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Fundos de renda fixa e ouro lideram
ranking de aplicações em 12 meses
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Os fundos de renda fixa e o ouro lideraram o ranking de investimentos da
Folha de janeiro. O levantamento computa o desempenho nos últimos 12
meses e desconta Imposto de Renda.
O aumento do juro básico (Selic) favoreceu os fundos de renda fixa, que
tiveram valorização de 9,91% em 12 meses (após o desconto de IR), e dos
fundos DI, com ganho de 9,17% (após IR) no período.
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A inflação medida pelo IPCA (índice oficial) em 2014 ficou 6,41%.
Editoria de arte/Folhapress
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Oferta especial move up!

Cantina Montechiaro
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Economias grega
e brasileira têm
semelhanças;
saiba quais
Desde janeiro de 2014, a taxa Selic passou de 10,50% ao ano para os atuais
12,25% ao ano. "Com o juro acima de 12% ao ano, fica mais fácil para o gestor
de renda fixa conseguir bom retorno para os investidores", diz Raphael Juan,
gestor da BBT Asset.
Esses produtos aplicam em títulos cuja remuneração acompanha a tendência
do juro básico, ou que estão atrelados à própria Selic.

Nova Chevrolet

Menu especial para o jantar.
Apenas R$55,00.

CMA Series 4

ACORDO COM CREDORES

As Mais: 9 pontos para entender a
crise grega após o calote ao FMI

folhainvest

Para Juan, porém, a fraca atividade econômica no país inviabiliza que a taxa
básica supere os 13% ao ano. "Projetamos que, no fim de 2016, a Selic volte a
cair e fique em 11,5% ao ano", diz.
Nesse cenário, quem pretende entrar agora em um fundo de renda fixa com
foco em títulos públicos para permanecer até o final do ano que vem deve dar
preferência aos papéis prefixados -cuja remuneração é estabelecida no
momento da compra e que leva vantagem em um cenário de queda futura de
juros, acrescenta Juan.

Ao vivo: acompanhe a movimentação
do mercado financeiro no liveblog

Vale destacar que, independentemente do perfil do fundo, o investidor precisa
ficar atento à taxa de administração cobrada, que incide sobre todo o
patrimônio, não apenas sobre o rendimento.
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Veja nossas Ofertas: Onix,
Prisma e Montana 0Km!

O melhor sistema para
investir na bolsa!

"É preciso encontrar uma taxa de no máximo 1% ao ano, para que não corroa o
ganho", diz o economista.
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OURO

Fonte: CMA

Já o ouro foi beneficiado pela alta do metal no mercado externo e pela
valorização do dólar em relação ao real -ambos componentes do preço
calculado no Brasil.

redes sociais

O ouro subiu 12,3% em 12 meses, considerando investimento isento de
Imposto de Renda (no caso de venda de até R$ 20 mil por mês).
O metal é considerado uma opção segura de investimento e, por isso, é mais
procurado em momentos de instabilidade no mercado financeiro, como o
atual.
Diante da maior procura de investidores -em geral, os que possuem mais
recursos disponíveis para aplicar-, o preço do ouro sobe.
"Houve problemas na Grécia, a crise econômica da Rússia e os atentados na
França. Isso tudo gera insegurança", diz Edson Magalhães, diretor da
corretora Reserva Metais.
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LANTERNA
Na lanterna do ranking, os fundos de ações livres -opção para o pequeno
investidor que deseja aplicar em Bolsa- tiveram ganho de 0,66% em 12 meses
após IR, pressionados pela queda do mercado acionário no período.
O pequeno ganho foi possível apesar da desvalorização do Ibovespa porque
esses fundos são livres para aplicar em ações que não compõem o principal
índice da Bolsa.
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Em Busca do Tesouro
Direto

A Arte de Ler Mentes
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Henrik Fexeus

Samy Dana e Miguel Longuini
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RECEBA NOSSA NEWSLETTER
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Sem impeachment, vitórias democráticas são anuladas e corrupção vira direito
'Como Não Ser um Babaca' ensina a não cometer deslizes no trabalho
Livro traz dicas de como administrar os orçamentos da vida pessoal
'Estamos muito próximos de nos tornarmos verdadeiros ciborgues', diz historiador
Confira 10 filmes em DVD de François Truffaut com 50% de desconto

comentários

PUBLICIDADE

Ver todos os comentários (0)

Comentar esta reportagem
Termos e condições

+ livraria
Anuncie aqui

O Dólar Sobe até R$ 4,00?
Saiba Agora o Que Acontecerá com o Dólar nos Próximos Meses, Aqui
empiricus.c om.br/Dolar_F uturo

Para influenciar pessoas e explorar
promessas, é necessário mudar
autoimagem
Matemático desvenda mistério da
hexacosioihexecontahexafobia, ou medo
do 666

Investindo no Brasil
Com o PIL, o Brasil vai continuar avançando. Saiba mais.
www.brasil.gov.br

Veja livros da editora Intrínseca com até
60% de desconto

Linha Rock in Rio.
Chegou a linha mais rock'n roll da Volkswagen. Descubra.
rockinrio.v w.c om.br
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Jack Shafer e Marvin Karlins
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