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Este artigo foi publicado originalmente no blog Indexology® em 17 de julho de 2020.
O apetite de risco voltou para o mercado americano no segundo trimestre de 2020, impulsionado pela redução
dos lockdowns provocados pela COVID-19 e medidas agressivas de estímulo econômico. O S&P 500® se
recuperou, fechando o trimestre com um ganho de 20,5%, e os rendimentos dos títulos do Tesouro americano
não tiveram variações. Nas commodities, o S&P GSCI teve uma recuperação e o setor de energia registrou
uma forte alta, já que os países produtores de petróleo concordaram em cortes temporários de produção.
Durante este tempo, os S&P Risk Parity Indices recuperaram a maior parte do terreno perdido no primeiro
trimestre de 2020 (ver figura 1). O S&P Risk Parity Index – 10% Target Volatility subiu 11,8% no segundo
trimestre e caiu 3,5% na primeira metade do ano.
Quadro 1: Performance dos S&P Risk Parity Indices no primeiro trimestre de 2020
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados do 30 de junho de 2020. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em
dólares (USD). O desempenho passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para fins ilustrativos.

Notavelmente, o desempenho dos S&P Risk Parity Indices ultrapassou o do composto de gestores, que é
representado pelo HFR Risk Parity Vol 10 Index. Como referência, os HFR Risk Parity Indices representam o
desempenho médio ponderado do universo de gestores de fundos ativos que empregam uma abordagem de
contribuição equitativa de risco na construção de suas carteiras.
Enquanto o S&P Risk Parity Index – 10% Target Volatility esteve no mesmo nível do HFR Risk Parity Vol 10
Index no primeiro trimestre, ele teve um desempenho significativamente superior no segundo trimestre em
4,9% (quadro 2).

Quadro 2: Comparação de desempenho na primeira metade de 2020
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados do 30 de junho de 2020. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em
dólares (USD). O desempenho passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para fins ilustrativos.

Embora seja difícil identificar a fonte exata deste desempenho superior, os S&P Risk Parity Indices estiveram
bem posicionados para se beneficiar da recuperação do mercado. Posto que eles utilizam um período de
retrospectiva longo (15 anos) para determinar o peso e a alavancagem das classes de ativos, as suas
alocações permaneceram bastante consistentes ao longo de 2020.
Como mostra o quadro 3, as ponderações normalizadas das classes de ativos permaneceram relativamente
inalterados. Além disso, a alavancagem diminuiu apenas ligeiramente depois do pico de volatilidade em março
de 2020, o que significa que os S&P Risk Parity Indices não deixaram escapar a recuperação do segundo
trimestre.
Quadro 3: Ponderações e alavancagem na primeira metade de 2020 - S&P Risk Parity Index – 10% Target Volatility
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14,9

69,7

270,4

Março 2020

15,2

15,0
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14,6
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados do 30 de junho de 2020. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em
dólares (USD). O desempenho passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para fins ilustrativos.

Também é interessante examinar a atribuição de desempenho das classes de ativos no S&P Risk Parity Index
– 10% Target Volatility (usando excessos no retorno). Os S&P Risk Parity Indices compreendem três
subcomponentes de classes de ativos: ações, renda fixa e commodities.
Conforme o quadro 4, o desempenho positivo no segundo trimestre de 2020 foi impulsionado pelas
commodities e ações, que tiveram altas de 3,6% e 7,3%, respectivamente. Quanto ao desempenho
acumulado no ano, o componente de renda fixa apresentou um desempenho positivo significativo com um
ganho de 7,6%, mas isto não foi suficiente para compensar completamente as outras classes de ativos,
particularmente as commodities, que caíram 8,7% durante a primeira metade do ano.

Quadro 4: Performance das classes de ativos no S&P Risk Parity Index – 10% Target Volatility
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados do 30 de junho de 2020. O desempenho dos índices está baseado em excesos no retorno calculados em
dólares (USD). O desempenho passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para fins ilustrativos.

Após os dois primeiros trimestres históricos para os mercados em 2020, é muito difícil prever o que vai
acontecer no resto do ano. Os investidores terão que considerar as razões para ser otimista junto com os
motivos para ter cautela. Uma carteira bem diversificada, como os nossos S&P Risk Parity Indices, pode ser
atraente para aqueles que não querem colocar todos os seus ovos em uma cesta.
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