Cenário:

FLORENÇA PRIME
CARTA MENSAL – MAIO/2021

Brasil:
Maio foi um mês positivo para os investimentos em renda variável, com o índice Ibovespa alcançando o seu recorde nominal de 126.215
pontos. Apesar da pandemia e de todas suas incertezas geradas, o destaque no país foi o nível de atividade econômica, com o PIB
registrando uma alta de 1,2% no 1T de 2021. Além disso, os dados de produção industrial e vendas no varejo seguem superando as
expectativas do mercado. O destaque negativo ficou com a inflação, que voltou a surpreender, registrando a alta de 0,83% no mês.
No âmbito político-econômico, o principal destaque foi a aprovação na Câmara dos Deputados da Medida Provisória da Eletrobras, que
abre caminho para a capitalização da companhia. Já no cenário fiscal, os dados de arrecadação do governo e o superávit primário
vieram acima do consenso de mercado.

Em relação a pandemia
Em relação à pandemia, observou-se uma pequena melhora no início do mês, com a diminuição de hospitalizações e mortes, porém
devido ao baixo percentual da população vacinada e uma maior reabertura econômica em alguns estados, o quadro sanitário voltou a
apresentar uma deterioração.
O país segue com a necessidade de aumentar o ritmo de imunização para acelerar a reabertura e a melhora da economia.

Exterior:
Nos Estados Unidos, a reabertura econômica já é uma realidade, o que acabou refletindo nos dados de inflação divulgados para o último
mês, registrando 0,91%, maior marca de variação mensal desde a década de 80. Porém os itens responsáveis por influenciar a alta da
inflação são atrelados ao processo de abertura econômica como passagens aéreas, ingressos de eventos e serviços, o que pode sugerir
um movimento transitório.
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Fundo Florença Prime:
O fundo apresentou em maio valorização de 1,79%, com destaque para as ações que nem sempre estão no radar dos grandes
investidores.
As estratégias de bolsa, moedas e commodities obtiveram um retorno significativo para a carteira, gerando uma performance bastante
acima do CDI, nosso benchmark. O fundo acumula em 12 meses uma valorização de 18,17% contra 2,18% do CDI.
A performance nos últimos 12, 24 e 36 meses segue bastante positiva.

Fundo Florença Prime FIM
Rentabilidade

Mês

Ano

12 meses

24 meses

36 meses
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1,79%

5,82%

18,17%

34,67%

40,41%

R$ 12.660.279

C DI

0,26%

0,96%

2,18%

7,33%

14,17%

688,46%

606,25%

833,49%

472,99%

285,18%

% C DI
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O que esperar pela frente:
A Bolsa brasileira segue barata frente aos pares, se for dolarizada, e a economia vai retomando suas atividades aos poucos. O investidor
estrangeiro segue aportando capital no país, finalizando o mês de maio com um saldo positivo de R$12,2 bilhões, somando um valor
total de R$31,38 no ano.
Sendo assim, passamos a trabalhar com um cenário mais otimista de fechamento para o Ibovespa, com projeções entre 140 mil e 145
mil pontos.
Seguimos otimistas.

Um ótimo mês de junho!!!

