
 

 

    
 
                                                                                                            ATA Nº 08/2018. 

 

      ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPASCON. 
 

Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Conceição de Macabu – 
IPASCON,  criado através do Decreto do Poder Executivo Municipal de número cento 
e vinte e dois, de três de outubro de dois mil e doze, publicado no Diário Oficial do 
Município, Edição número quinhentos e vinte e um, de onze de outubro de dois mil e 
doze. Realizada às dez horas do dia trinta e um de agosto de dois mil e dezoito, na 
sede do IPASCON à Rua Ribeiro do Rosário, número um, Centro, Conceição de 
Macabu – RJ. Presentes os membros do Comitê, o Presidente deu inicio a reunião 
expondo o Panorama Semestral da Crédito e Mercado referente ao 1º semestre de 

2018. A RENDA FIXA Podemos dizer que no semestre que passou, com 
as expectativas de inflação de logo prazo nos EUA em seu nível mais 
alto, em pelo menos três anos e meio, o rendimento dos títulos do 
tesouro americano chegou a atingir o maior patamar em quatro anos. 
Mais de dois anos após começar a subir os juros, o FED tem conseguido 
apertar as condições financeiras, cujo impacto, com a continuada 
valorização do dólar tem sido mais sentido no exterior do que no âmbito 
doméstico, particularmente nos mercados emergentes. Nesse contexto, o 
rendimento dos títulos de 10 anos emitidos pelo governo britânico (UK 
Gilt) passou de 1,18% a.a., no final de 2017, para 1,27% a.a., no final do 
primeiro semestre de 2018 e o dos títulos do governo alemão (Bund) de 
0,42% a.a., para 0,31% a.a. Já os títulos de 10 anos do governo 
americano (Treasury Bonds) tiveram o seu rendimento alterado, no 
mesmo período, de 2,32% a.a., para 2,85% a.a. e os de 30 anos de 
2,74% a.a. para 2,98% a.a. Fonte: www.tradingeconomics.com ,RENDA VARIÁVEL 
Como era nossa expectativa, para a maioria das bolsas internacionais, o  
semestre foi de desempenhos negativos. O índice Dax 30 (Alemanha) 
acumulou queda de 4,73% no semestre, enquanto o FTSE 100 (Grã  
Bretanha) recuou 0,66% nesse período. Nos EUA, as bols as voltaram a 
atingir níveis recorde, com a continuada melhora da economia. O índice 
S&P 500 apresentou alta semestral de 1,67%. Não havendo mais 
nenhum assunto a tratar, encerrou-se a mesma às dez horas e vinte 
minutos. Esta Ata foi lavrada por mim, Presidente do Comitê de 
Investimento e assinada por todos os membros presentes, devidamente 
descritos a seguir: 
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