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

Plano BASF 0,71% 3,31% 6,70% 3,31% 9,41% 21,48% 37,41% 72,91% 169,12%

CDI 0,47% 1,51% 3,07% 1,51% 6,34% 15,26% 31,12% 65,90% 160,28%

Inflação 0,75% 1,51% 1,90% 1,51% 4,57% 7,38% 12,28% 32,81% 76,79%

Poupança 0,37% 1,12% 2,25% 1,12% 4,55% 10,73% 19,81% 39,00% 99,02%

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 março: 

• A inflação medida pelo IPCA acelerou 0,75% em março, acima dos 0,43% de fevereiro. Trata-se da 4ª alta seguida e maior taxa para um

mês de março desde 2015. O índice acumulado em 2019 é de 1,51%. Apesar de uma alta mais expressiva em comparação com os meses

anteriores, o mercado ainda projeta uma taxa de inflação dentro da meta e taxa SELIC no patamar de 6,5% até o fim de 2019;

• O mês foi marcado pela troca de farpas entre o presidente Jair Bolsonaro e o Presidente da Câmara Rodrigo Maia, que ameaçou sair da

articulação política da reforma da previdência no Congresso. Este impasse passou a mensagem de que a aprovação da reforma poderia não

acontecer, ou ser desidratada em relação a proposta inicial. O Ministro Paulo Guedes precisou entrar na articulação do governo, o que

resultou em uma trégua nas tensões políticas entre a Presidência e a Câmara. Este movimento trouxe alívio para a bolsa na última semana

do mês, permitindo que o segmento de Renda Variável fechasse no campo positivo. Já o segmento de Multimercados não obteve a mesma

recuperação e fechou no campo negativo;

• No cenário internacional, o Banco Central americano baixou para zero a possibilidade de mais duas altas para a taxa de juros em 2019, o

que trouxe ânimo para o mercado. Outro acontecimento positivo que agradou os investidores foi a declaração do Secretário do Tesouro

Americano, sinalizando que os EUA e a China estão próximo de um acordo que irá encerrar a guerra comercial. Desta forma, o segmento

de Investimento no Exterior se beneficiou positivamente destes movimentos;

• Em resumo, o mês foi de muita volatilidade para os ativos domésticos, que foram influenciados pelos ruídos políticos. Com o avanço da

reforma no congresso nos próximos meses, o Presidente Jair Bolsonaro enfrentará grandes desafios com uma base ainda desorganizada e

uma forte oposição por diversos setores da sociedade, o que deve acarretar em mais volatilidade para os ativos locais.

Composição Patrimonial

Evolução do Patrimônio
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