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

Plano BASF 0,90% 2,69% 5,78% 5,35% 12,05% 22,68% 37,00% 71,52% 160,71%

CDI 0,54% 1,54% 3,10% 2,59% 6,37% 14,52% 29,69% 64,89% 158,88%

Inflação 0,13% 1,46% 2,37% 2,22% 4,66% 7,64% 11,52% 32,24% 76,35%

Poupança 0,37% 1,12% 2,25% 1,87% 4,55% 10,36% 19,17% 38,50% 100,50%

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 maio: 

• A inflação medida pelo IPCA apresentou alta de 0,13% em maio, abaixo dos 0,57% de abril, o menor resultado para o mês desde 2006.

Nos últimos 12 meses acumulados, houve recuo de 4,94% para 4,66%, o que reforça a visão do mercado de que o índice deve encerrar o

ano próximo ao centra da meta. O IPCA acumulado em 2019 é de 2,22%. A projeção da taxa SELIC manteve-se no atual patamar de 6,5%

até o fim de 2019;

• O cenário internacional teve como destaque a deterioração da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. No início do

mês, o Presidente Donald Trump anunciou que os EUA iriam aumentar para 25% as tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses

importados, a partir de 10 de maio. A China por sua vez, anunciou que retaliaria com imposição e aumento de tarifas sobre mais produtos

americanos. Esses movimentos causaram aversão aos ativos de risco por parte dos investidores, impactando a rentabilidade do segmento

de Investimento no Exterior, que encerrou o mês em campo negativo;

• Os ruídos vindos do exterior, impactaram o mercado local e principalmente a bolsa brasileira, que passou a maior parte do mês em campo

negativo. A reversão deste cenário se deu na última semana do mês, que teve como destaque positivo as manifestações pró reforma da

previdência, e a reunião entre o Presidente Jair Bolsonaro com os Presidentes da Câmara, Senado, e Supremo Tribunal, que se

comprometeram a trabalhar juntos a favor da agenda reformista apresentada pelo governo. Esse movimento desencadeou uma onda de

otimismo, permitindo que os segmentos de Renda Variável e Multimercados fechassem com variação positiva;

• Em resumo, o mês foi de muita volatilidade para o mercado. Apesar do cenário adverso para ativos de risco, a retomada do otimismo em

torno da reforma da previdência, garantiu que os ativos locais fechassem em campo positivo. O mês de junho será bem desafiador para os

investidores, que devem acompanhar atentos aos desdobramentos da guerra comercial, e para o andamento da reforma da previdência na

câmara dos deputados. 
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