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Brasil:
No Brasil, o Ibovespa, principal índice do mercado acionário local, fechou em alta de 3,22%, liderada em linha
com os principais índices acionários internacionais.
No âmbito econômico, os dados de IPCA continuam indicando uma economia inflacionada, em níveis que ainda
não são compatíveis com a meta. Em sua última decisão, o COPOM subiu a taxa de juros em 1,00% e indicou
um possível ajuste adicional, porém de menor magnitude.
No âmbito político, as atenções ficaram voltadas ao PLP 18, que após aprovação na Câmara, segue para
votação no Senado. O PLP 18 busca estabelecer um teto para o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e
telecomunicações visando arrefecer os atuais níveis de inflação.
Além disso, a privatização da Eletrobrás foi aprovada no TCU e a expectativa é de que a oferta pública das
ações resulte em um fluxo de R$ 25 e R$ 30 bilhões de reais a União.
Em relação as eleições, as recentes pesquisas eleitorais divulgadas interromperam a sequência de melhora nas
intenções de votos para o presidente atual Bolsonaro, voltando a aumentar as intenções de voto no candidato
Lula.

FLORENÇA PRIME
CARTA MENSAL – MAIO/2022
China:
Na China, a contração da atividade doméstica causada pela manutenção da política de casos zero e a alta
transmissibilidade da variante da doença seguem gerando preocupações tanto em relação a desaceleração da
atividade econômica do país e a cadeia de suprimentos global.

EUA:
Nos Estados Unidos, os dados divulgados de inflação ao consumidor continuam em patamares elevados, muito
acima das metas de inflação. Em sua última reunião, o Federal Reserve subiu a taxa de juros em 0,50% e
sinalizou dois aumentos na mesma magnitude para as próximas reuniões. Foi destacado que a magnitude dos
próximos passos serão guiados pela pressão inflacionária.
Além disso, o processo de redução de seu balanço foi determinado, começando com um ritmo mensal de 47,5
bilhões de dólares a partir de junho e chegando a um ritmo mais acelerado de 95 bilhões de dólares em
setembro.
O mercado acionário americano apresentou forte volatilidade no mês, chegando a acumular queda de 5,60% no
S&P 500 até 19 de junho, mas recuperando as perdas e fechando o mês com apenas 0,63% de queda.

Fundo Florença Prime:
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Maio foi um mês positivo de 1,08% para o fundo Florença Prime FIM. Resultado que apresentou como
destaques positivos as posições compradas em bolsa e a posição em caixa, já como destaque negativo do mês
ficou com a estratégia de commodities agrícolas.
O fundo continua mantendo exposição de 30%, utilizando estratégia de proteção com o objetivo de diminuir a
exposição e risco em momentos oportunos.
A performance do fundo nos últimos 24 e 36 meses segue positiva.
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O que esperar pela frente:
Seguimos trabalhando com um cenário de bolsa brasileira com preços atrativos, nos atuais níveis de 105.000 a
110.000 pontos do Ibovespa, porém aguardando momentos de volatilidade ao longo do restante do ano.
Permanecemos com a perspectiva de Ibovespa a 130.000 pontos nos próximos 12 meses.
Um excelente mês de junho!
Atenciosamente,
Florença Gestão de Recursos

