RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
RPPS DE CAMPO BOM/RS – 1° TRIMESTRE/2019
O presente relatório, além de cumprir com a exigência legal prevista no inciso V, do artigo 3º da Portaria MPS 519/2011 que dispõe sobre a
necessidade de apresentação de relatório trimestral das aplicações financeiras quanto à rentabilidade e risco, visa apresentar o desenvolvimento da carteira
de investimentos do IPASEM ao longo do 1º trimestre do ano de 2019.

Geral
Os recursos previdenciários do Regime Próprio de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Campo Bom/RS – IPASEM/CB estão alocados
em fundos de investimento, exclusivamente de bancos públicos, observada a aderência aos limites estabelecidos pela Política Anual de Investimentos.
A carteira de investimentos do RPPS de Campo Bom/RS está atualmente com seus recursos alocados entre dezoito fundos de investimentos de renda
fixa, visando uma ampla diversificação, com vistas a mitigar os riscos de mercado.

Comentário Econômico*
Em janeiro os bons resultados foram influenciados pela manutenção da taxa de juros nos EUA, o otimismo do mercado em relação ao novo governo
em razão das perspectivas favoráveis para as Reformas e a Inflação abaixo da meta do Banco Central.
Já no mês de fevereiro ocorreram fatores que afetaram o desempenho da carteira, como desaceleração do crescimento da Economia global, avanço
nas negociações entre EUA e China sobre a disputa comercial, manutenção da taxa de juros no Brasil, a economia brasileira teve um modesto crescimento
em 2018 com uma alta de 1,1% no PIB, devido às incertezas políticas e eleitorais e da piora no cenário externo, tendo sido os investimentos pautados pelo
lado político, o que gerou oscilações entre períodos de valorização e de queda.
Em março, incertezas quanto à tramitação da reforma da previdência impactaram na performance dos ativos, conjuntamente com a intensificação
da desaceleração do crescimento da economia global, a manutenção da taxa de juros no Brasil e inflação acima do esperado.

*Fornecido pela assessoria contratada CSM Consultoria.
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Resultado da análise

O patrimônio líquido do fundo do RPPS de Campo Bom/RS encerrou o primeiro trimestre de 2019 com R$ 112.066.178,40, sendo que os rendimentos acumulados no
período foram de R$ 2.497.529,77, representando uma rentabilidade de 2,30% para o período, frente à meta atuarial de 3,17%. Sendo assim, a rentabilidade da carteira de
investimentos do RPPS de Campo Bom/RS, entre os meses de janeiro a março de 2019, obteve desempenho inferior à meta atuarial para o período, porém, ficando acima do
CDI acumulado (2,04%), estando os recursos alocados em sua maioria em segmentos de médio e baixo risco.
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