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

Plano BASF 1,06% 2,35% 5,85% 4,40% 9,97% 22,08% 37,27% 72,58% 166,35%

CDI 0,52% 1,49% 3,05% 2,04% 6,34% 14,96% 30,42% 65,41% 159,46%

Inflação 0,57% 1,76% 2,02% 2,09% 4,94% 7,84% 12,24% 32,68% 76,95%

Poupança 0,37% 1,12% 2,25% 1,49% 4,55% 10,58% 19,50% 38,76% 99,75%

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 abril: 

• A inflação medida pelo IPCA acelerou 0,57% em abril, abaixo dos 0,75% de março. Apesar da desaceleração, trata-se da maior taxa para

um mês de abril desde 2016. O índice acumulado em 2019 é de 2,09%. Apesar de um ritmo mais forte nos últimos meses, puxado

principalmente pelo preço de alimentos e combustíveis, o mercado continua com a projeção de uma taxa de inflação dentro da meta e

SELIC no patamar de 6,5% até o fim de 2019;

• O mês foi marcado pelos rumores de uma possível nova paralização dos caminhoneiros, e pela reação negativa do Mercado à atitude do

Presidente Jair Bolsonaro, que ligou para o presidente da Petrobrás solicitando que o reajuste do diesel, já anunciado, fosse repensado pela

companhia, causando desvalorização dos ativos. No entanto, a bolsa voltou a se recuperar com a aprovação da Reforma da Previdência na

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), trazendo otimismo para os investidores. Apesar de toda a volatilidade dos ativos domésticos, os

segmentos de Renda Variável e Multimercados fecharam com variação positiva e tiveram seu segundo melhor mês no ano;

• No cenário internacional, a divulgação do PIB americano de 3,3% superou as expectativas do mercado, mostrando que atividade

econômica do país segue aquecida. Além disso, os resultados positivos dos balanços das empresas listadas na bolsa americana, e os sinais

de que EUA e a China estão próximos de um acordo que irá encerrar a guerra comercial, contribuíram para que as bolsas globais

performassem no campo positivo. Todo esse rali, contribui significativamente para o bom desempenho do segmento de Investimento no

Exterior;

• Em resumo, o mês seguiu a tendência de alta para os ativos globais e apresentou uma leve retomada de otimismo pelo mercado local, que

reagiu bem a aprovação da Reforma da Previdência na CCJ. Porém, o mês de maio será desafiador. O encaminhamento da proposta para a

Comissão Especial que irá debater o seu mérito, demandará muito do capital político e colocará em teste a capacidade de articulação de Jair

Bolsonaro e sua equipe na Câmara dos Deputados, o que deve trazer volatilidade para os ativos locais.

Composição Patrimonial

Evolução do Patrimônio
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