
Nosso propósito é ajudar nossos clientes na melhor gestão do seu patrimônio 

em busca dos seus objetivos, ISENTOS DE CONFLITOS.

A Tabela Sameside dos Retornos dos Investimentos Financeiros Data da última atualização: 30/06/2021

jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21

CLASSE DE ATIVOS MAIS RENTÁVEIS

 Retorno 

Acumulado 

07/2020 a 

06/2021 

 Frequencia % 

> CDI 

 Frequencia % 

< CDI 

8,27% 12,52% 3,10% 2,32% 15,90% 9,30% 5,37% 3,63% 7,39% 1,94% 6,16% 0,70% Ações Brasil 33,40% 58,3% 41,7%

4,39% 5,15% 0,53% 0,91% 2,39% 4,85% 4,20% 0,99% 6,00% 1,41% 1,21% 0,66% Ações EUA 26,62% 58,3% 41,7%

2,90% 1,79% 0,46% 0,31% 2,31% 3,52% 0,37% 0,51% 3,07% 1,28% 1,06% 0,55%
Títulos Privados - 

IPCA
12,10% 75,0% 25,0%

2,90% 0,85% 0,16% 0,30% 2,00% 2,71% 0,32% 0,50% 0,63% 0,84% 0,92% 0,46% Fundos Multimercado 10,07% 83,3% 16,7%

1,47% 0,51% -0,31% 0,21% 1,81% 2,19% 0,31% 0,25% 0,48% 0,65% 0,44% 0,42%
Tesouro Nacional - 

IPCA
7,42% 58,3% 41,7%

1,08% 0,16% -0,56% 0,16% 1,51% 1,95% 0,15% 0,13% 0,43% 0,56% 0,27% 0,31% Títulos Privados - CDI 7,34% 100,0% 0,0%

0,26% 0,02% -0,95% -0,33% 0,41% 1,09% -0,80% -1,01% 0,20% 0,51% 0,20% 0,21% CDI 2,28% - -

0,19% -0,75% -1,51% -0,51% 0,36% 0,48% -0,85% -1,18% -0,46% 0,21% -1,56% -2,19%
Tesouro Nacional - 

Prefixado
0,14% 33,3% 66,7%

-2,61% -1,80% -2,36% -0,69% 0,15% 0,16% -0,87% -1,52% -0,84% -0,18% -2,64% -2,27% Fundos Imobiliários -1,83% 58,3% 41,7%

-4,98% -3,44% -4,80% -1,01% -7,63% -2,53% -3,32% -4,37% -1,38% -5,20% -3,17% -4,40% Dólar -8,65% 50,0% 50,0%

CLASSE DE ATIVOS MENOS RENTÁVEIS

Retornos anuais das principais classes de ativos em ordem de performance, mantendo-se o CDI sempre na mesma base e os demais investimentos acima ou 

abaixo do CDI (jul/2020-jun/2021)

Retornos Acumulados e Freqüência dos retornos anuais acima ou abaixo do CDI 

(jul/2020-jun/2021)

A Tabela Periódica de Retornos dos Investimentos da Sameside mostra os retornos anuais para 10 classes de ativos, classificadas do melhor para o pior desempenho para cada ano civil, oscilando sempre em torno do CDI, ainda a principal taxa de referência dos 

investimentos no Brasil. As classes de ativos são codificadas por cores para permitir rastreamento fácil ao longo do tempo. Descrevemos conhecidos índices de mercado padrão que usamos como proxies para cada classe de ativo no texto abaixo.
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Tesouro Nacional - IPCA - Reflete o desempenho dos títulos públicos indexados ao IPCA, conforme índice IMA-B apurado pela Anbima.

Tesouro Nacional - Prefixado - Reflete o desempenho dos títulos públicos prefixado, conforme índice IRF-M apurado pela Anbima.

Dólar - Reflete o desempenho do Dólar PTAX em realação ao Real

Fundos Imobiliários - Reflete o desempenho do IFIX, índice que mede o desempenho médio das cotas dos fundos imobiliários negociados na B3.

Fundos Multimercado - Reflete o desempenho dos fundos multimercado brasileiros, medido pelo índice IHFA, apurado pela Anbima

CDI - Reflete o rendimento da taxa básica DI-Cetip, apurada e diculgada pela CETIP.

Títulos Privados - CDI - Reflete o desempenho de uma carteira de debêntures de emissão pública indexada ao CDI, conforme apurado pelo índice IDA-DI da Anbima.

Títulos Privados - IPCA - Reflete o desempenho de uma carteira de debêntures de emissão pública indexada ao IPCA, conforme apurado pelo índice IDA-IPCA da Anbima.

A Tabela Periódica de Retornos dos Investimentos da Sameside mostra os retornos anuais para 10 classes de ativos, classificadas do melhor para o pior desempenho para cada ano civil, oscilando sempre em torno do CDI, ainda a principal taxa de referência dos 

investimentos no Brasil. As classes de ativos são codificadas por cores para permitir rastreamento fácil ao longo do tempo. Descrevemos conhecidos índices de mercado padrão que usamos como proxies para cada classe de ativo no texto abaixo.

Ações Brasil - Reflete o desempenho do Índice IbrX- Brasil até abril de 2014 e a partir daí o Ibovespa. Isto porque em maio de 2014 a metodologia do bovespa foi alterada, praticamente igualando à metodologia do IbrX. 

Ações EUA - Reflete o desempenho do S&P 500, principal índice do mercado de açoes dos Estados Unidos, já em reais.
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