
Quadro de Rentabilidade
Agosto 3 meses 6 meses 2019 12 meses 24 meses 36 meses 60 meses 120 meses

Plano BASF 0,63% 3,11% 5,89% 8,62% 13,00% 22,82% 36,92% 69,82% 161,54%

CDI 0,50% 1,55% 3,11% 4,18% 6,28% 13,54% 27,22% 63,13% 157,12%

Inflação 0,11% 0,31% 1,77% 2,54% 3,43% 7,76% 10,41% 31,78% 75,58%

Poupança 0,37% 1,12% 2,25% 3,01% 4,55% 9,75% 17,97% 37,67% 102,74%

BASF Sociedade de Previdência Complementar

Comentários 

Prezados participantes, o cenário econômico foi impactado pelos seguintes eventos no mês de agosto: 

O impasse comercial entre Estados Unidos e China, deixaram o mercado instável durante o mês. Esse movimento impactou os ativos de

maior risco, onde boa parte dos investidores realizaram os ganhos dos últimos meses e procuraram ativos com maior segurança. Outro fator

que também contribuiu para este movimento, foi a vitória da oposição do atual Presidente da Argentina nas prévias presidenciais do país,

que não agradou os investidores e contaminou o mercado brasileiro.

• Na última semana do mês, o Ibovespa chegou ao patamar dos 95 mil pontos, porém, amparado pelo resultado do PIB brasileiro, se

recuperou aos 101 mil pontos. A esperança de uma amenização da guerra comercial entre Estados Unidos e China, também ajudou nesse

movimento de recuperação. No mês o índice Ibovespa caiu 0,67%, porém no ano ainda acumula alta de 15,07%. O dólar por sua vez,

acompanhou a movimento de aversão ao risco e teve expressiva alta de 9,92% no mês. No ano a moeda apresenta alta de 6,81%;

• A inflação medida pelo IPCA apresentou alta de 0,11% em agosto, abaixo dos 0,19% de julho. A desaceleração em relação ao mês

anterior, deve-se a uma queda nos preços dos alimentos e transportes. No ano o índice acumula alta de 2,54%. A inflação deve permanecer

em patamares baixos para os próximos meses;

• O PIB brasileiro cresceu 0,4% no 2º trimestre, embora reforce a leitura de maior fraqueza da economia em 2019, veio um pouco acima do

esperado pelo mercado e afastou o risco de entrada do país em uma recessão técnica, caracterizada por dois trimestres seguidos de

retração. Esse resultado deve alterar a projeção do mercado de crescimento do PIB para 2019, até então de 0,08% para um valor

marginalmente maior, mas ainda abaixo de 1%;

A melhora do mercado na última semana de agosto não representa o fim dos receios, onde os investidores devem seguir acompanhando

tanto os avanços na agenda doméstica quanto no exterior antes de empurrar o Ibovespa para níveis mais altos. As atenções devem se

voltar principalmente para o andamento da reforma da previdência no Senado e os desdobramentos Trade War.

Composição Patrimonial

Evolução do Patrimônio
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Av. Angelo Demarchi, 123 - Prédio C110 1o Andar

São Bernardo do Campo - SP

CEP 09844-900 - Sigla SA/PPC

Telefone: 0800 773 2303 - opção 1 e em seguida opção 4

Email: previdencia.complementar@basf.com

BASF Previdência, a gente te ajuda a fazer seu sonho render.
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