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

Plano BASF 1,08% 3,39% 5,82% 7,95% 12,31% 23,65% 37,58% 72,49% 162,77%

CDI 0,57% 1,59% 3,10% 3,66% 6,35% 13,88% 28,12% 63,71% 157,60%

Inflação 0,19% 0,33% 2,10% 2,42% 3,22% 7,85% 10,77% 31,96% 75,65%

Poupança 0,37% 1,12% 2,25% 2,63% 4,55% 9,95% 18,43% 37,93% 101,99%

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 julho: 

Com o primeiro turno da Reforma da Previdência aprovado, seguido do recesso parlamentar, a agenda doméstica no mês não apresentou

eventos relevantes, além do corte de juros anunciado pelo Banco Central, que já era esperado pelo mercado. Desta forma, os ativos

domésticos foram influenciados principalmente pelo cenário externo, com destaque para o andamento das negociações acerca da Guerra

Comercial entre EUA e China, e a expectativa de corte de juros americano, que se concretizou no último dia do mês.

• Com as sinalizações dúbias sobre a trajetória e a intensidade da política monetária americana, o Ibovespa quase zerou os ganhos no mês,

encerrando com alta de 0,84% aos 102 mil pontos. No ano o índice acumula alta de 15,84%. O dólar por sua vez, encerrou o mês com baixa

de 1,76% à R$ 3,76, acumulando queda no ano de 2,84%;

• O Comitê de Política Monetária (Copom) cortou a taxa básica de juros, de 6,5% ao ano para 6%. Com o corte, o colegiado retoma o

processo de queda da Selic, interrompido no primeiro semestre do ano passado. A decisão veio em linha com as expectativas dos

economistas;

• A inflação medida pelo IPCA apresentou alta de 0,19% em julho, acima dos 0,01% de junho. Apesar da aceleração em relação ao mês

anterior, trata-se da menor taxa para mês desde 2014. No ano o índice acumula alta de 2,42%. A inflação deve permanecer em patamares

baixos para os próximos meses, o que reforçar as apostas de novos cortes na taxa básica de juros;

Em resumo, o mês foi impactado principalmente pelo cenário externo, movimento que deve se estender para os próximos meses. No

mercado doméstico, as atenções em agosto deve-se voltar para o andamento da Reforma da Previdência e outras pautas econômicas,

como a Reforma Tributária. 

Composição Patrimonial

Evolução do Patrimônio
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