
Ibovespa se
recupera e volta a
crescer em agosto

D urante meses seguidos os indi-
cadores ligados à Bovespa fo-
ram motivo de piada por parte

do mercado de investimentos, pois no
comparativo com outros índices interna-
cionais de bolsa mantinham-se sistemati-
camente atrás. Em agosto veio a desforra,
o Ibovespa marcou 8,22% positivos, o
IBrX-100 1,87%, o ISE 2,39% e o IGC
1,03%. Apenas o SMLL, entre os indica-
dores da Bovespa acompanhados regu-
larmente por Investidor Institucional, foi
negativo em 1,95%. Enquanto isso, todos
os indicadores internacionais caíram.
Dow Jones perdeu 4,45%, S&P500 per-
deu 3,13%, MSCI-ACWI perdeu 2,29%
e MSCI-EM caiu 1,90%.
Essa excelente performance em agosto
permitiu a todos os índices da Bovespa,
com exceção do SMLL, superarem as
metas atuariais das fundações. Porém,
quando se olha o acumulado do ano ou o
acumulado em 12 meses, a situação se
inverte. Os índices da Bolsa estão no
negativo em ambos os períodos e os indi-
cadores internacionais, com exceção do
MSCI EM, estão no positivo. A maior
alta é do S&P500, que acumula valoriza-
ção de 14,51% em 8 meses e de 16,06%
em 12 meses.
Também os indicadores IMA, que de-
ram alegria aos institucionais no ano
passado, continuam perdendo neste ano.
O IMA desvalorizou 1,27 em agosto e
no acumulado de 8 meses desvalorizou
2,79%. No acumulado de 12 meses, po-
rém, o IMA ainda mantém valorização
de 2,73%. O IMA-B perdeu 2,61% em
agosto e no acumulado de 8 meses per-
deu 9,06%, mas no acumulado de 12
meses é positivo em 0,20%. O IMA-B5+
perdeu 3,88% em agosto, 13,82% no
acumulado de 8 meses e 2,49% no acu-
mulado de 12 meses.
O IRFM perdeu 1,09% em agosto e no
acumulado de 8 meses perdeu 0,09%,
mas no acumulado de 12 meses é positi-
vo em 3,89%.
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