O Índice S&P/B3 Beta Elevado: uma estratégia
não alavancada para táticas altistas
Maria Sánchez
Diretora Associada
S&P Dow Jones Indices

Este artigo foi publicado originalmente no blog Indexology® no dia 11 de março de 2019.
Desde o início de 2019, o mercado acionário brasileiro tem apresentado uma tendência altista, com ganhos de
dois dígitos em janeiro (10,59% em moeda local e 17,71% em dólares).1 Os investidores estão procurando
uma estratégia que lhes permita tirar vantagem do atual panorama favorável para as ações brasileiras. O
Índice S&P/B3 Beta Elevado pode proporcionar uma solução.
O Beta é uma medida do risco de um valor mobiliário em comparação com o mercado total (conforme
definição do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros, CAPM). Em outras palavras, fornece expectativas
sobre como o retorno de uma ação responderá às variações gerais do mercado.
Em um mercado em alta, as estratégias alavancadas são utilizadas com frequência para multiplicar o retorno
diário de um benchmark. Tradicionalmente, a alavancagem é obtida por meio de derivativos com seus
respectivas despesas, taxas, ganhos e perdas. Ao realizar a composição dos retornos diários, o resultado
pode divergir da estratégia original. Adicionalmente, há investidores com restrições de alavancagem.
Os índices de Beta Elevado da S&P DJI procuram servir como benchmark para estratégias de renda variável
que buscam multiplicar os retornos do índice sem utilizar alavancagem. Em geral, estes índices selecionam as
ações que possuem maior sensibilidade ao comportamento do benchmark subjacente segundo o valor do seu
beta, sendo mais sensíveis os ativos com maior peso no índice.
Portanto, os índices de Beta Elevado da S&P DJI permitem aos participantes do mercado implementar uma
estratégia altista no curto prazo.
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados com base no S&P Brazil BMI (PR) em moeda local. O mercado brasileiro de ações começou a
apresentar uma tendência altista na década de 1990 até seu pico em maio de 2008. O S&P Brazil BMI subiu de 95,46 para 844,90 uma década
antes. Depois disso, houve um período de alta volatilidade que durou quase dez anos. Apesar do mercado ter atingido um novo valor histórico no dia
22 de janeiro de 2018 (845,74 pontos), a situação foi tratada com cautela, uma vez que 2018 foi um ano de eleições presidenciais no Brasil.

Figura 1: Níveis históricos do S&P Brazil BMI (em moeda local)
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 2018. Os níveis do índice estão baseados no retorno do preço medido em moeda
local (BRL). O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos
históricos hipotéticos. O S&P Brazil BMI foi lançado no dia 31 de dezembro de 1997.

O Índice S&P/B3 Beta Elevado procura medir o desempenho das ações brasileiras situadas no quartil superior
em termos de sensibilidade às mudanças nos retornos do mercado geral, o qual é representado pelo S&P
Brazil BMI. A sensibilidade aos movimentos do mercado corresponde ao beta de cada ação individual durante
os últimos 12 meses em reais brasileiros.
Com o intuito de analisar a frequência com que a estratégia acompanha a direção do benchmark, observamos
o comportamento do Índice S&P/B3 Beta Elevado quando o S&P Brazil BMI teve retornos positivos (mercado
em alta) e negativos (mercado em baixa). Os resultados variaram dependendo de se os retornos utilizados
eram diários ou mensais. No primeiro caso, com os retornos diários, observamos que o Índice S&P/B3 Beta
Elevado acompanhou a direção do S&P Brazil BMI em 85,07% das vezes durante mercados em alta e 84,66%
durante mercados em baixa. No caso dos retornos mensais, os resultados foram diferentes: o índice
acompanhou a direção do mercado em 81,02% das vezes durante os meses positivos e 91,58% durante os
meses negativos (confira a figura 2).
Figura 2: Percentagem de períodos em que o Índice S&P/B3 Beta Elevado acompanhou a direção do S&P Brazil BMI
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 17 de setembro de 1999 até 31 de dezembro de 2018. O desempenho dos índices baseia-se no retorno
total calculado em moeda local (BRL). O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e
reflete desempenhos históricos hipotéticos. O Índice S&P/B3 Beta Elevado foi lançado no dia 21 de janeiro de 2019.

A taxa de desempenho superior durante os mercados em alta foi de 53,28%, gerando em média apenas 1,3%
de excesso nos retornos, enquanto durante os períodos de mercados em baixa esse valor foi de -2,56%,
ultrapassando o mercado em somente 27% das oportunidades (confira a figura 3).
Figura 3: Desempenho superior ao benchmark em mercados em alta e em baixa
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de setembro de 1999 até 31 de dezembro de 2018. O desempenho dos índices baseia-se no retorno
total calculado em moeda local (BRL). O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e
reflete desempenhos históricos hipotéticos. O Índice S&P/B3 Beta Elevado foi lançado no dia 21 de janeiro de 2019.

O beta resultante do Índice S&P/B3 Beta Elevado em comparação com o seu benchmark também está em
linha com a estratégia. A figura 4 mostra o beta móvel de 36 meses desde o dia 31 de agosto de 2002 até 31
de dezembro de 2018. Em 63% dos meses, o beta móvel foi superior a 1,2.
Figura 4: Beta móvel de 36 meses (retornos mensais)
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 30 de setembro de 1999 até 31 de dezembro de 2018. O desempenho dos índices baseia-se no retorno
total calculado em moeda local (BRL). O desempenho no passado não garante resultados futuros. Os gráficos são fornecidos para efeitos ilustrativos e
refletem desempenhos históricos hipotéticos. O Índice S&P/B3 Beta Elevado foi lançado no dia 21 de janeiro de 2019.

Os resultados mostram que o Índice S&P/B3 Beta Elevado proporcionou um múltiplo do retorno do S&P Brazil
BMI tanto em mercados em alta quanto em mercados em baixa. Portanto, o índice pode servir como solução
para participantes do mercado que têm restrições de alavancagem.
O uso desta estratégia é altamente tático. A figura 4 demonstra que o índice não funciona como base para
uma estratégia de comprar e manter (buy and hold). Quando a média geométrica entra em cena, ao longo de
um horizonte de investimento de longo prazo, o índice teve um desempenho inferior ao do mercado geral no
período analisado (confira a figura 5).
Figura 5: Retorno total acumulado
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 2018. O desempenho dos índices baseia-se no retorno total calculado em moeda
local (BRL). O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos
históricos hipotéticos. O Índice S&P/B3 Beta Elevado foi lançado no dia 21 de janeiro de 2019.
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