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II Round table "Latin America debt market (Brazil)"
17 августа 2018, Сан-Паулу
INTERCONTINENTAL SAO PAULO (Alameda Santos, 1123)

Программа
Conference (17.08)
08:30 - 09:00

Cadastramento e cafe de boas-vindas

09:00 - 09:10

Palavra de boas-vindas

09:10 - 10:30

Seminario - Analise da macroeconomia e do rendimento financeiro da America
Latina

Representative, BCP Securities
Representative, Renascenca
Маурисио Оренг, Senior Brasil Strategist, Banco Rabobank International Brasil
Лусиано Ростагно, Chief Strategist, Banco Mizuho do Brasil

Questoes para debater:

As perspectivas para 2018 e as caracteristicas de valores macroeconomicos: inflacao, taxas, PIB, taxas de
cambio;
Austeridade da politica monetaria do Sistema de Reserva Federal e o aumento da rentabilidade dos titulos de
tesouro dos EUA como um novo desafio para os mercados em desenvolvimento;
Mudancas dos fluxos de capitais, as perspectivas do mercado de obrigacoes da America Latina em 2018;
Analise da capacidade de credito da America latina, o ranking soberano e corporativo, os nomes com maior
atracao;
Capacidades investidores do mercado de obrigacao da America Latina comparando com mercados mundiais
em desenvolvimento;
Analise do mercado de obrigacoes do Brasil;
Com a alta do dolar, as obrigacoes em moeda local ainda sao um segmento atraente?

10:30 - 11:00

Intervalo para cafe

11:00 - 12:30

Seminario de investidores institucionais

Марсело Трамонтина Пиекшото, Портфельный менеджер, Santander Asset Management
Representative, TPCG Group

Questoes para debater:

Melhores ideias para investimento;
Perspectivas gerais para America Latina em 2018 na categoria de ativos: fatores basicos;
Quais sao os principais problemas / fatores de risco?
Queda do mercado e formas da sua cobertura financeira, o default soberano na Venezuela;
Alteracoes notaveis na carteira de 2018, durabilidade / risco de credito;
Existe a divida em moeda nacional no momento de desvalorizacao da moeda de mercados em
desenvolvimento?
Investimento as obrigacoes indexadas e obrigacoes em moeda estrangeira considerando a inflacao;
Analise dos mercados de obrigacoes do Brasil. Como o risco brasileiro se encaixa no fundo de gestores das
estrategias de carteiras?

12:30 - 13:00

Apresentacao da plataforma Cbonds
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