
Além de sua estratégia setorial típica

 O S&P 500® Sector Rotator Index
O S&P 500 Sector Rotator Index leva a rotação setorial ao próximo nível, combinando abordagens 
consolidadas que capturam setores subvalorizados com o maior valor e momento relativos 
em um determinado momento. O uso de princípios de investimento de valor e momento para 
definir a alocação setorial elimina a necessidade de prever o estágio do ciclo econômico, 
permitindo que você se concentre nos atributos relativos de setores individuais. 

1. Investimento em valor e momento

Investimento em valor: Investimento em momento:

O investimento em valor, uma 
das principais bases de uma 
carteira, procura dar exposição 
a ações com bons fundamentos, 
mas que são menos caras que 
seus pares de acordo com 
certas métricas financeiras.

De acordo com a teoria  
financeira que afirma que as 
ações que superam o mercado 
manterão a tendência, esta 
estratégia procura fornecer 
exposição às ações com um 
aumento de preço relativamente 
maior do que seus pares.

O índice procura alternar as alocações setoriais de acordo 
com características favoráveis sem considerar os ambientes 
econômicos.

2. Construção do índice

3. Explorando o quadro de controle de risco
O índice emprega um recurso integrado de gerenciamento de 
risco que utiliza a estratégia Risk Control 2.0 da S&P DJI.

Quando a volatilidade sobe ↑ – O mecanismo de controle de risco 
reduz ativamente o componente de ações e aumenta o peso dos títulos 
do Tesouro para proporcionar proteção contra quedas bruscas.

Quando a volatilidade baixa ↓ – O controle de risco é "desligado"  
para permitir maior exposição a ações, o que aumenta o potencial  
de ganhos em mercados em alta.

4. Qual é a performance do índice
Historicamente, o S&P 500 Sector Rotator Index tem apresentado 
um desempenho forte em horizontes de longo prazo.

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados de 31 de dezembro de 2018. 
O desempenho passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido 
para fins ilustrativos e reflete um desempenho histórico hipotético. Confira a 
Divulgação de desempenho no final deste documento para mais informações sobre 
as limitações associadas ao desempenho gerado mediante backtesting.
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Começamos com os 11 setores do GICS® dentro do S&P 500:
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Os primeiros cinco setores com a maior pontuação de valor são selecionados e classificados segundo a sua pontuação de momento.
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Os setores são ponderados equitativamente.
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Os setores são classificados pela sua média da pontuação z de valor dos últimos dez anos usando as métricas de preço/valor, preço/vendas e preço/ganhos.
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Divulgação de desempenho 

O S&P 500 Sector Rotator Daily RC2 5% Index foi lançado em 19 de outubro de 2018. Todas as informações apresentadas antes desta data de lançamento foram 
geradas mediante backtesting. O desempenho obtido mediante backtesting não é real, mas é hipotético (ver abaixo). Os cálculos do backtesting estão baseados na 
mesma metodologia que estava em vigor na data de lançamento. A data de lançamento é a data na qual os valores de um índice são primeiramente considerados ao 
vivo, a qual a S&P Dow Jones Indices considera ser a data na qual os valores de um índice são divulgados ao público, por exemplo, através do site público da empresa 
ou do seu datafeed para partes externas.

O desempenho passado de um índice, seja real ou gerado mediante backtesting, não é garantia de resultados futuros. O desempenho mostrado não corresponde 
necessariamente a todo o histórico disponível de um índice. Para detalhes sobre qualquer índice da S&P Dow Jones Indices, incluindo a maneira pela qual é 
rebalanceado, os prazos de tal rebalanceamento, os critérios para adições e exclusões, bem como todos os cálculos do índice, consulte o documento de metodologia 
para esse índice disponível em www.spdji.com ou www.spindices.com.

Não é possível investir diretamente em um índice e os retornos mostrados não representam os resultados da negociação real de títulos ou outros ativos que podem 
ser investidos. A S&P Dow Jones Índices mantém índices e calcula os seus níveis e desempenho, mas não administra os ativos reais. Por isso, os retornos dos índices 
não refletem quaisquer despesas ou encargos de venda que um investidor pagaria para comprar ou manter títulos subjacentes a um índice ou qualquer fundo de 
investimento ou produto destinado a acompanhar o desempenho do índice. A imposição dessas despesas e encargos faria com que o desempenho real e hipotético 
dos títulos ou fundos de investimento/produtos fosse inferior ao desempenho mostrado.

Retornos gerados mediante backtesting. A S&P Dow Jones Indices poderá mostrar retornos aplicando a metodologia de um índice aos dados históricos para produzir 
retornos hipotéticos para períodos anteriores à data de lançamento do índice. Uma limitação das informações obtidas mediante backtesting é que elas refletem a 
aplicação da metodologia do índice e a seleção dos seus componentes em retrospectiva. Nenhuma abordagem teórica pode explicar completamente o impacto de 
decisões que poderiam ter sido tomadas durante a operação real de um índice; por exemplo, há inúmeros fatores relacionados aos mercados de ações (ou de renda 
fixa, ou das commodities) em geral que não podem ser, e não foram, levados em conta na preparação das informações geradas mediante backtesting.

Aviso legal
© 2020 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos os direitos reservados. A redistribuição, reprodução e/ou fotocópia total ou parcial é proibida sem consentimento por 
escrito. Standard & Poor’s e S&P são marcas comerciais registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones é uma marca comercial 
registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); e estas marcas foram licenciadas para uso da S&P Dow Jones Indices LLC. A S&P Dow Jones Indices 
LLC, Dow Jones, S&P e suas respectivas subsidiárias (“S&P Dow Jones Indices”) não entregam nenhuma garantia, explícita ou implícita, sobre a capacidade de 
quaisquer índices de representar adequadamente a classe de ativos ou setor do mercado que pretende representar e a S&P Dow Jones Indices não será responsável 
por nenhum erro, omissão ou interrupção de algum índice ou das informações envolvidas. O desempenho passado de um índice não é um sinal de resultados no futuro. 
Este documento não constitui uma oferta de serviços. 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. 
Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice pode estar 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 LLC não é uma consultoria fiscal. 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. É preciso que um consultor fiscal avalie o impacto de quaisquer títulos isentos de impostos nas carteiras e as 
consequências de alguma decisão particular de investimento. As informações relacionadas a crédito e outras análises, incluindo classificações, são proporcionadas 
geralmente por licenciadores e ou subsidiárias da S&P Dow Jones Indices, incluindo mas não se limitando a outras divisões da S&P Global tais como Standard & 
Poor’s Financial Services LLC e S&P Capital IQ LLC. Quaisquer informações relativas a crédito e outras análises e declarações relacionadas no Conteúdo correspondem 
a opiniões emitidas na data em que são expressas e não à constatação de um fato. A S&P Dow Jones Indices LLC funciona de maneira separada e independente de 
qualquer outro departamento de análise. Para mais detalhes sobre os nossos índices, visite o nosso site www.portugues.spindices.com. 
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Sobre a S&P Dow Jones Indices
A S&P Dow Jones Indices é o maior centro global de 
conceitos, pesquisa e dados com base em índices. 
Aqui nasceram icônicos indicadores como o S&P 500® 
e o Dow Jones Industrial Average®. Os investimentos 
de ativos em produtos baseados nos nossos índices 
são maiores do que qualquer outro provedor no 
mundo. Desde que Charles Dow criou o primeiro índice 
em 1884, a S&P DJI tem trabalhado na inovação e 
desenvolvimento de índices em diversas classes 
de ativos, ajudando a definir a maneira em que os 
investidores medem os mercados e fazem negócios.

S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária de S&P Global 
(NYSE: SPGI), que proporciona as informações 
fundamentais que indivíduos, empresas e governos 
precisam para tomar decisões com confiança. Para mais 
informações, visite www.portugues.spindices.com.
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