Tendências do mercado financeiro: onde investir em 2017?
Em 2016, os investimentos caíram nas graças dos brasileiros. Com o cenário de instabilidade econômica e
grandes incertezas, como as relacionadas à reforma da previdência social, muitas pessoas decidiram
iniciar os investimentos no mercado nesse ano que se encerra. Mas, e agora, quais serão as tendências do
mercado para 2017?
Os investimentos em Letras de Créditos (LCI e LCA), são fundamentais para subsidiar atividades do setor
imobiliário (LCI) e agrícolas (LCA). A tendência de aquecimento desses setores em 2017 é praticamente
uma garantia de que esses papéis continuarão em alta.
Os investimentos em LCI e LCA podem ser pré-fixados, que é quando se sabe exatamente quanto o
dinheiro aplicado renderá ao final do prazo, ou pós-fixados, com taxa de retorno variável. No caso dos
títulos pós-fixados, o rendimento da aplicação dependerá dos números do CDI (Certificado de Depósito
Interbancário) da instituição em que o investimento foi feito. É importante lembrar que as Letras de
Crédito costumam exigir que o dinheiro fique aplicado por períodos maiores. Por isso, é uma boa opção
para quem pensa em longo prazo.
Já os investimentos em títulos públicos foi um dos melhores negócios de 2016 e continuará rentável em
2017. Entre eles, o título baseado no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é um dos
mais recomendados. Esse é o índice que mede a inflação, que, apesar da expectativa de queda nos juros,
continua alta. Nesse investimento, além da taxa de rendimento preestabelecida, o investidor ainda recebe
um valor relativo ao IPCA, o que aumenta a atratividade do negócio. É possível escolher entre papéis com
ou sem juros semestrais.
A Bolsa de Valores, por ter mais riscos, os mais conservadores costumam fugir desse tipo de investimento.
Contudo, o ano de 2017 pode apresentar um cenário favorável aos investimentos de renda variável.
Apesar de incertezas sobre o crescimento da economia, é esperado o início da recuperação de muitas
empresas, o que torna o mercado de ações mais atraente.
De qualquer forma, ainda será preciso fazer uma boa avaliação sobre as perspectivas de crescimento da
empresa antes de investir em suas ações. Além de cautela, será preciso um pouco de paciência, pois é
provável que esse início da recuperação das empresas só gere retornos significativos a partir de 2018.
Com as constantes altas do dólar e do euro em relação ao real, os investimentos em Fundo Cambial
podem se tornar tendência em 2017. Basicamente, ele busca manter o poder de compra de sua moeda
frente às estrangeiras e ainda agrega eventuais retornos que são gerados pelos juros do investimento.
São indicados para investidores mais arrojados, que tenham mais tolerância às oscilações e que tenham
perspectivas de médio a longo prazo.
Com base no cenário econômico de 2017, esses são os quatro investimentos que esperamos que tragam
ótimos retornos no ano que se inicia.
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