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Nos primeiros sete pregões de 2019, o S&P 500 gerou um retorno de 3,6%, seu duodécimo melhor recorde
desde 1928 e o melhor desde 2003. Além disso, os índices S&P MidCap 400 e S&P SmallCap 600 superaram
as large caps ao atingir seus melhores resultados no início de um ano. Por fim, mais da metade dos
segmentos por setor, tamanho e estilo tiveram seus maiores ganhos na história.
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O S&P 500 apresentou cinco dias consecutivos em alta até 10 de janeiro de 2019, gerando um retorno total
de 6,1%. A última vez que o S&P 500 teve cinco dias seguidos de resultados positivos foi no encerramento de
14 de setembro de 2018, mas o retorno acumulado então foi de apenas 1,2%. Na história do S&P 500, esta
situação aconteceu em 4% do tempo desde 4 de janeiro de 1928, mas em apenas 44 casos anteriores, ou
0,2% do tempo, o retorno foi maior do que agora. A última vez que o retorno de cinco dias em alta ultrapassou
6,1% aconteceu em 13 de julho de 2010, o último dia de uma série de pregões positivos que atingiu 6,5%. O
último janeiro que teve resultados similares foi janeiro de 1987. Nos primeiros cinco pregões daquele ano, o
S&P 500 gerou um retorno de 6,2%.
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Entre todos os segmentos de tamanho, estilo e setores, 22 dos 42 tiveram seu melhor começo em qualquer
ano nos primeiros sete pregões de 2019. O S&P SmallCap 600 e o S&P MidCap 400 tiveram o seu melhor
começo na história, subindo 6,4% e 5,9% respectivamente, e as ações de valor ganharam das ações de
crescimento. Oito dos onze setores de baixa capitalização, seis dos onze setores de capitalização média e
apenas dois dos onze setores de alta capitalização tiveram o seu melhor início de ano em 2019. Os setores
de energia e consumo discricionário também apresentaram seu melhor começo, apesar do seu tamanho.
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É possível que a queda do dólar e as negociações comerciais estejam influenciando os setores com retornos
mais elevados. Historicamente, a queda do dólar é melhor para as mid caps, já que contribui para o
crescimento internacional destas companhias, uma vez que elas são grandes, mas suficientemente ágeis para
aproveitar novas oportunidades no exterior. No entanto, o setor de energia é particularmente sensível à queda
do dólar, já que o petróleo é precificado em dólares. Embora a performance de todas as categorias de
capitalização no setor de energia tenha sido boa com a recente alta do petróleo, as mid caps e small caps
geraram mais do dobro do retorno das large caps, o que não é surpreendente, já que as empresas maiores se
protegem mais contra a volatilidade dos preços.

Mais da metade dos segmentos do mercado americano de valores
teve seu melhor início de ano nos primeiros sete pregões de 2019
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As altas do S&P SmallCap 600 e o S&P MidCap 400, de 6,4% e 5,9% respectivamente, ultrapassaram o
ganho de 3,6% das large caps, o que é historicamente típico nos primeiros mercados em alta. No entanto,
pode ser cedo demais para dizer se o Fed tem mais influência sobre o mercado de ações do que outras
questões não resolvidas, tanto nos EUA quanto no exterior, tais como as tensões comerciais, o Brexit e a
paralisação parcial do governo americano. Historicamente, os setores de serviços financeiros e imóveis têm
um melhor desempenho quando o mercado se recupera, mas a retomada atual é liderada pelo setores de
energia, consumo discricionário, industrial e materiais, o que demonstra que esta recuperação está mais
relacionada a questões internacionais, além dos comentários sobre taxas de juros do Fed. Quando o dólar
sobe, as small caps têm um melhor desempenho histórico devido à sua elevada percentagem de receitas
domésticas, contudo, o setor de energia pode ser pressionado pelo aumento do dólar, especialmente nas
empresas de médio e pequeno porte menos protegidas.
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