FUNDAÇÃO ITAÚSA ESCLARECE

Coronavírus e o mercado financeiro

Saiba quais medidas estão sendo tomadas na
gestão dos investimentos dos Planos PAI e BD
Dando continuidade ao nosso compromisso em relação à
prestação de informações e transparência sobre os impactos da
crise instalada por força da pandemia causada pelo Coronavírus
(COVID-19), informamos o que a Fundação Itaúsa Industrial
vem fazendo e entende como importante em relação a gestão
dos recursos dos nossos participantes ativos e assistidos.
Como você deve estar acompanhando, o fenômeno do
Coronavírus (COVID-19) acelerou de forma rápida ao redor do
mundo, impactando os mercados. Em meio a esse cenário, a
equipe da Fundação Itaúsa Industrial tem trabalhado para
compilar e compartilhar todo conhecimento necessário de
forma a ajudá-lo a enfrentar esse momento de tanta
adversidade.
Com a alta aversão a risco, o mercado financeiro sofre e
acumula perdas. Baseado nisso, reafirmamos que cautela é
mais do que necessária. Sabemos que é um momento difícil e
que requer parcimônia.
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>>>

Os principais catalisadores desse movimento de perdas são a
disseminação do Coronavírus (COVID-19), a queda vertiginosa dos
preços de petróleo e, no Brasil, a recente decisão do Congresso que
expande significativamente os gastos fiscais.
Após novas quedas nas bolsas brasileira e americana, o mercado
entrou em estado de alerta, com investidores deixando de agir com
base em fundamentos econômicos para agir com base na emoção.
Da nossa parte, reduzimos a exposição em ativos de risco de forma
a tentar minimizar os impactos nos resultados dos perfis de
investimento do Plano PAI-CD, sempre dentro dos parâmetros
permitidos pela Política de Investimento.
Em momentos como esse, é importante lembrar que, na bolsa de
valores, os fundamentos de longo prazo tendem a prevalecer.
Nesse sentido, a Fundação Itaúsa Industrial entende que manter a
cautela e ter paciência é o mais acertado neste momento. Fazer
previsões e tomar decisões com foco no curto prazo raramente
funcionam, especialmente em momentos de incerteza.
Manteremos o nosso compromisso em fornecer a você um alto nível
de serviço e desempenho, e continuaremos a atualizá-lo à medida
que novos fatos importantes surgirem.
Para obter mais informações, entre em contato com a equipe de
atendimento e acompanhe os nossos canais de comunicação.
Clique aqui e leia também: Coronavírus e o efeito no mercado
financeiro: O que é preciso entender diante das recentes e
expressivas quedas da bolsa.
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