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Este artigo foi publicado originalmente no blog Indexology® no dia 16 de março de 2020.
Definitivamente, as últimas semanas se sentiram como um momento sobre o qual alguém pergunta o que
você estava fazendo quando isso aconteceu, à medida que o medo em torno ao coronavírus cresce no mundo
e que o cotidiano de muitas pessoas está sendo afetado. Em meio da ansiedade e a perturbação, os
mercados financeiros globais caíram em flecha, fazendo com que todos os principais índices de ações
tombassem, que o VIX® atingisse patamares não vistos desde a crise financeira e que a rentabilidade dos
títulos de dívida do Tesouro dos EUA caísse para mínimos históricos.
Figura 1: Todos os países que compõem o S&P Global BMI estão no vermelho em março

Fonte: Dashboard diário da S&P Dow Jones Indices. O quadro está baseado nos retornos totais (em dólares) do mês até o fia 13 de março de 2020. O
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido somente para efeitos ilustrativos. Envie um e-mail a
chris.bennet@spglobal.com para receber diariamente o nosso dashboard.

O S&P 500 atingiu o seu máximo histórico no fechamento do dia 19 de fevereiro, e logo depois entrou
oficialmente no território de correção (medido por uma queda de 10%) a um ritmo vertiginoso (6 dias de
negociação) no final de fevereiro. As quedas súbitas durante este mês, incluindo o declínio de 9,51% do dia
12 de março (que representou o pior retorno diário do índice desde a segunda-feira negra de 1987), marcaram
o final do maior período de expansão do mercado na história: os mercados em alta não morrem devagar,
mas subitamente.

Figura 2: Adeus ao maior período de expansão do mercado da história
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Fonte: S&P Dow Jones Indices. O quadro está baseado nos preços de fechamento entre os dias 3 de janeiro de 1928 e 13 de março de 2020. O
desempenho no passado não garante resultados futuros.

Esta reviravolta na percepção do mercado também atingiu as empresas americanas de menor capitalização:
enquanto o S&P 500 marcou um retorno 27% inferior ao seu máximo histórico no encerramento da última
quinta-feira, o S&P MidCap 400 (-32%) e o S&P SmallCap 600 (-34%) caíram mais durante o mesmo período.
Dado que as companhias de menor capitalização se focam principalmente no mercado interno e portanto
confiam mais no consumidor local e na saúde da economia nacional, os retornos recentes podem refletir
expectativas crescentes de uma desaceleração da economia dos EUA e a relativa dificuldade das
empresas de menor capitalização para lidar com tal cenário.
Quadro 3: As empresas de menor capitalização usualmente possuem um foco mais doméstico
100%

79%

75%
75%
66%

67%

79%

69%

62%
57%

56%
50%

25%

0%
S&P 500

S&P MidCap 400
S&P SmallCap 600
Correlation
Three-Year
GDP
Correlação to
com
crescimento
doGrowth
PIB de três anos
Correlação
crescimento
do Investimento
e consumoGrowth
de três anos
Correlation com
to Three-Year
Investment
and Consumption
Porcentual
domésticas
(dezembro
de 2019)
Percentagede
of vendas
Domestic
Sales (December
2019)

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA). Dados de dezembro de 1994 até dezembro de 2019. O
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. Para mais informações, confira o artigo “The
Half Discovered Continent: Beyond the S&P 500”, S&P DJI, março de 2020.

Desde um ponto de vista mais amplo, o medo em torno ao coronavírus contribuiu para quedas de 20% em
oito dos onze setores do mercado americano entre os dias 19 de fevereiro e 12 de março. As empresas de
energia foram particularmente afetadas pelas últimas flutuações no valor do petróleo. E embora os
ganhos da última sexta-feira tenham oferecido algum descanso – o S&P 500 (+9,32%), o S&P 400 (+8,46%),
e o S&P 600 (+8,18%) apresentaram seus melhores retornos totais diários desde outubro de 2008, e todos os
setores subiram graças a que o governo americano estabeleceu planos para controlar o vírus – ainda há
caminho a percorrer para recuperar as perdas anteriores.
Quadro 4: Todos os índices de setores caíram desde 19 de fevereiro
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S&P SmallCap 600 -18,75% -34,29% -16,90% -51,15% -27,58% -24,07% -30,18% -26,91% -29,49% -26,98% -15,79% -30,38% -28,46%

Fonte: S&P Dow Jones Indices. O quadro mostra os retornos totais entre os dias 19 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido somente para efeitos ilustrativos.

Então, onde nos deixam os últimos movimentos do mercado? Sem dúvida, as últimas semanas foram
extremamente desafiadoras, uma vez que novas informações sobre o coronavírus são refletidas no preço das
ações em tempo real, o que contribuiu para grandes variações do mercado. Contudo, como os movimentos da
última sexta-feira salientam, a volatilidade pode ir em ambas direções: após grandes quedas geralmente há
grandes recuperações. Dadas as dificuldades para se antecipar corretamente aos movimentos do mercado,
pode ser útil manter a calma e evitar reações precipitadas.

Leia mais em indexologyblog.com
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