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Financiamentos imobiliários somam R$ 5,1 bilhões
no primeiro mês de 2019

Poupança SBPE
Captação Líquida:
R$ -9,4 bilhões

Financiamentos Imobiliários - Valores
Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 5,1 bilhões em
janeiro de 2019, melhor resultado para o mês de janeiro dos últimos quatro
anos (2016 a 2019).
Na comparação com igual mês do ano passado, verificou-se um expressivo
crescimento de 32,2%. Em relação a dezembro de 2018, o volume de
empréstimos caiu 15,8%, o que reflete o padrão sazonal dos inícios de ano.

Saldo:
R$ 611 bilhões

Financiamentos
Valor:
R$ 5,1 bilhões
Quantidade:
20,1 mil imóveis
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No acumulado de 12 meses, foram aplicados R$ 58,6 bilhões na aquisição e
construção de imóveis com recursos do SBPE, elevação de 33,6% em relação
ao apurado no período precedente.
Como se observa na figura abaixo, o volume financiado em 12 meses, até
janeiro de 2019, interrompe um período de três períodos de quedas
consecutivas, confirmando a expectativa de uma retomada sustentável dos
financiamentos.
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Financiamentos Imobiliários - Unidades
Foram financiados 20,1 mil imóveis em janeiro de 2019 nas modalidades de
aquisição e construção, resultado 14,3% inferior ao de dezembro. Mas em relação
a janeiro do ano passado houve alta de 27,0%.

20,1 mil

Analisando um período mais dilatado, pode-se observar que nos últimos 12 meses
(fevereiro de 2018 a janeiro de 2019) foram financiadas aquisições e construções
de 232,6 mil imóveis, alta de 30,5% em relação aos 12 meses anteriores, quando
178,3 mil unidades foram objeto de financiamento bancário, o que reforça a
expectativa de aceleração do crédito e do mercado imobiliários.

imóveis
foi a 7ª melhor
marca atingida
em um mês de
janeiro.
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Poupança SBPE: Captação Líquida
Em janeiro de 2019, a captação líquida voltou a ficar negativa (-R$ 9,4 bilhões),
confirmando o padrão sazonal caracterizado por maiores saques que depósitos no
início de ano.
A poupança do primeiro mês do ano geralmente apresenta resultado negativo ou
pouco expressivo. Isto ocorre devido à grande concentração de gastos no início de
ano (IPVA, IPTU, etc), levando o poupador a usar parte de suas reservas para
completar o orçamento do mês.
Entretanto, a sinalização do Banco Central em manter a Selic em patamar baixo,
provavelmente, contribuirá para atrair maiores volumes de depósitos ao longo do
ano, pois nesse cenário de juros baixos, o rendimento da poupança é competitivo
em relação aos seus concorrentes .

Em janeiro, como
geralmente
ocorre, os saques
superaram os

depósitos. Com
isso a captação
líquida ficou
negativa
R$ 9,4 bilhões

O saldo da poupança SBPE encerrou janeiro em R$ 611,0 bilhões, recuando 1,2%
no mês, porém crescendo 8,9% em relação a janeiro do ano passado.
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Outros Indicadores: Rentabilidade Acumulada no Ano

Fonte: Anbima, Banco Central e BM&F Bovespa.

(1) Rendimento bruto
(2) Rendimento líquido de IR
(3) A partir de 1º de outubro de 2015 entrou em vigor a nova classificação de fundos de investimento ANBIMA.
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(*) 2019 dados referentes ao primeiro mês do ano
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