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As oportunidades internacionais para diversificar as alocações de renda variável estão aumentando, junto com
a globalização, e como resultado, o risco político importa agora mais do que nunca. Mais ainda, a interação
entre políticas macroeconômicas e a instabilidade dos governos continua a ter efeitos de longo alcance no
risco político, aumentando a incerteza que acompanha a alocação em mercados emergentes.
Tendo isto em mente, a S&P Dow Jones Indices colaborou com GeoQuant, uma empresa de dados de risco
político orientada pela inteligência artificial (IA), para criar o Emerging Markets Political Risk-Tilted Concept
Index (doravante “Concept Index”).
Oferecendo uma alternativa de risco político reduzido para a exposição do S&P Emerging BMI, o Risk-Tilted
Concept Index aumenta (ou diminui) as ponderações de países com risco político relativamente baixo (ou
alto), levando a maiores retornos acumulados durante o período histórico de backtesting (ver quadro 1). 1 As
decisões de alocação são tomadas de acordo com o “Indicador de Risco Macrogovernamental” customizado
da GeoQuant, que avalia tanto o grau de risco das políticas derivadas da gestão macroeconômica quanto a
incerteza em torno da capacidade dos governos em exercício.
Quadro 1: Retornos acumulados
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O Political Risk-Tilted Concept Index é um índice hipotético.
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados gerados mediante backtesting entre 31 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2020. Es te gráfico é
fornecido para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos.
O “Indicador de Risco Macrogovernamental” abrange 22 dos 26 países incluídos no S&P Emerging BMI entre 2013 e 2020. Os quatro países não
cobertos pelo indicador são República Tcheca, Grécia, Kuwait e Marrocos. Os três primeiros países têm um peso combinado de 0,99% no S&P
Emerging BMI em dezembro de 2020; Marrocos não foi incluído no índice de referência desde o quarto trimestre de 2015. Os países não cobertos
mantêm-se neutros a respeito dos seus pesos no S&P Emerging BMI.
1

O “Indicador de Risco Macrogovernamental” da GeoQuant é uma combinação ponderada de risco de política
macroeconômica e risco governamental. No quadro 2 podemos observar a correlação inversa entre um
agregado ponderado do indicador (r = -0,27) e o S&P Emerging BMI. Isto mostra a relação inversa entre o
risco político crescente e o desempenho decrescente do índice. De fato, um forte aumento no risco
macrogovernamental de 2014 para 2015 entre vários países de ponderação elevada (Taiwan, Brasil e Rússia)
no S&P Emerging BMI coincide com a maior queda do índice de referência.
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Figura 2: S&P Emerging BMI e agregado do índice de risco macrogovernamental da GeoQuant

Índice de risco macrogovernamental: Agregado

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC e GeoQuant. Dados de 31 de dezembro de 2013 até 31 de dezembro de 2020. O desempenho no passado não
garante resultados futuros. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos. O indicador combinado exclui a República Tchec a, Grécia, Kuwait e
Marrocos.

Ao incorporar o risco político como um fator nas decisões de alocação em mercados emergentes, o Concept
Index ganhou do S&P Emerging BMI ao mesmo tempo que exibiu menor volatilidade. Este desempenho
superior foi impulsionado principalmente pela mitigação de perdas em mercados em baixa. O Concept Index
manteve um baixo tracking error anualizado de 2,03% e um giro médio mensal de 1,84%, semelhante ao
1,65% do benchmark. De fato, as características de risco/retorno apresentadas no quadro 3 confirmam que a
inclinação do Concept Index de acordo com os níveis de risco político relativo dos países o ajudou a superar o
benchmark em curto e longo prazo.

Quadro 3: Perfil de risco/retorno
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O Political Risk-Tilted Concept Index é um índice hipotético.
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC. Dados gerados mediante backtesting entre 31 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2020. Es te gráfico é
fornecido para efeitos ilustrativos e reflete desempenhos históricos hipotéticos.

A capacidade do Concept Index para diminuir a gravidade das quedas é notável. Além disso, tem o potencial
de cobrir o retorno contra condições desfavoráveis de mercado mais rapidamente do que com métodos
tradicionais, o que feito controlando as perdas.
Entre 2013 e 2020, sempre que o benchmark apresentou retornos mensais negativos, o Concept Index
ganhou dele 70% do tempo. Além disso, a maior queda do S&P Emerging BMI foi de -28,27%, comparados
com -26,13% para o Concept Index.
A incorporação do risco político nas decisões de alocação pode gerar um desempenho superior através de
menor volatilidade e maiores retornos. O Concept Index fornece aos participantes do mercado novas
ferramentas para medir e avaliar o impacto do risco político e para adaptar as decisões de alocação de ações
de acordo com isso.
Para saber mais sobre como o risco político afeta as ações dos mercados emergentes, confira o nosso artigo
Political Risk and Emerging Market Equities: Applications in an Index Framework.

Leia mais em indexologyblog.com
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