real benefici
ciaram a nosssa aposta na queda dos jjuros futuros e trouxeram
m
NF). Infelizmennte, a pequen
na posição em
m dólar que caarregamos co
omo proteção
o
ganho nas posições Pré (NTNB e NTN
ade política acabou
a
neutrralizando em parte os ganhos nas possições. Continnuamos com a política dee
à volatilida
redução dee exposição a crédito priva
ado como conssequência do agravamento
o do cenário ddoméstico de
e atividade.
o ao desempeenho no mês, o Ibovespa appresentou varriação de +6,3
30%. O IGP‐M
M variou +1,68
8%, enquanto
o
Em relação
o dólar com
mercial de ven
nda apresento
ou variação dde ‐10,72%. O CDI fechou o mês com +1,,16% de varia
ação.
Observação Relevante
e
Este relatório foi elaboradoo pela Quadrante Investimentos e é de uso exclusivo de seu desttinatário, não podendo ser reprooduzido ou distribuído, no todo ou
o em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa da Quuadrante Investimentos. Este rela
atório é baseado em informaçõess
disponíveis ao público. As iinformações contidas neste relató
ório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foii publicado. As opiniões contidas neste relatório são baseadas em
m julgamentos e estimativas, estan
ando, portanto, sujeitas a mudançças. Este relatório não representa
a
oferta de negociação de vaalores mobiliários ou outros instru
umentos financeiros. As análises efetuadas
e
não são e não podem sser tratadas como decisões de invvestimento ou recomendações de compra ou venda de qualquer attivo negociado no mercado de ca
apitais. São de caráter meramentee
informativo e refletem úniica e exclusivamente as opiniões da Quadrante Investimentos. Se
eu objetivo é meramente informaar os clientes da Quadrante Investimentos sobre o comportamento das carteiras administradas ppela Quadrante Investimentos. A Quadrante Investimentos não see
responsabiliza pelas decisõões de investimento tomadas com
m base nas informações enviadass, nem pela exatidão e/ou veraciddade dos dados fornecidos, send
do todas estas opiniões e/ou inforrmações baseadas em método coonhecido e aceito pelos clientes como
c
eficaz e suficiente para sua
a
utilização. A Quadrante Invvestimentos não comercializa e nã
ão distribui cotas dos fundos de in
nvestimento referidos neste inform
mativo. A comercialização e distriibuição de cotas são realizadas pe
elo administrador dos fundos. As in
informações contidas nesse materrial são de caráter exclusivamentee
informativo. A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas dos fundos de investimento não implica, por parte da Coomissão de Valores Mobiliários ou
u da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, dde adequação dos regulamentos dos
d fundos ou dos seus prospectoss
de dos fundos, de seu administrad
dor, gestor e demais prestadores dde serviços. Os investimentos em carteiras administradas e em fundos de investimento apresentam
m riscos para investidor. Ainda que
e o gestor das carteiras mantenha
a
à legislação vigente ou, ainnda, julgamento sobre a qualidad
sistemas de gerenciamentoo de riscos, não há garantia de completa
c
eliminação da possibilid
dade de perdas para o investidorr. Fundos de investimento não co
ontam com a garantia do adminis
strador dos fundos, do gestor daa carteira, de qualquer mecanism
mo de seguro ou, ainda, do Fundo
o
Garantidor de Créditos ‐ FG
GC. A rentabilidade passada não representa
r
garantia de rentabilida
ade futura. Para avaliação da perf
rformance dos fundos de investim
mento, é recomendável uma anális
se de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor é reccomendada a leitura cuidadosa do
o
prospecto e do regulamentto dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos, com especia
al atenção para as cláusulas relattivas aos objetivos e às políticas de
d investimento dos fundos de inve
estimento, bem como às disposiçõões dos prospectos que tratam do
os fatores de risco a que os fundoss
estão expostos. Fundos de iinvestimento podem utilizar estra
atégias com derivativos como partte integrante de suas políticas de iinvestimento, e tais estratégias, dependendo
d
da forma como são adotadas, podem resultar em signi
nificativas perdas patrimoniais parra seus cotistas, podendo inclusivee
acarretar perdas superioress ao capital aplicado e a conseqüeente obrigação do cotista de aporttar recursos adicionais para cobririr o prejuízo dos fundos.
O presente relatório tem o objetivo de facilitar o acompanha
amento do desempenho de sua Ca
arteira Administrada pela Quadrannte Investimentos. Os valores e de
emais informações aqui presentes
s, inclusive no que se refere aos cáálculos de retorno da Carteira e da
as taxas cobradas pela Quadrantee
os extratos dos fundos investidoss, emitidos pelos respectivos adm
ministradores e que nos foram en
ncaminhados por V.Sas., ou aind
da, na falta destes, informações eencaminhadas diretamente por V.Sas. Desta forma, a Quadrantee
Investimentos, tem por baase as informações constantes do
Investimentos não se respoonsabiliza por eventuais incorreçõees dessas informações ou ainda de
ecorrentes do fornecimento incom
mpleto das mesmas.

