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A volatilidade é muitas vezes o fator persistente nos mercados da América Latina. Embora o ano de 2020 não 
tenha sido uma exceção, os mercados globais também foram atingidos pela volatilidade da COVID-19. A 
pandemia global exacerbou a incerteza em todo o mundo e todos os mercados de capitais foram 
prejudicados, particularmente durante o primeiro trimestre de 2020.  

O S&P Latin America BMI teve a maior perda (-46,0%) entre os nossos principais índices regionais no 
primeiro trimestre, seguido pelo S&P MILA Pacific Alliance Composite (-37,5%), que representa a América 
Latina excluindo o Brasil. As ações da América Latina subiram no segundo trimestre, mais ou menos em linha 
com a recuperação global, mas depois caíram no terceiro trimestre. Impulsionado pelo otimismo econômico 
global após os anúncios de desenvolvimento de vacinas, o S&P Latin America BMI encabeçou o ranking no 
quarto trimestre, se valorizando mais de 30%. Contudo, isso não foi suficiente para recuperar as perdas do 
início do ano, uma vez que o índice encerrou 2020 com uma queda de 12,9%.  

Quadro 1: Desempenho trimestral das regiões globais em 2020 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados em 31 de dezembro de 2020. O desempenho do índice está baseado em retornos totais calculados em 

dólares. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.  
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Tendências semelhantes foram observadas em todos os setores e países ao longo do ano. No primeiro 
trimestre, todos os setores e países caíram, sendo Energia e o Brasil os que apresentaram os piores 
resultados. Durante os trimestres seguintes, os países e setores tiveram uma forte recuperação, embora 
algumas performances tenham sido melhores do que outras, um sinal de que a pandemia afetou alguns 
países e setores mais do que outros. Ainda que o quarto trimestre tenha apresentado resultados 
impressionantes e Energia tenha gerado os melhores retornos (51,2%), Tecnologia da Informação (49,2% 
YTD) e Materiais (28,3% YTD) foram os setores que mais consistentemente contribuíram para um 
desempenho positivo ao longo do ano. As empresas de materiais, que incluem exportadores de cobre e ferro, 
registaram preços recorde para as suas exportações, desde janeiro de 2013 para o cobre e outubro de 2011 
para o ferro.1  

Quadro 2: Desempenho trimestral de setores do GICS® na América Latina em 2020 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados em 31 de dezembro de 2020. O desempenho do índice está baseado em retornos totais calculados em 

dólares. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.  

Entre os países da América Latina, todos os índices emblemáticos terminaram o ano no vermelho quando 
medidos em dólares americanos. As melhores performances vieram do S&P/BVL Peru Select 20% Capped, 
que caiu 0,4%, e o S&P/BMV IRT do México, que recuou 1,8%.  

 
1 Fonte: S&P Global Ratings e Capital IQ. Copper (Comex HG) e NYMEX Iron Ore 62% Fe.  
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Quadro 3: Desempenho trimestral dos índices principais por país em 2020, calculado em dólares  

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados em 31 de dezembro de 2020. O desempenho do índice está baseado em retornos totais calculados em 
dólares. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos 
hipotéticos. O S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index foi lançado no dia 30 de março de 2020. 

A história foi diferente para os retornos em moedas locais, dada a depreciação significativa da maioria das 
moedas em relação ao dólar americano em 2020. O S&P Brazil BMI calculado em reais (6,43%), o S&P 
MERVAL da Argentina em pesos argentinos (22,9%) e o S&P/BVL Peru Select 20% Capped em novos sóis 
peruanos (8,8%) foram os líderes quanto aos retornos em moeda local durante o ano. 

Quadro 4: Desempenho trimestral dos índices principais por país em 2020, calculado em moeda local 

 
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados em 31 de dezembro de 2020. O desempenho do índice está baseado em retornos totais calculados em 
dólares. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos 
hipotéticos. O S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index foi lançado no dia 30 de março de 2020. 

Com a pandemia ainda a grassar em muitas partes do mundo, o que devemos esperar em 2021? A boa 
notícia é que há duas vacinas com alta eficácia sendo distribuídas em vários países. Até agora na região, 
apenas cidadãos do Brasil, Chile e México começaram a ser vacinados, enquanto os restantes países da 
América Latina estão numa longa lista de espera. Os economistas da região2 observam a lenta e frágil 

 
2 Diego Ocampo e Luis M. Martínez. Panorama del sector corporativo de América Latina para 2021: Un año de recuperación con altibajos. 28 de 

dezembro de 2020. S&P Global Ratings.  
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recuperação. É verão no hemisfério sul, o que está ajudando a conter o número de casos e, com sorte, no 
outono e inverno de 2021 a vacina terá ajudado a controlar a propagação do vírus. A chave agora é quão 
rápida e eficaz será a distribuição das vacinas na América Latina e no resto do mundo antes que a economia 
global volte para uma tendência de crescimento forte. Mais uma vez, este ano será muito interessante..  

Para mais detalhes sobre o desempenho dos benchmarks latino-americanos no quarto trimestre de 2020, 
confira: Índices de Renda Variável da América Latina: Análise Quantitativa 4.° Trimestre de 2020. 

 

Leia mais em indexologyblog.com 

https://espanol.spindices.com/documents/commentary/sp-quantitative-analysis-latin-america-equity-indices-q3-2020-spa.pdf
https://espanol.spindices.com/documents/commentary/sp-quantitative-analysis-latin-america-equity-indices-q3-2020-spa.pdf
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