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Confira o desempenho dos planos em abril impactados
pela renda variável

Os planos de benefícios administrados pela BRF Previdência apresentaram
rentabilidades abaixo do esperado no mês em abril, impactados pela
performance da renda variável. Para ilustrar, o Ibovespa registrou -10,10% no
mês, sendo um dos motivos, a redução no valor do preço dos commodities²  e
o fluxo de capital estrangeiro investido no país que não seguiu forte como no
primeiro trimestre do ano, explicado por uma mudança da percepção de risco
dos investidores devido à alta do dólar. Confira os desempenhos dos planos
em abril, no médio e longo prazo.

Já no cenário externo, o aumento dos casos de covid e as novas medidas de
restrições sanitárias adotadas pelo governo chinês foram suficientes para
afetar a entrada e saída dos portos no país, gerando acúmulo de mercadorias
e reduzindo sua produtividade.

As ações de “Covid zero” adotadas no país com a maior população do mundo
tem gerado o confinamento de milhões de pessoas que vivem em grandes
cidades, como é o caso de Xangai com mais de 26 milhões de habitantes. A
cidade é um dos portos de carga mais importantes para o comércio
internacional e o maior do mundo, logo as consequências do
congestionamento são: cadeias de suprimentos tensas, fluxo lento de
importações e aumento da inflação no mundo todo.

Por sua vez, nos Estados Unidos, o banco central americano sinalizou com um
possível aumento das taxas de juros de 0,50% para maio, além de reduzir o
balanço patrimonial em US$ 9 bilhões, ou seja, promove um esforço duplo
para travar a alta de preços puxados pelos segmentos de alimentos e energia.

Já no Brasil, esperamos uma alta da Selic1 também para a próxima reunião e
expectativa de inflação ainda alta acentuada pelo aumento do preço do
petróleo no mês.

Confira a seguir mais detalhes dos cenários externo e interno e conheça
melhor os principais termos que apresentamos nesta edição. 
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DESTAQUES NOS CENÁRIOS
EXTERNO E INTERNO

📣

 Nos EUA, os principais índices econômicos sofreram com os resultados
fracos dos balanços das empresas no 1º trimestre e com o avanço da inflação.

📣

 A alta dos preços norte-americanos chegou à maior taxa mensal desde
2005, o que assustou os investidores já preocupados com as perspectivas de
aumento dos juros.

 

📣

 O IPCA fechou o mês com alta de 1,06% impactado pelo segmento de
bebidas, alimentação e transportes. Já o dólar valorizou 3,83% no período,
negociado a R$ 4,94, mas acumulando desvalorização de 11,85% no ano.

📣

 No mercado de ações, apesar da queda registrada no mês, as empresas
do setor de energia e de produção de petróleo foram as que apresentaram as
melhores performances, por outro lado, as varejistas e as companhias ligadas
ao setor de tecnologias registraram perdas superiores a 20%.
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SAIBA MAIS!

1Taxa Selic: A Selic é a taxa básica da economia, que remunera os títulos
públicos, bem como os valores da devolução do Imposto de Renda. É nessa
taxa que toda a economia se baseia para construir as outras.

2Commodities: Termo em inglês que significa mercadoria. Trata-se de
produtos primários como café, soja, milho, trigo, petróleo, além de alguns
produtos industriais semi-elaborados como celulose e açúcar. Uma commodity
costuma ter características muito parecidas com a de outros produtores,
permitindo que sejam cotadas nas Bolsas de Valores.

3IMA-B 5+: Índice que representa a evolução, a preços de mercado, dos títulos
públicos indexados à inflação (IPCA - Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), com vencimento igual ou superior a cinco anos.

4CDI: Certificado de Depósito Interbancário, trata-se de uma taxa com lastro
em operações realizadas entre instituições bancárias. São títulos que as
instituições financeiras emitem, com o objetivo de transferir seus recursos para
outra instituição com prazos curtos, normalmente de um dia para o outro. Sua
principal característica é acompanhar a variação da taxa Selic.

5Ibovespa: É o principal índice de desempenho das ações negociadas na
bolsa brasileira e reúne as maiores e mais negociadas empresas do mercado
de capitais brasileiro.

6Dólar: É a moeda mais importante do mundo, sendo utilizada como reserva
financeira por diversos países. Apesar de ser a moeda oficial dos EUA, o dólar
americano pode ser considerado uma moeda de troca internacional.
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