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Financiamentos imobiliários crescem 48,3% entre
março de 2018 e março de 2019

Poupança SBPE
Captação Líquida:
R$ 1,57 bilhões

Financiamentos Imobiliários - Valores

Saldo:
R$ 614,4 bilhões

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 5,64 bilhões em
março de 2019, alta de 15,9% em relação ao mês anterior e de 48,3%
comparativamente a março de 2018.

Financiamentos
Valor:
R$ 5,64 bilhões
Quantidade:
23,9 mil imóveis
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No primeiro trimestre de 2019, foram aplicados R$ 15,6 bilhões na aquisição
e construção de imóveis com recursos do SBPE, elevação de 39,4% em
relação ao mesmo período do ano passado.
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No acumulado de 12 meses (abril de 2018 a março de 2019), os empréstimos de
R$ 61,8 bilhões para aquisição e construção de imóveis com recursos do SBPE
corresponderam a uma elevação de 39,6% em relação ao apurado nos 12 meses
anteriores.
Os números são significativos. Após três anos de quedas consecutivas, repetiu-se,
em março, a tendência já evidenciada em fevereiro de 2019, indicando
recuperação expressiva do volume financiado em 12 meses, comparativamente ao
período anterior .

Financiamentos Imobiliários - Unidades
Foram financiados, nas modalidades de aquisição e construção, 23,9 mil imóveis
em março de 2019, resultado 21,1% superior ao de fevereiro. Em relação a março
do ano passado, houve alta de 55,6%.

23,9 mil
imóveis
foi a 6ª melhor
marca atingida
em um mês de
março.

No primeiro trimestre de 2019, os recursos do SBPE viabilizaram a aquisição e a
construção de 63,6 mil imóveis, apontando elevação de 43,8% em relação a igual
período de 2018.
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Nos últimos 12 meses (abril de 2018 a março de 2019), foram financiadas a
aquisição e a construção de 247,76 mil imóveis, alta de 38,4% em relação aos 12
meses anteriores, quando 178,98 mil unidades foram objeto de financiamento
bancário – confirmando, assim, as expectativas da Abecip de aceleração nos
financiamentos imobiliários neste ano.

Poupança SBPE: Captação Líquida

Nos últimos 25
anos, em 11 deles

a poupança de
março apresentou

Após dois meses de resultados negativos, em março, a captação líquida da
poupança SBPE voltou para o campo positivo (+ R$ 1,57 bilhão). Embora o volume
seja pouco expressivo frente as perdas de janeiro e de fevereiro, foi o quinto
melhor resultado na captação líquida dos meses de março dos últimos 25 anos.
Nesse período, o resultado foi positivo em apenas 11 vezes (ou seja, menos da
metade do número de meses avaliado).
Confirmando-se as expectativas de manutenção da Selic ao longo de 2019, será
mantida a competitividade do rendimento das cadernetas, contribuindo para
atrair maiores volumes de depósitos nos próximos meses.

resultado positivo
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Em março, o saldo da poupança SBPE atingiu R$ 614,4 bilhões, elevação de 0,64%
no mês e crescimento de 8,2% em relação a março do ano passado.

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 aos 3 primeiros meses do ano
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Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul)
Instituições não citadas não fizeram operações no ano

