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O terceiro trimestre foi difícil para a região da América Latina. Entretanto, os resultados para os mercados 
globais foi misturado: os EUA e o Japão fecharam com resultados positivos, enquanto Europa caiu durante o 
trimestre. Os mercados globais quase não apresentaram variações, conforme a medição do S&P Global 1200.  

O S&P 500® fechou o trimestre com uma alta de 1,7%, o S&P Europe 350® teve quase o mesmo resultado, 
mas em negativo (-1,6%), enquanto o S&P/TOPIX 150 do Japão subiu em torno de 4%. O S&P Latin America 
40, índice blue chip da região, recuou 6,3%. Muitos fatores internos contribuíram para o desempenho inferior 
da região, incluindo uma redução das exportações, contrações nos setores industrial e de serviços, mercados 
de trabalho fracos, incerteza no panorama político, uma queda nos preços das commodities e uma baixa 
confiança dos consumidores. Os fatores externos também afetaram fortemente a região, principalmente a 
incerteza em torno das negociações comerciais entre os EUA e a China.   

Embora todos os mercados da América Latina tenham fechado em vermelho no terceiro trimestre de 2019, 
quando comparados com os retornos em dólares, observamos que, com exceção da Argentina e do Peru, 
todos os mercados da região tiveram um desempenho superior ou quase não apresentaram variações em 
moeda local. Isto é um exemplo de como a depreciação cambial pode afetar o desempenho. Observamos as 
principais diferenças no Brasil e na Colômbia: o S&P Brazil BMI teve retornos de -3,9% em dólares, mas de 
4,2% em reais brasileiros, enquanto os retornos do S&P Colombia Select Index foram -5,7% em dólares e 
2,3% em pesos colombianos. O principal índice de referência do México, o S&P/BMV IPC, teve um retorno 
total de -2,6% em dólares, mas quase não registrou variações em pesos mexicanos (0,2%).  
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Figura 1: Retornos da América Latina no terceiro trimestre de 2019 

 

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. O desempenho dos índices está baseado nos níveis dos índices de retorno total calculados em dólares (USD) e 
em moeda local. Dados de 1 de julho até 30 de setembro de 2019. O desempenho no passado não garante resultados futuros. Este quadro é fornecido 
para efeitos ilustrativos. 

Em geral, a maioria das divisas da região sofreram uma desvalorização importante durante o terceiro trimestre 
de 2019. A Argentina liderou o grupo em termos da taxa de depreciação durante o trimestre com uma 
flutuação de aproximadamente 60% entre o maior e menor valor. A seguiram o Brasil, com uma variação de 
16%, e a Colômbia, com aproximadamente 11%.  

Curiosamente, os setores pareceram fornecer uma visão mais clara da região. Foi certamente um trimestre 
difícil para a maioria dos setores econômicos, mas, ainda assim, setores defensivos como Assistência Médica 
e Produtos Básicos de Consumo conseguiram gerar retornos positivos. Os setores de Imóveis, Bens de 
Consumo Discricionário e Tecnologia da Informação também fecharam o trimestre com números positivos. O 
setor de Materiais, que inclui companhias mineiras, teve o pior desempenho, seguido pelo setor de Serviços 
Financeiros.  

Como mostra a figura 1, o Brasil teve o melhor desempenho da região durante o trimestre. Portanto, não é 
estranho que o Brasil tenha concentrado a maioria das ações com melhor desempenho: a BRF S.A., empresa 
de produtos básicos de consumo, acabou no topo da lista de componentes do S&P Latin America 40, que 
busca acompanhar o desempenho das 40 maiores empresas da região. Quanto aos índices, o S&P/B3 
Momento, que se concentra nas principais empresas do mercado brasileiro com um desempenho relativo 
constante, segundo a sua pontuação de momento de preço ajustada pelo risco, teve o melhor retorno do 
trimestre com 14,5%.  

No México, o índice de momento também foi um dos líderes entre as estratégias fatoriais. O S&P/BMV IPC 
CompMx Short-Term Momentum Index teve um retorno de quase 4%, que é significativamente superior ao do 
seu benchmark, o S&P/BMV IPC, que registrou (0,2%). Contudo, os Fideicomissos de Infraestrutura e Bens 
Imóveis (FIBRAS, pela sigla em espanhol) lideraram o desempenho e o S&P/BMV FIBRAS Index teve um 
trimestre excelente (10,5%), uma vez que grande parte dos seus retornos é atribuível aos altos rendimentos 
gerados pelos FIBRAS. Em 30 de setembro de 2019, o rendimento dos dividendos indicado do S&P/BMV 
FIBRAS Index foi 8,1%.  
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O Chile, por sua vez, teve um trimestre relativamente estável em que o S&P IPSA apresentou um retorno de -
0,2%. As ações small caps foram as de pior desempenho, conforme medido pelo S&P/CLX IGPA SmallCap (-
7,1%). Quanto aos setores, o S&P/CLX IGPA Consumer Staples registrou os piores resultados (-8,4%). 
Enquanto que o S&P/CLX IGPA Real Estate e o S&P/CLX IGPA Industrials tiveram fortes retornos de 11,1% e 
7,3%, respectivamente.  

Peru e Colômbia tiveram um trimestre difícil, período em que o Peru teve o pior desempenho. No entanto, em 
ambos mercados, as melhores ações pertenceram à indústria de serviços de eletricidade, o que demonstra o 
potencial defensivo do setor de Serviços de Utilidade Pública durante ambientes de mercados desafiadores.  

À medida que entramos no último trimestre do ano, muitos já esperam a chegada de 2020. O consenso entre 
a maioria dos economistas é que a América Latina continuará tendo dificuldades em 2019 devido à 
volatilidade do mercado, ao crescimento econômico estagnado e a incerteza no âmbito político. Como uma 
otimista, acredito que sempre há oportunidades de investimento no curto e longo prazo, apesar das 
dificuldades. De fato, a diversidade dos nossos principais índices regionais e de países mostra exatamente 
isso. 

Para mais informações sobre o desempenho dos benchmarks da América Latina no segundo trimestre de 
2019, leia o nosso mais recente Scorecard da América Latina. 

 

Leia mais em indexologyblog.com 
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