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* A Bradesco Asset Management assumiu a gestão do fundo a partir de 27/12/2012. Anteior a esta data, a gestão do Fundo era de responsabilidade da Infinity Asset Management

Rentabilidade Mensal

Patrimônio Líquido

!

O objetivo do plano é proporcionar a valorização superior ao INPC + 5% a.a. A
alocação estratégica concentra-se na aplicação em cotas de fundos de investimentos
em renda fixa, renda variável e investimentos estruturados, respeitando os critérios de
composição e diversificação estabelecidos nos regulamentos dos fundos que compõe o
plano e na legislação em vigor.

Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas. Portanto, acurácia dos dados é de responsabilidade da fonte dos mesmos.
Nenhuma das análises aqui apresentadas pode ser interpretada como recomendação de investimento ou de desinvestimento.
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Apresentação
A Lâmina de Rentabilidade consolida as informações enviadas pelas gestoras de ativos
BRAM - Bradesco Asset Management e DLM Invista Asset Management e é disponibilizada
mensalmente no site da JUSPREV para que os participantes possam acompanhar o
desempenho dos fundos de investimentos. É destinado exclusivamente aos recursos
aplicados pela JUSPREV e atende as exigências da Política de Investimentos e da
Resolução CMN 3792.
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Histórico de Desempenho Composição

Comentários Mensais

!

Rua Mateus Leme, nº 2018, Térreo, Centro Cívico, Curitiba - PR 
CEP 80530-010 Fone: (41) 3252-3400 / Fax: (41) 3252-8910
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Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas. Portanto, acurácia dos dados é de responsabilidade da fonte dos mesmos.
Nenhuma das análises aqui apresentadas pode ser interpretada como recomendação de investimento ou de desinvestimento.
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DLM

O fundo DLM JUSPREV FIC FIM encerrou o mês de novembro/13 com rentabilidade de 0,23%, equivalente a 32,33% CDI. Desde o seu 
início em dezembro/2012, o fundo acumula retorno nominal de 2,60%. 
No mês, os fundos Multimercados foram os responsáveis pelas maiores contribuições em termos de performance. De uma maneira geral
todos os fundos tiveram resultado acima do CDI, com destaque para o Plural Capital Institucional com rentabilidade de 1,59%, equivalente a 
224,36% do CDI e o BBM Institucional com rentabilidade de 1,04%, correspondente a 145,70% do CDI. 
As nossas posições nos fundos de ações tiveram boa performance se comparados ao resultado do Ibovespa, que apresentou rentabilidade 
negativa de 3,27% no mês e acumula no ano queda de -13,90%. Mesmo neste contexto, o DLM Braziltech conseguiu obter rentabilidade
positiva no mês, subindo 0,31% e acumulando no ano 1,80%. O DLM Vanguard também obteve retorno superior ao benchmark, fechando o
mês com rentabilidade negativa de 1,22%. 
Por outro lado, os fundos que investem em títulos de inflação tiveram mais um mês difícil e foram as contribuições negativas do período. O 
fundo Itau Institucional Inflação Renda Fixa fechou o mês com rentabilidade negativa de 3,62%, impactado pela alta das taxas de juros reais 
do Brasil em todos os vértices, por conta da crescente preocupação com a Política Fiscal do país. Os demais fundos que aplicam a parcela 
de caixa nesses títulos, GAP Institucional IPCA e Claritas Inflação FIM, tiveram rentabilidade de +0,28% e -0,23%, respectivamente. 

BRAM

Fundo Bradesco Jusprev 

No mês de novembro o destaque positivo foi o fundo de ações valor que apresentou resultado positivo mesmo em um mês onde a bolsa de 
valores apresentou resultado negativo (-3,27% para o Ibovespa). O destaque negativo foi o fundo composto por títulos atrelados a inflação 
(IMA-B) que apresentou resultado negativo (-3,46%).
Durante o mês de novembro reduzimos mais uma vez a exposição em títulos atrelados a inflação, em linha com o objetivo de manter o perfil 
mais conservador.


