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

Plano BASF 0,57% 3,01% 6,71% 2,58% 9,63% 21,59% 38,34% 73,54% 172,66%

CDI 0,49% 1,54% 3,07% 1,04% 6,41% 15,91% 32,02% 66,38% 161,57%

Inflação 0,43% 0,90% 1,63% 0,75% 3,89% 6,84% 11,93% 33,03% 75,82%

Poupança 0,37% 1,12% 2,25% 0,74% 4,56% 11,04% 20,22% 39,21% 98,28%

BASF Sociedade de Previdência Complementar

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.

BASF Sociedade de Previdência Complementar

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

• A inflação medida pelo IPCA acelerou 0,43% em fevereiro, acima dos 0,32% de janeiro. O índice acumulado em 12 meses ficou em 3,89%

e no ano em 0,75%. Em função dos resultados de inflação dos últimos meses ainda estarem em patamares baixos, o mercado manteve a

projeção da taxa SELIC para o fim de 2019 em 6,5%;

• O mês de fevereiro iniciou-se bem otimista com as atenções voltadas para a reforma da previdência, porém, esse tom mais amistoso, foi

se perdendo ao passo que os investidores perceberam as dificuldades que o governo de Jair Bolsonaro enfrentará na articulação política. O

resultado do PIB de 1,1% em 2018 também desapontou o mercado, e trouxe uma perspectiva de menor crescimento para 2019. Esses

eventos impactaram negativamente os Fundos de Renda Variável e Multimercados, com o Ibovespa apresentando queda de 1,86% para o

mês;

• O consenso de uma desaceleração do crescimento global foi mais uma vez reforçado entre os agentes econômicos, que observaram os

indicadores econômicos de crescimento e produção abaixo do esperado na China. Porém, os dados de crescimento econômico da

economia americana continuam fortes e com baixa inflação, o que contribuiu positivamente para as bolsas de países desenvolvidos e fez

com que o dólar ganhasse força frente a maior parte das moedas globais. Desta forma, os Fundos de Investimento no Exterior se

beneficiaram positivamente destes movimentos;

Em resumo, após a forte recuperação dos ativos em janeiro, o mês de fevereiro foi de cautela por parte dos investidores locais e

estrangeiros. Em geral o mercado ainda está bem otimista com a reforma da previdência, porém, os ruídos políticos em torno do governo

de Jair Bolsonaro e um cenário externo com resultados econômicos mistos entre as maiores economias mundiais China e EUA, trouxeram

um tom mais cauteloso para os ativos de risco.

Composição Patrimonial

Evolução do Patrimônio
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