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Este artigo foi publicado originalmente no blog Indexology® o dia 5 de janeiro de 2018.
Depois que Donald Trump se tornou o 45º presidente dos EUA, o Dow® atingiu a marca dos 20.000 pontos
pela primeira vez, houve um eclipse solar total, além de enormes furacões, enchentes na Colômbia,
terremotos no México e um referendo de independência na Catalunha; o New England Patriots conseguiu
uma virada histórica no Super Bowl LI, o Houston Astros venceu a Série Mundial pela primeira vez e o filme
Star Wars: Os Últimos Jedi estreou nos cinemas. Enquanto isso, podemos analisar o comportamento da
inflação, da taxa de referência e das moedas do Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru durante o ano
passado e como foi o desempenho dos índices de dívida soberana desses países.
Em primeiro lugar, analisaremos a taxa referencial de juros dos respectivos bancos centrais de cada país. Os
grandes vencedores de 2017, em termos do número de variações no ano passado, foram o Brasil e a
Colômbia, que mudaram sua taxa de referência oito vezes. O Brasil apresentou uma redução de 600 pontosbase, de 13,75% para 7%, e a Colômbia, uma diminuição de 7,5% para 4,75%. O México foi o único país (dos
analisados) cuja taxa teve uma variação positiva (YoY), com cinco mudanças que levaram a um aumento de
150 pontos-base, fechando o ano em 7,25%. O Chile e o Peru tiveram uma variação de -75 e -100 pontosbase, respectivamente. A figura 1 mostra as taxas de referência ao longo do ano passado.
Figura 1: Taxas de referência interbancárias durante 2017
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, Thomson Reuters Eikon. Dados de 31 de dezembro de 2017. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos.

Em termos de moedas, o Chile teve a maior apreciação do ano com 8,16%, seguido pelo México com 5,15% e
o Peru com 3,52%. A Colômbia se manteve quase sem mudanças, com uma apreciação de apenas 0,65% e a
única moeda que teve uma depreciação foi o real brasileiro, que caiu 1,81%.
Quanto à inflação, o Peru apresentou seu menor nível de inflação em 10 anos quando o IPC de novembro
(YoY) chegou a 1,54%. A inflação no Brasil e no Chile se manteve dentro do objetivo estabelecido pelos seus
bancos centrais, com 2,77% e 1,91%, respectivamente, com dados de novembro. A Colômbia fechou o
penúltimo mês de 2017 com 4,12%, enquanto o México terminou com 6,63%, ultrapassando a meta de
inflação de ~2% definida por Banxico. A figura 2 mostra o comportamento da inflação durante 2017.
Figura 2: Inflação durante 2017 (YoY)
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Thomson Reuters Eikon. Dados de 30 de novembro de 2017. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos.

Dando uma olhada nos índices soberanos de títulos com taxa nominal e real, o grande vencedor em termos
do desempenho dos índices foi o Peru. O S&P Peru Sovereign Bond Index encerrou o ano com um ganho de
16,98%, enquanto o S&P Peru Sovereign Inflation-Linked Bond Index aumentou 13,02%. Do lado nominal, o
Peru foi seguido pela Colômbia e pelo México, com ganhos de 9,02% e 6,59%, respectivamente. A respeito
dos índices de inflação, o Brasil ficou em segundo lugar com 12,23%, enquanto o Chile foi o único país com
retornos negativos durante 2017, com -1,47%. A figura 3 mostra o desempenho anual (YTD) e trimestral dos
índices.

Figura 3: Retornos anuais
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 29 de dezembro de 2017. O desempenho passado não garante resultados futuros. Este quadro é
fornecido para efeitos ilustrativos.

Por fim, posso garantir que toda a América Latina estará esperando uma coisa em 2018...a Copa do Mundo!

Leia mais em indexologyblog.com
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