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

Plano BASF 2,00% 3,42% 6,13% 2,00% 9,61% 22,60% 39,70% 76,41% 173,55%

CDI 0,54% 1,54% 3,15% 0,54% 6,38% 16,36% 32,69% 66,86% 162,50%

Inflação 0,32% 0,26% 1,10% 0,32% 3,77% 6,74% 12,45% 33,38% 76,03%

Poupança 0,37% 1,12% 2,25% 0,37% 4,59% 11,21% 20,49% 39,47% 97,55%

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 janeiro: 

• A inflação oficial, medida pelo IPCA, acelerou para 0,32% em relação a dezembro (0,15%). O acumulado em 12 meses, por sua vez,

passou de 3,75% para 3,77% em janeiro. Em função dos baixos resultados de inflação dos últimos meses, o mercado revisou a projeção da

taxa SELIC para o fim de 2019 de 7% para 6,5%;

• A percepção ainda mais otimista em relação a aprovação da reforma da previdência, melhora do cenário externo e a agenda pró mercado

apresentada no encontro econômico de Davos por Bolsonaro e Paulo Guedes, fizeram com que o Ibovespa obtivesse fortes ganhos,

fechando o mês no patamar dos 97 mil pontos e alta de 10,82%. Movimentos esses que impactaram positivamente os Fundos de Renda

Variável e Multimercados;

• Nos Estados Unidos, após um dezembro de grandes perdas nos mercados de ações, em função dos temores de uma possível recessão da

economia americana, o mês foi bastante favorável aos índices globais de ações, sendo o melhor desde 1987. A sinalização de uma possível

interrupção no atual ciclo de alta dos juros dada pelo Fed em sua última reunião de política monetária em janeiro, somados aos sinais de

avanços nas negociações para um acordo comercial entre China e EUA, estimularam a procura por ativos de maior risco. O dólar por sua

vez recuou frente a diversas moedas, favorecendo ativos de países emergentes. Todos esses movimentos contribuíram positivamente para

a performance dos Fundos de Investimento no Exterior;

Em resumo, o primeiro mês do ano foi de otimismo por parte dos investidores domésticos e estrangeiros que buscaram ativos de maior

risco, contabilizando desta forma um fluxo positivo de capital estrangeiro na bolsa brasileira. Isso pode ser considerado uma boa prévia do

que pode estar por vir ainda este ano, com um cenário político mais definido e uma agenda reformista que está ganhando cada vez mais

corpo e força.

Composição Patrimonial

Evolução do Patrimônio
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