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INTRODUÇÃO
Muito já foi escrito sobre as dificuldades de negociabilidade e
investibilidade enfrentadas por índices de renda fixa de base ampla que
contêm milhares de títulos de dívida. Tradicionalmente, os gestores de
fundos que procuram replicar o rendimento deste tipo de índices escolhem
uma amostra, detendo portanto uma parte pequena dos títulos. É possível
administrar o tracking error em relação ao benchmark por meio da
combinação de caraterísticas fundamentais de risco, tais como a
classificação de risco de crédito, o setor, a duração, a convexidade e o
rendimento até o vencimento de aqueles títulos de dívida que estejam
disponíveis e que apresentem liquidez.
No presente artigo, examinaremos os critérios de liquidez que poderiam
ser utilizados na construção de índices de renda fixa replicáveis e líquidos.
Com a finalidade de orientar o desenvolvimento de uma estrutura para a
formação de uma cesta mais restrita e adequada para o investimento, foi
usado o S&P 500® Investment Grade Corporate Bond Index, que contém
mais de 4.500 títulos de dívida e que pode, portanto, enfrentar os desafios
de replicabilidade acima mencionados. Logo depois, o perfil de liquidez do
índice resultante, o S&P/MarketAxess Investment Grade Corporate Bond
Index, é comparado com o do seu benchmark.
Nossa avaliação da liquidez relativa dos títulos de dívida envolve a análise
da força dos indicadores usados regularmente, como tamanho e idade, em
comparação com os dados de negociação de títulos privados, disponíveis
no Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE). Adicionalmente,
examinamos a persistência dos sinais de liquidez baseados no mecanismo
TRACE ao longo do tempo, com o objetivo de desenvolver uma
abordagem sistemática na construção de um subconjunto negociável
enquanto o giro é incorporado como variável de controle.

METODOLOGIA
A liquidez pode ser definida como a capacidade de comprar ou vender um
ativo dentro de um período razoável e com uma perturbação limitada no
preço. Há uma variedade de métodos para avaliar a liquidez de um ativo.
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Uma maneira simples de comparar a liquidez de dois títulos de dívida é o
uso dos dados de volume diário do mecanismo TRACE. Estes dados
representam o total de negociações registradas durante um dia e a sua
existência pode indicar a frequência com que um ativo é negociado. Por
exemplo, se um título de dívida apresenta dados de volume em 20 dos
últimos 22 dias de negociação, sua frequência de negociação é
relativamente alta (quase todos os dias).
Os dados de volume em si também podem indicar a dimensão da
negociação diária de um título. No caso de dois títulos de dívida, é possível
comparar a sua taxa de giro, que é definida como o volume total negociado
em 22 dias como percentagem da dívida total em circulação. Por exemplo,
um título pode ser considerado mais líquido do que outro se uma parte
maior do total emitido é negociada no período de um mês.
Contudo, se uma participação significativa em um ativo for vendida
rapidamente, mas com uma perda considerável, a medida proposta
indicará que a posição é líquida, porém de maneira imprecisa. Além de
considerar fatores como volume e frequência, as mudanças diárias nos
preços ou spreads entre comprador e vendedor (bid-offer) podem ser
indicadores cruciais, em particular em períodos de estresse agudo no
mercado. Adicionalmente, os dados granulares, incluindo os detalhes de
negociação intradia (tamanho e o diferencial de compra/venda), poderiam
ajudar a melhorar a capacidade da análise para determinar a liquidez
relativa dos títulos de dívida.
O presente estudo centra-se numa abordagem mais simples de avaliação
da liquidez relativa por meio da comparação entre a frequência e o giro.

Além de considerar
volume e frequência, as
mudanças diárias nos
preços ou spreads
entre comprador e
vendedor (bid-offer)
podem ser indicadores
cruciais, em particular
em períodos de
estresse agudo no
mercado.
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Em primeiro lugar, foi avaliado o perfil de liquidez do S&P 500 Investment
Grade Corporate Bond Index em comparação com o universo amplo dos
títulos de dívida corporativa com grau de investimento dos EUA (excluindo
os títulos que fazem parte do S&P 500), usando os indicadores de
frequência de negociação e giro. Em seguida, foram realizados testes para
determinar se os fatores de tamanho e idade de um título de dívida podiam
acarretar diferenças significativas na sua liquidez. Com base nos
resultados, foi criada uma carteira hipotética cujo objetivo é apresentar
uma maior negociabilidade e liquidez do que o seu índice subjacente.
A análise de liquidez foi levada a cabo usando os dados de volume total no
final do dia do TRACE, obtidos através de FactSet. Estes dados abrangem
8.800 dos títulos corporativos, títulos emitidos por entidades patrocinadas
pelo governo e títulos 144a mais negociados e com domicílio nos EUA1. Os
dados históricos estão disponíveis de maneira diária a partir de 31 de
dezembro de 2008.

Os dados de volume de TRACE são informados com um limite de US$ 5 milhões para títulos com grau de investimento dos EUA. Ou seja,
as negociações que ultrapassam o limite são informadas como US$ 5 milhões.
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S&P 500 INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
O S&P 500 Investment Grade Corporate Bond Index procura medir o
desempenho dos títulos de dívida com grau de investimento emitidos pelas
empresas que compõem o S&P 500. Quando comparados com o mercado
geral de dívida corporativa dos EUA, os títulos emitidos por componentes
do S&P 500 tendem a ser reconhecidos como um nome familiar. O
tamanho mínimo de negociação dos títulos de dívida do S&P 500
Investment Grade Corporate Bond Index é 1.000, com apenas alguns
instrumentos sujeitos a regras de colocação privada.
Os componentes do S&P 500 Investment Grade Corporate Bond Index
apresentam uma maior frequência de negociação do que o universo de
títulos de dívida corporativa com grau de investimento dos EUA, excluindo
os componentes do S&P 500 (U.S. IG corporate bonds ex-S&P 500). Nos
últimos dois anos, em média, 64% dos títulos de dívida do S&P 500
Investment Grade Corporate Bond Index foram negociados diariamente,
contra 39% do índice U.S. IG corporate bonds ex-S&P 500 (figura 1). No
mesmo período, 96% dos títulos do índice foram negociados pelo menos
uma vez por mês, contra o U.S. IG corporate bonds ex-S&P 500, cuja
percentagem foi 88% (figura 2). Na primeira metade de 2017, a estatística
para os componentes do S&P 500 Investment Grade Corporate Bond
Index foi de 99%. Em outras palavras, quase todos os títulos do índice
foram negociados pelo menos uma vez por mês.
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Figura 1: Percentagem de títulos de dívida negociados diariamente
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete
desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final do documento para
mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a partir de
backtesting.

Figura 2: Parcela dos títulos de dívida negociados em períodos de um mês
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete
desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final do documento para
mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a partir de
backtesting.
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Ainda por cima, mais da metade dos títulos de dívida que compõem o
índice foram negociados quase todos os dias. A figura 3 apresenta a série
cronológica da parte do índice que foi negociada (por frequência) em um
período de análise retrospectiva de 30 dias úteis, em que 55% dos títulos
de dívida foram negociados quase todos os dias (15 ou mais dias por
mês), enquanto apenas um quarto dos títulos foi negociado em menos de
10 dias no mesmo período.
Figura 3: Percentagem de títulos de dívida negociados por frequência
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete
desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final do documento para
mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a partir de
backtesting.

No caso do S&P 500 Investment Grade Corporate Bond Index, a emissão
ultrapassou o aumento no volume de transação. Em 30 de junho de 2017,
a dívida total em circulação das empresas do S&P 500 com grau de
investimento atingia cerca de US$ 3,8 trilhões, em comparação com US$
1,6 trilhão no final de 2008. O índice U.S. IG corporate bonds ex-S&P 500
teve, em teoria, um total de dívida em circulação de aproximadamente US$
885,7 bilhões em 30 de junho de 2017, quase o dobro da sua dívida total
de US$ 480,7 bilhões no final de 2008 (figura 4).
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Figura 4: Dívida nominal em circulação por mês
4.000

950
900

S&P 500 Investment Grade Corporate Bond Index (Left)

850

U.S. IG Corporate Bonds Ex-S&P 500 (Right)

800

3.000

750
700

2.500

650
600

2.000

Bilhões de dólares

Bilhões de dólares

3.500

550
500

dezembro 2016

dezembro 2015

dezembro 2014

dezembro 2013

dezembro 2012

dezembro 2011

dezembro 2010

dezembro 2009

450

dezembro 2008

1.500

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete
desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final do documento para
mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a partir de
backtesting.

Em média, os
componentes do S&P
500 Investment Grade
Corporate Bond Index
apresentaram um giro
de títulos 30% maior do
que o índice U.S. IG
corporate bonds exS&P 500.
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Em média, os componentes do S&P 500 Investment Grade Corporate
Bond Index apresentaram um giro 30% maior do que os do índice U.S. IG
corporate bonds ex-S&P 500. Apesar do melhoramento no volume de
negociação do U.S. IG corporate bonds ex-S&P 500 em comparação com
2008, o seu giro ainda ficou por trás dos títulos de dívida do S&P 500. A
figura 5 apresenta a tendência do volume como percentagem da dívida em
circulação (taxa de giro). Se considerarmos as cifras atuais de giro, levaria
aproximadamente 22 meses (4,5% por mês) para negociar completamente
os US$ 3,8 trilhões do S&P 500 Investment Grade Corporate Bond Index,
contra os 8 meses adicionais (2,7% por mês) que demoraria a venda dos
US$ 0,89 trilhões que compõem o U.S. IG corporate bonds ex-S&P 500.

6

Incorporando medidas de liquidez na construção de um índice de títulos privados

Agosto 2017

Volume negociado como % da dívida
ciruclante

Figura 5: Giro mensal
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete
desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final do documento para
mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a partir de
backtesting.

TÍTULOS DE DÍVIDA LÍQUIDOS NO S&P 500 BOND INDEX
Nesta seção, vamos examinar as caraterísticas dos títulos de dívida que
podem ser sinal de liquidez, a fim de desenvolver uma abordagem
baseada em regras para limitar o universo negociável a um subconjunto
líquido do S&P 500 Investment Grade Corporate Bond Index.

Os títulos de dívida de
maior porte tenderam a
ser negociados em
volumes relativamente
mais elevados e com
mais frequência.
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Como já foi observado, os fundos de índices de renda fixa são limitados
pela disponibilidade e liquidez dos títulos que fazem parte dos
benchmarks. Os fundos poderiam deter uma parte dos ativos no índice
principal e administrar o tracking error combinando o perfil de risco/retorno
do índice. No processo de seleção, os participantes do mercado
geralmente seguem alguns critérios orientadores, como tamanho e idade.
Por exemplo, eles podem preferir títulos de dívida emitidos mais
recentemente, os que tendem a ser negociados mais ativamente no
mercado secundário e que poderiam ter uma oferta primária adicional no
“pipeline” de emissão. No nosso caso, foram analisadas caraterísticas
como tamanho e idade dos títulos junto com o seu impacto na liquidez,
conforme definido anteriormente por frequência de negociação e giro.
Os títulos de dívida de maior porte tendem a ser negociados em volumes
relativamente mais elevados e com mais frequência. A lógica é bastante
clara. Os títulos de dívida com mais oferta no mercado provavelmente
mudarão de mãos com maior frequência ou em quantidades mais
elevadas. A figura 6 destaca a relação positiva entre a média do volume
negociado diariamente em um mês em comparação com o tamanho do
título, utilizando a composição do dia 15 de junho de 2017. Cabe notar que
7
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este padrão persistiu independentemente da data ou do período analisado
em retrospectiva. Além disso, a frequência das negociações reforçou a
hipótese: os títulos de dívida de maior tamanho foram mais propensos a
negociar diariamente do que os títulos de menor tamanho (figura 7).
Figura 6: Títulos de maior tamanho foram mais propensos a negociar em
maior volume
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 15 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Figura 7: Títulos de maior tamanho foram mais propensos a negociar
diariamente
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 15 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Esta relação foi examinada ao longo do tempo por meio da divisão do
universo em quatro grupos com base no valor nominal dos títulos emitidos.
A figura 8 apresenta a média da frequência de dias negociados em
períodos de um mês para cada grupo. É possível observar que, em geral,
os títulos maiores (com uma dívida acima de US$ 1 milhão) foram
negociados quase diariamente, enquanto os títulos menores (com uma
8
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dívida inferior a US$ 500 milhões) foram negociados em menos da metade
dos dias.
Figura 8: Percentagem de dias negociados em períodos de um mês
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Os títulos de maior tamanho também apresentaram um giro mais elevado.
A figura 9 traça o volume acumulado como proporção da dívida em
circulação no período de um mês. Em junho de 2016, foi negociado 5% do
total disponível dos maiores títulos de dívida, enquanto apenas cerca de
3% dos menores títulos mudaram de mãos.
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Figura 9: Giro mensal por tamanho dos títulos de dívida
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Os títulos de dívida mais novos tendem a ser negociados em volumes
relativamente maiores e com mais frequência. A figura 10 destaca a
relação entre a média do volume negociado diariamente em um mês
contra a idade do título, usando a composição do índice no dia 15 de junho
de 2017. Novamente, foi possível notar que o padrão persistiu
independentemente da data ou do período analisado em retrospectiva. A
frequência das negociações reforçou a relação: os títulos de dívida mais
novos foram mais propensos a negociar diariamente do que os títulos mais
velhos (figura 7).
Figura 10: Títulos novos foram mais propensos a negociar em maior volume
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 15 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.
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Figura 11: Títulos novos foram mais propensos a negociar com maior
frequência
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 15 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Esta relação foi examinada ao longo do tempo por meio da divisão do
índice em cinco grupos com base no tempo passado desde a emissão
(idade). A figura 12 apresenta a média da frequência de dias negociados
em períodos de um mês para cada grupo. Em geral, os títulos mais novos
foram negociados com maior frequência do que os títulos mais velhos. Por
exemplo, em junho de 2017, o grupo de títulos mais novos (com uma idade
inferior a dois anos) foi negociado em quatro de cinco dias, enquanto os
títulos mais antigos (com uma idade superior a dez anos) foram
negociados em dois dos cinco dias totais.
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Figura 12: Percentagem de dias negociados em períodos de um mês
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Os títulos mais novos também apresentaram um giro significativamente
mais elevado. A figura 13 traça o volume acumulado como proporção dos
títulos disponíveis no período de um mês. Em junho de 2017,
aproximadamente 6% da dívida total em circulação emitida nos últimos
dois anos mudou de mãos, contra apenas cerca de 1,5% no caso dos
títulos com idade superior a 10 anos.
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Figura 13: Giro mensal por idade dos títulos de dívida
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Os títulos de dívida que
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negociados em um
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12%
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Os títulos de dívida que em um determinado momento foram negociados
em um volume e frequência relativamente maiores, tendem a manter essa
linha no futuro. A coincidência das caraterísticas dos títulos, como tamanho
e idade, com o volume e frequência de negociação sugere que a liquidez
de um título pode persistir no tempo. A figura 14 demonstra que os títulos
de dívida colocados no percentil superior em termos de frequência de
negociação mantêm essa tendência. Além disso, as faixas percentuais são
rebalanceadas anualmente. Em outras palavras, os títulos que foram
negociados com maior frequência em dezembro de 2016 continuaram a
ser negociados quase diariamente até junho de 2017.
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Figura 14: Percentagem de dias negociados em períodos de um mês
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Os títulos que foram negociados em grandes volumes também tenderam a
continuar nessa linha. A figura 15 demonstra que a ordem relativa é
mantida apesar das taxas de giro serem suscetíveis a quedas no tempo. A
figura 16 apresenta a persistência de um grupo único de ações em um
período de dois meses. O padrão é similar independentemente da data de
observação.
Figura 15: Giro mensal segundo a faixa de liquidez anual
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.
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Figura 16: Classificação segundo percentis: mês atual versus mês anterior
Média de volume segundo o percentil - período atual
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Construção de um índice líquido e replicável

Esta metodologia gera
um subíndice com
liquidez relativa
melhorada em relação
com o benchmark S&P
500 Investment Grade
Corporate Bond Index.

PESQUISA | Renda fixa

Além do tamanho e a idade dos títulos como medida da liquidez, a
persistência no tempo da classificação relativa de liquidez sugere que é
possível incorporar sinais baseados nos dados do TRACE na seleção de
títulos líquidos. Com base nesse alicerce teórico, foi construído o S&P
500/MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, como um
subíndice do S&P 500 Investment Grade Corporate Bond Index mais
restrito, replicável e atrativo para o investimento; por meio de regras
adicionais de liquidez. Os fatores restrição incluem um requisito mínimo de
valor nominal mais elevado (US$ 750 milhões contra US$ 250 milhões) e
uma quantidade de componentes (os primeiros 1.000) baseada na
classificação segundo o volume. O subíndice acompanha o seu benchmark
enquanto escolhe entre títulos negociados com mais frequência.
Esta metodologia gera um subíndice com liquidez relativa melhorada em
relação com o seu benchmark, o S&P 500 Investment Grade Corporate
Bond Index. Considerando a atividade diária nos últimos dois anos, foi
possível descobrir que, em média, 93% dos componentes do S&P
500/MarketAxess Investment Grade Coroporate Bond Index foram
negociados diariamente (figura 17), contra 64% no caso do S&P 500
Investment Grade Corporate Bond Index. Por outro lado, a figura 18
apresenta a tendência no volume como percentagem dos títulos emitidos
(taxa de giro). Em junho de 2017, teria levado aproximadamente 23 meses
(4,30% por mês) para negociar completamente os US$ 3,8 trilhões do S&P
500 Investment Grade Corporate Bond Index, contra os cinco meses
15
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menos (5,6% por mês) que demoraria a venda dos US$ 1,63 trilhões do
S&P 500/MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index.
Figura 17: Percentagem de títulos de dívida negociados diariamente
Títulos negociados por dia (% dos títulos no índice)
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete
desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final do documento para
mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a partir de
backtesting.
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Figura 18: Giro mensal

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de 30 de junho de 2017. O desempenho no
passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos ilustrativos e reflete
desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final do documento para
mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a partir de
backtesting.
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O S&P 500/MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index
acompanha de perto o S&P 500 Investment Grade Corporate Bond Index
em termos de desempenho. Isto ocorre apesar da falta de regras que
obriguem o subíndice a se equiparar ao benchmark em termos de
caraterísticas de risco fundamentais, como classificação de risco de
crédito, setor industrial, duração, convexidade e rendimento até o
vencimento. Os rendimentos mensais têm uma correlação de 98% no
histórico disponível de nove anos.
Figura 19: Retornos totais do S&P 500 Investment Grade Corporate Bond
Index versus o S&P 500/MarketAxess Investment Grade Corporate Bond
Index
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Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC, FINRA. Dados de dezembro de 2008 até junho de 2017. O
desempenho no passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para efeitos
ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos. Confira a Divulgação de desempenho no final
do documento para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a
partir de backtesting.
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CONCLUSÕES

A nossa análise
demonstra que,
mantendo as demais
condições, os títulos de
maior tamanho e de
menor idade tendem a
ter uma maior
frequência de
negociação e um giro
maior, sendo portanto
mais líquidos.
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Neste documento, foram examinadas medidas simples como frequência de
negociação e giro para avaliar a liquidez relativa de um título de dívida.
Adicionalmente, foram levados a cabo alguns testes para verificar se
caraterísticas como a idade e o tamanho dos títulos poderiam acarretar
diferenças significativas no seu perfil de liquidez. A nossa análise
demonstra que, mantendo as demais condições, os títulos de maior
tamanho e de menor idade tendem a apresentar uma maior frequência de
negociação e um giro mais elevado, sendo portanto mais líquidos. Os
resultados servem como a base subjacente para a construção de um
subíndice replicável e mais restrito, o S&P 500/MarketAxess Investment
Grade Corporate Bond Index, a fim de centrar o foco em um universo de
base ampla de títulos de dívida corporativa com grau de investimento
emitidos por empresas que fazem parte do S&P 500.
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DIVULGAÇÃO DE DESEMPENHO
O S&P 500 Bond Index foi lançado no dia 8 de julho de 2015. O S&P 500 Investment Grade Corporate Bond Index foi lançado no dia 8 de
julho de 2015. O S&P 500/MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index foi lançado no dia 9 de janeiro de 2017. Todas as
informações apresentadas antes da data de lançamento são hipotéticas (obtidas por meio de backtesting), e não correspondem a um
desempenho real. Os cálculos de backtesting estão baseados na metodologia que estava em vigor na data de lançamento do índice. As
metodologias completas dos índices estão disponíveis em www.spdji.com.
A S&P Dow Jones Indices define várias datas para assistir os seus clientes a fornecer transparência. A Primeira Data de Valorização é o
primeiro dia para o qual existe um valor calculado (seja ativo ou obtido pelo processo de backtesting) para um determinado índice. A Data
Base é a data na qual o índice é estabelecido, a um valor fixo, para fins de cálculo. A Data de Lançamento designa a data na qual os valores
de um índice são considerados ativos pela primeira vez: valores do índice fornecidos para qualquer data ou período de tempo anterior à Data
de Lançamento do índice são considerados submetidos a backtesting. A S&P Dow Jones Indices define a Data de Lançamento como a data
pela qual os valores de um índice são conhecidos por terem sido liberados ao público, por exemplo, através do site público da empresa ou
seu datafeed a partes externas. Para índices da marca Dow Jones introduzidos antes de 31 de maio de 2013, a Data de Lançamento (que
antes de 31 de maio de 2013 era chamada de “Data de introdução”) é estabelecida em uma data na qual não é mais permitido serem feitas
quaisquer modificações à metodologia do índice, mas que podem ter sido anteriores à data da liberação pública do índice.
O desempenho de um índice no passado não é uma garantia de resultados no futuro. A aplicação prospectiva da metodologia usada para
construir o índice pode não resultar em desempenho comensurável aos rendimentos do backtesting mostrados. O período de back-test não
corresponde necessariamente a todo o histórico disponível do índice. Por favor, consulte o documento sobre a metodologia do índice,
disponível em www.spdji.com, para obter mais detalhes sobre o índice, inclusive a maneira pela qual ele é rebalanceado, a época de tal
rebalanceamento, os critérios para acréscimos e exclusões, assim como todos os cálculos do índice.
Outra limitação do uso das informações obtidas pelo processo de backtesting é que, geralmente, o cálculo com backtesting é preparado com
o benefício da visão a posteriori. As informações do backtesting refletem a aplicação da metodologia do índice e a seleção dos componentes
do índice retrospectivamente. Nenhum registro hipotético pode ser completamente responsável pelo impacto do risco financeiro em
operações reais. Por exemplo, há diversos fatores relacionados aos mercados de ações, rendimento fixo ou commodities em geral, que não
podem ser e que não foram contabilizados na preparação das informações do índice apresentado, todos os quais podem afetar o
desempenho real.
Os rendimentos do índice demonstrados não representam os resultados de operações reais de ativos/títulos. A S&P Dow Jones Indices LLC
mantém o índice, calcula os níveis do índice e o desempenho demonstrado ou analisado, mas não gerencia ativos reais. Os rendimentos do
índice não refletem o pagamento de quaisquer encargos ou taxas de vendas que um investidor pode pagar para adquirir os títulos
subjacentes no índice ou fundos de investimento que se destinam a acompanhar o desempenho do índice. A imposição destas taxas e
encargos faria com que o desempenho real e obtido pelo processo de backtesting dos títulos/fundos fosse inferior ao desempenho do índice
mostrado. Como um exemplo simples, se um índice teve rendimentos de 10% sobre um investimento de US$ 100.000 por um período de 12
meses (ou US$ 10.000) e uma taxa real baseada no ativo de 1,5% foi fixada no final do período sobre o investimento mais os juros
acumulados (ou US$ 1.650), o rendimento líquido seria de 8,35% (ou US$ 8.350) para o ano. Durante um período de três anos, uma taxa
anual de 1,5% deduzida no final do ano com um rendimento presumido de 10% por ano resultaria em um rendimento bruto de 33,10%, uma
taxa total de US$ 5.375 e um rendimento líquido cumulativo de 27,2% (ou US$ 27.200).
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AVISO LEGAL
© 2017 S&P Dow Jones Indices LLC, uma divisão da S&P Global. Todos os direitos reservados. Standard & Poor’s ®, S&P 500 ® e S&P ®
são marcas comerciais registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC ("S&P"), uma empresa filial da S&P Global. Dow Jones ® é
uma marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Estas marcas comerciais em conjunto com outras
foram licenciadas para a S&P Dow Jones Indices LLC. A redistribuição, reprodução e/ou fotocópia total ou parcial é proibida sem
consentimento por escrito. Este documento não constitui uma oferta de serviços nas jurisdições onde a S&P Dow Jones Indices LLC, Dow
Jones, S&P ou suas respectivas afiliadas (coletivamente “S&P Dow Jones Indices”) não possuem as licenças necessárias. Todas as
informações fornecidas pela S&P Dow Jones Indices são impessoais e não adaptadas às necessidades de qualquer pessoa, entidade ou
grupo de pessoas. A S&P Dow Jones Indices recebe compensação em conexão com a licença de seus índices a terceiras partes. O
desempenho de um índice no passado não é uma garantia de resultados no futuro.
Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice está disponível por meio
de instrumentos de investimento baseados naquele índice. A S&P Dow Jones Indices não patrocina, endossa, vende, promove ou gerencia
nenhum fundo de investimento ou outro veículo de investimento que seja oferecido por terceiras partes e que procure fornecer um
rendimento de investimento baseado no desempenho de qualquer índice. A S&P Dow Jones Indices não oferece nenhuma garantia de que
os produtos de investimento com base no índice acompanharão de modo preciso o desempenho do índice, ou proporcionarão rendimentos
positivos de investimento. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultora de investimentos e a S&P Dow Jones Indices não faz
declarações com respeito à conveniência de se investir em qualquer fundo de investimento ou outro veículo de investimento. A decisão de
investir em um determinado fundo de investimentos ou outro veículo de investimento não deverá ser tomada com base em nenhuma
declaração apresentada neste documento. Potenciais investidores são aconselhados a fazerem investimentos em tais fundos ou outro
veículo somente após considerarem cuidadosamente os riscos associados a investir em tais fundos, conforme detalhado em um memorando
de oferta ou documento similar que seja preparado por ou em nome do emitente do fundo de investimento ou outro veículo. A inclusão de um
título em um índice não é uma recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou deter tal título, nem deve ser considerado
como um aconselhamento de investimento.
Estes materiais foram preparados unicamente com fins informativos baseados nas informações geralmente disponíveis para o público de
fontes consideradas como confiáveis. Nenhum conteúdo nestes materiais (incluindo dados de índice, classificações, análises e dados
relacionados a crédito, modelos, software ou outros aplicativos ou informações destes) ou qualquer parte deste (Conteúdo) pode ser
modificada, submetida à engenharia reversa, reproduzida ou distribuída de nenhuma forma, por nenhum meio, nem armazenada em bases
de dados ou sistema de recuperação, sem o consentimento prévio, por escrito, da S&P Dow Jones Indices. O Conteúdo não deve ser usado
para nenhum fim ilegal ou não autorizado. A S&P Dow Jones Indices e seus provedores de dados terceirizados e licenciadores
(coletivamente “S&P Dow Jones Indices Parties”) não garantem a precisão, integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo. S&P
Dow Jones Indices Parties não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, para os resultados obtidos
do uso do Conteúdo. O CONTEÚDO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". S&P DOW JONES INDICES PARTIES SE
ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS A, QUALQUER
GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM OU USO EM PARTICULAR, ISENÇÃO DE BUGS, ERROS OU
DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE A FUNCIONALIDADE DO CONTEÚDO SERÁ ININTERRUPTA OU QUE O CONTEÚDO OPERARÁ COM
QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU DE HARDWARE. Sob nenhuma circunstância, S&P Dow Jones Indices Parties serão
responsáveis a qualquer parte, por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, exemplares, compensatórios, punitivos, especiais ou
consequenciais, custos, despesas, custas legais ou perdas (incluindo, sem limitação, perda de rendimentos ou perda de lucros e custos de
oportunidades); em conexão com qualquer uso do Conteúdo, mesmo se aconselhado da possibilidade de tais danos.
A S&P Dow Jones Indices mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a
independência e a objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas unidades de negócios da S&P Dow Jones Indices
podem ter informações que não estejam disponíveis a outras unidades de negócios. A S&P Dow Jones Indices estabelece políticas e
procedimentos para manter a confidencialidade de algumas informações não públicas recebidas em conexão com cada processo analítico.
Além disto, a S&P Dow Jones Indices presta uma ampla gama de serviços a, ou relacionados com, muitas empresas, incluindo emissoras de
títulos, consultoras de investimentos, corretoras, bancos de investimentos, outras instituições financeiras e intermediários financeiros; e, em
conformidade, pode receber taxas ou outros benefícios econômicos dessas empresas, incluindo empresas cujos títulos ou serviços possam
recomendar, classificar, incluir em portfólios modelos, avaliar, ou abordar de qualquer outra forma.
Este documento foi traduzido para o português apenas para fins de conveniência. Se existirem diferenças entre as versões do documento em
inglês e português, a versão em inglês prevalecerá. A versão em inglês está disponível em nosso site www.spdji.com.

PESQUISA | Renda fixa

21

