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Caro participante,

O segundo trimestre de 2019 teve como principais

eventos a tramitação da Reforma da Previdência no

Congresso Nacional e os desdobramentos em torno do

Trade War.

A bolsa brasileira acumulou uma alta para o trimestre

de 5,82%, com destaque para primeiro mês de maio

positivo em dez anos. Algumas incertezas, como a

capacidade do Governo em articular a Reforma junto ao

Congresso, trouxeram temor e volatilidade ao mercado.

Porém, após análise Técnica na CCJ (Comissão de

Constituição e Justiça) e aprovação, por parte da Câmara,

deu-se início a uma onda de otimismo.

No exterior, os dados econômicos mais fracos da China,

reforçaram a preocupação do mercado com o crescimento

econômico global. Esse receio aumentou após Donald

Trump anunciar em maio que os EUA iriam aumentar para

25% as tarifas sobre US$200 bilhões em produtos

chineses importados. No entanto, em junho, os Bancos

Centrais globais apresentaram uma postura de

afrouxamento monetário, o que deve contribuir para

estimular a atividade econômica mundial, trazendo alívio

para os mercados.

No início de julho a Câmara aprovou com resultado de

379 votos a favor, e 131 contra, o texto base da Reforma a

ser analisado ainda pelo Senado. A equipe de

investimentos avalia que a Reforma tem impacto nos

preços de ativos no curto prazo, porém o impacto

macroeconômico é ainda maior a longo prazo.

Abaixo, seguem os resultados acumulados da BASF

Previdência, até junho de 2019.

Relatório BASF Sociedade de Previdência Complementar

Junho 2019

Indicador Até

Jun/2019

Perspectiva 

2019

SELIC 6,50% 5,50%

IPCA 2,23% 3,78%

Dólar R$ 3,81 R$ 3,75

Composição Patrimonial -

R$ 1,383 Bi. 

Retorno 2019

Indicadores

Fonte: Boletim Focus, BACEN, base julho 2019.

Multimercados

9,74%
Renda Variável

11,74%

Exterior

3,76%

Segmento Retorno no Ano Percentual do CDI

Renda Fixa 5,15% 167%

Renda Variável 15,74% 512%

Multimercados 5,04% 164%

Investimento no Exterior 12,79% 416%

Cota BASF 6,80% 221%

OUTROS – 1,38%

Renda Fixa

73,38%


