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O investimento nos mercados de valores latino-americanos não é para os fracos de coração (agora mais do 
que nunca). No primeiro trimestre de 2020, todos os mercados da região apresentaram resultados negativos 
consideráveis, sendo afetados pelos acontecimentos recentes. Embora o mês de abril tenha empurrado os 
mercados de volta para território positivo, ainda estamos longe da proverbial “luz ao fundo do túnel”. 

Em meio à pandemia global contínua, muitos países começaram a aliviar as restrições, já que os casos 
suspeitos da COVID-19 e as taxas de mortalidade diminuíram. Isto levou a falar em “reabrir” economias, 
infundindo coragem e otimismo aos investidores, mesmo que por pouco tempo. Com o maior número 
registrado de infeções e mortes por COVID-19 em todo o mundo, os Estados Unidos olharão para maio de 
2020 com esperança cautelosa. A pergunta é quando será seguro para os consumidores voltarem às lojas e 
restaurantes e retomarem as viagens. Mesmo depois que os negócios e serviços sejam totalmente reabertos, 
é possível que muitos não tenham os meios financeiros para participar. De fato, já existem relatórios que 
falam de aumento de dívidas, inadimplência de crédito e falências a nível empresarial e pessoal. 

A S&P Global Ratings informou recentemente que as condições de crédito nos mercados emergentes 
estavam piorando. No último relatório,1 as projeções de crescimento do PIB para a América Latina em 2020 
foram substancialmente revistas em baixa. O PIB da América Latina deve cair cerca de 5% este ano e uma 
recessão regional está prevista. Economistas prevêem que países como o Chile, que implementaram 
rapidamente políticas de distanciamento social e ofereceram um forte estímulo econômico, poderiam ter uma 
recuperação robusta e se destacar entre os seus pares. Enquanto isso, o México e outros países, que 
atrasaram as políticas de saúde pública e ofereceram programas de estímulo limitados, poderiam ter 
recuperações fracas. O Brasil estará provavelmente em algum lugar no meio. 

Por enquanto, vamos desfrutar dos últimos resultados mensais positivos da região. O mês de abril trouxe um 
raio de esperança para os índices de renda variável, já que tratamentos promissores e o desenvolvimento de 
vacinas para combater a COVID-19 estão no horizonte. O S&P 500® se valorizou 13% no mês, enquanto o 
S&P Latin America BMI ganhou quase 7%. O S&P América Latina 40, que mede as ações de maior tamanho 
e liquidez da região, subiu 5,2%. Entre os maiores países, o S&P IPSA do Chile subiu 14%, enquanto o S&P 
Brazil LargeMidCap gerou um retorno de 10% e o S&P/BMV IPC do México aumentou quase 6%. No entanto, 
nenhum destes índices subiu tanto quanto o S&P MERVAL argentino, que gerou um enorme 34,3%. Apesar 
do forte desempenho durante o mês de abril, a maioria dos índices está no vermelho para ano até agora 
(YTD). Dada a incerteza dos mercados, se espera que a alta volatilidade continue durante o resto do ano. 

 
1  Tatiana Lysenk e Elijah Oliveros. “Macroeconomic Developments and Assumptions” en Credit Conditions Emerging Market: Longer Lockdowns, 

Heightened Risk. S&P Global Ratings, 23 de abril de 2020. 
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Quadro 1: Performance durante abril de principais índices regionais e de países 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de abril de 2020. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais. O desempenho no 
passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos. O S&P/BMV IRT é a versão de retorno total do S&P/BMV IPC, 
o principal benchmark do México. 

Apesar do pandemônio, alguns índices estão se destacando, especialmente em termos de como as suas 
metodologias funcionam em condições extremas do mercado. No México, o S&P/BMV IPC Inverse Daily 
Index, que fornece diariamente o desempenho inverso do S&P/BMV IPC, apresenta uma alta de 15,5% até 
agora neste ano. Os índices S&P/BMV IRT Risk Control, que diminuem a sua exposição a ações quando a 
volatilidade ultrapassa limites pré-estabelecidos (5% ou 10%, anualizado), têm superado o desempenho de 
seu benchmark. Até à 

Quadro 2: Os índices S&P/BMV IRT Risk Control ganharam do seu benchmark no meio da turbulência 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de abril de 2020. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais e excesso no retorno 
calculados em pesos mexicanos (MXN). O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos. 

Os índices S&P/BMV Mexico Target Risk também foram vencedores, graças à sua inclusão parcial de 
exposição a renda fixa. Esta série consiste em quatro índices que combinam diferentes níveis de exposição a 
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ações e títulos de dívida, variando de alocações conservadoras a agressivas, enquanto aderem às limitações 
do regime de investimento dos fundos de pensão locais. 

Quadro 3: Os índices S&P/BMV Mexico Target Risk ganharam do seu benchmark por uma ampla margem 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de abril 2020. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em pesos 
mexicanos. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos. 

O S&P/BMV Ingenius Index busca medir o desempenho de algumas das maiores e mais inovadoras 
empresas de tecnologia, que geralmente tiveram um bom desempenho durante esta pandemia, e parece ter 
capturado esta tendência até agora este ano. O S&P/BMV China SX20 Index, cujo objetivo é medir diferentes 
ações internacionais negociadas na Bolsa Mexicana de Valores (BMV), manteve seus bons resultados em 
grande parte devido à recente depreciação do peso mexicano em relação ao dólar. O S&P/BMV MXN-USD 
Currency Index, que busca medir a variação entre as duas moedas, também teve um bom desempenho até o 
momento neste ano (veja o quadro 4).  

Quadro 4: Índices S&P/BMV ajudados por movimentos cambiais ou exposição inversa em relação ao benchmark 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de abril 2020. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais calculados em pesos 
mexicanos. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos. 
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Quadro 5: Performance em meio e longo prazo de índicesS&P/BMV destacados 

ÍNDICE 
RETORNOS (%) RETORNOS ANUALIZADOS (%) 

1 MÊS 3 MÊS YTD 1 ANO 3 ANOS 5 ANOS 10 ANOS 

S&P/BMV IRT (Retorno total) 5,69 -17,03 -15,93 -15,73 -7,28 -1,75 3,05 

S&P/BMV IRT Daily Risk Control 5% Index TR 1,34 -2,63 -1,55 1,35 2,75 3,7 4,26 

S&P/BMV IRT Daily Risk Control 10% Index TR 2,13 -6,93 -5,51 -5,46 -2,77 0,44 2,62 

S&P/BMV IRT Daily Risk Control 5% Index ER 0,79 -4,32 -3,89 -6,43 -5,14 -2,9 -1,32 

S&P/BMV IRT Daily Risk Control 10% Index ER 1,58 -8,55 -7,76 -12,71 -10,23 -5,96 -2,87 

S&P/BMV IPC Inverse Daily Index -5,84 17,25 15,47 16,90 7,51 1,68 -3,35 

S&P/BMV IRT (Retorno total) 5,69 -17,03 -15,93 -15,73 -7,28 -1,75 3,05 

S&P/BMV MXN-USD Currency Index 1,23 27,31 27,07 26,83 8,42 9,39 - 

S&P/BMV China SX20 Index TR 7,71 22,23 17,86 15,86 10,89 18,15 17,20 

S&P/BMV Ingenius Index TR 16,58 23,16 27,75 43,72 34,09 33,18 - 

S&P/BMV Mexico Target Risk Moderate Index 4,28 1,90 3,29 12,36 8,31 7,33 7,99 

S&P/BMV Mexico Target Risk Aggressive Index 4,26 -3,10 -1,30 9,07 6,31 6,47 8,31 

S&P/BMV Mexico Target Risk Growth Index 4,08 0,36 1,89 12,04 8,16 7,53 8,51 

S&P/BMV Mexico Target Risk Conservative Index 2,52 2,25 3,61 10,53 8,33 6,94 6,73 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de abril de 2020. O desempenho dos índices está baseado em retornos totais, excesso no retorno e 
retornos sobre o preço calculados em pesos mexicanos. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para 
efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. O S&P/BMV IRT Daily Risk Control 5% Index e S&P/BMV IRT Daily Risk Control 10% 
Index foram lançados em 23 de agosto de 2018. O S&P/BMV IPC Inverse Daily Index foi lançado em 30 de julho de 2010. O S&P/BMV MXN-USD 
Currency Index foi lançado em 1 de dezembro de 2013. O S&P/BMV Ingenius Index foi lançado em 25 de novembro de 2019. O S&P/BMV Mexico 
Target Risk Moderate Index, S&P/BMV Mexico Target Risk Aggressive Index, S&P/BMV Mexico Target Risk Growth Index e S&P/BMV Mexico Target 
Risk Conservative Index foram lançados em 1 de novembro de 2016.  

 

Leia mais em indexologyblog.com 
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