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 Com a política econômica e tributária do governo 

Biden ganhando forma, ficou claro que estamos de 

volta à era dos governos grandes. Os EUA estão 

tomando um rumo um pouco mais Europeu, e 

com grande velocidade. Isso vai se traduzir em 

muito investimento verde e aumento de déficit, 

financiado em parte por uma dívida pública que 

cresce vigorosamente e por uma maior tributação 

de empresas e das classes mais altas. 

Na economia, as estimativas de PIB do primeiro 

trimestre nos EUA mostraram que estamos fazen-

do mais com menos: o país já superou a atividade 

do ano passado mesmo com um número bem me-

nor de pessoas empregadas. Começamos a sentir 

nos números o reflexo do que as empresas vêm há 

meses falando que estão fazendo: empregando tec-

nologias melhores mais rápido e reduzindo força 

de trabalho. 

A adoção de tecnologias mais eficientes é um cami-

nho sem volta no nosso entendimento, e por isso 

continuamos a enxergar uma atividade crescente 

com uma queda do desemprego que não necessari-

amente acompanhará esse vigor econômico, ao me-

nos no curto prazo enquanto o mercado de traba-

lho se ajusta. Por isso, acreditamos que há bastante 

motivo para esperar resultados decepcionantes de 

criação de emprego após um boom inicial com a 

reabertura de setores como serviços e turismo.  

Outro risco importante é a retirada dos estímulos 

por parte dos Bancos Centrais em algum momento 

ainda este ano. Por mais que pareça um futuro dis-

tante, é importante notar que em abril o Banco 

Central do Canadá foi o primeiro Banco Central 

importante a tirar o pé do acelerador do seu pro-

grama de estímulos, devido ao forte boom econô-

mico pelo qual o país está passando. 

Por aqui, o Brasil tem aproveitado nos últimos me-

ses uma sequência de externalidades positivas vin-

das do mercado global. O elevado preço das com-

modities criaram uma onda que o Brasil pode final-

mente surfar desde que faça seu dever de casa. O 

aumento da receita nos estados exportadores de 

commodities já está ajudando, e o PIB brasileiro 

deve ser revisado para cima em 2021. As eleições 

em 2022 devem ser bastante polarizadas, mas ainda 

fazem pouco preço. 

Este mês temos uma nova seção na carta: na Pági-

na 4 detalhamos os resultados de cada um de nos-

sos fundos de investimento de maneira fácil e con-

solidada, espero que gostem da novidade. 

Boa leitura! 
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 Em abril o movimento global de aumento de juros 

perdeu força, e a renda fixa recuperou parte das 

perdas do ano. A estabilização das taxas também 

ajudou o ouro, que voltou a performar bem ainda 

que temporariamente, enquanto o dólar segue des-

valorizando contra as principais moedas. O merca-

do de ações seguiu forte em boa parte do mundo 

com a tese de reabertura, e começou a puxar o 

mercado imobiliário, que também teve um excelen-

te mês. Commodities continuam como a classe de 

ativo de melhor performance global em 2021: 

A temporada de resultados das empresas no pri-

meiro trimestre começou, mas já fazem alguns tri-

mestres que o mercado tem se concentrado muito 

mais nas perspectivas dos CEOs e nas projeções 

do que no resultado de curto prazo em si. Ainda 

assim, observamos que os bons números vindos 

das empresas alimentaram mais uma sequência de 

altas no mercado. Vimos também uma redução 

expressiva na volatilidade acompanhada de grande 

dispersão de performance setorial e geográfica. 

O mercado de renda variável se encontra na máxi-

ma histórica em boa parte do mundo, e certas geo-

grafias e setores começam a parecer precificados 

para perfeição. Nos EUA, onde a boa performance 

deste ano já vem em cima de uma excelente perfor-

mance em 2020, começamos a reduzir nossas posi-

ções para priorizar outras teses em geografias e se-

tores que ainda nos parecem mais baratos, como 

Europa e emergentes selecionados. 

Continuamos preferindo renda variável a renda 

fixa, mas começamos a tirar um pouco o pé do ace-

lerador na classe.  

O primeiro trimestre foi um dos mais dramáticos 

para renda fixa em 20 anos: poucas vezes na histó-

ria houve um aumento de juros tão significativo 

num espaço de tempo tão curto. Em abril esse mo-

vimento perdeu força, mas os investidores continu-
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am cautelosos com risco de duration, e com razão 

na nossa opinião. 

É notável como a única classe de renda fixa em 

território positivo este ano é High Yield. Este seg-

mento contou com o suporte de retornos mais al-

tos e prazos mais curtos para proteger a classe nes-

ses últimos meses. Além disso,  e talvez ainda mais 

importante, o amplo acesso a liquidez e baixíssima 

incidência de calotes neste momento vêm tendo 

grande impacto nos spreads de crédito. 

Nosso book de crédito alternativo internacional 

continua performando muito bem, com ganhos de 

dois dígitos em alguns casos este ano, especialmen-

te em ações preferenciais no Canadá e em crédito 

estruturado na Europa. Começamos a reduzir ex-

posição em algumas dessas frentes, mas, no geral, 

continuamos positivos em crédito estruturado.

O dólar mais fraco ajudou o ouro a performar bem 

em abril, porém, acreditamos que o movimento de 

abertura de juros ainda não terminou e, portanto, 

estamos sem posição relevante em metais precio-

sos. Continuamos olhando ativos físicos (real assets) 

com bons olhos, pois devem ser proteção para in-
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flação e se beneficiar dos investimentos em infraes-

trutura nos desenvolvidos. 

Nossa principal exposição em alternativos hoje é 

em commodities, que vem sendo a principal atri-

buição positiva das carteiras nos últimos seis meses. 

Estamos especialmente otimistas com lítio e cobre, 

fundamentais para áreas de crescimento secular 

ESG como infraestrutura elétrica verde, baterias e 

carros elétricos. Os investimentos prometidos nes-

tes segmentos para os próximos 10 anos devem ter 

grande impacto continuado nos preços dos metais, 

que não possuem substitutos óbvios e, por isso, 

continuamos aumentando a posição, mesmo com 

as altas recentes.

A economia mundial continua melhorando, ainda 

que estejamos atualmente no pico de aceleração e 

aguardando números menos exuberantes a frente. 

Os números reportados pelas empresas estão vindo 

muito fortes, e os governos continuam suportando 

a economia com todas as armas à disposição. 

O FMI revisou a expectativa de crescimento mun-

dial este ano de 5.5% para 6% em abril, e a tese de  

que estamos vivenciando um pano de fundo ma-

croeconômico “ideal” parece cada vez mais crível 

para um grupo cada vez maior de investidores. 

A participação dos lares na bolsa está na máxima 

de 50 anos, os níveis de caixa estão substancial-

mente abaixo da média histórica, e sinais de exube-

rância já aparecem no nosso dia a dia. Estes sinais 

costumam anteceder períodos de performance 

ruim nas classes de risco e, devido a isso, estamos 

tirando parte das fichas da mesa. 

O maior risco mapeado atualmente seria uma redu-

ção brusca de estímulos, que não parece provável. 

Por outro lado, o Banco Central Canadense come-

çou a fazê-lo por conta do boom econômico pelo 

qual o Canadá está passando, ainda que seja um 

banco pouco representativo. 

Continuamos otimistas com classes de risco, mas 

acreditamos que a esta altura do campeonato deve-

mos colocar parte dos ganhos do ano no bolso pa-

ra esperar melhores pontos de re-entrada. 
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  O mês de outubro trouxe resultados excelentes para as 

classes de ativos do Brasil. As classes de risco continuam 

tendo resultados surpreendentes mês após mês. Parte 

significativa dessa surpresa dos mercados se deve ao 

processo de aprovação da reforma da previdência que 

finalmente foi encerrado com outubro. Com economia 

total de cerca de 800 bilhões mas com potencial de supe-

rar esse número devido a aprovação paralela da PEC dos 

estados e municípios e também a das fraudes do INSS. 

Com esse assunto finalizado e retirado da agenda econô-

mica o governo agora pode começar a focar em outras 

reformas e ligar os motores do crescimento para conse-

guir entregar os 2% a 2.5% previstos de crescimento para 

o ano que vem. Nesse ano o PIB continua em 0.9% com a 

expectativa do resultado do terceiro trimestre na casa de 

0.2%. No primeiro trimestre o PIB teve retração de 0.1% 

e no segundo trimestre expandiu 0.4%, a grande expec-

tativa para o crescimento do ano é o quarto trimestre 

onde deve começar a surtir efeito a queda de juros, da 

inflação, aumento do crédito, consumo e a maior parte 

dos recursos do FGTS. Até o momento a retomada do 

crescimento vem sendo sustentada pela retomada gra-

dual do consumo das famílias, uma melhor nos investi-

mentos deve vir como fator adicional para dar mais sus-

tentabilidade ao crescimento. 

Somado ao cenário acima, o Banco Central promoveu 

um corte de juros no mês que levou a Selic para o menor 

patamar observado até hoje. Na última reunião do CO-

POM ele divulgou um comunicado mais dovish do que o 

esperado pelo mercado, surpreendendo os analistas que 

revisaram suas projeções de Selic até o final do ano em 

4.5% podendo chegar a níveis menores ainda no ano que 

vem. Tal comunicado estava bem embasado dado a de-

flação de 0.04% observada no mês passado, levando as 

expectativas de inflação a 3.3% para o ano. 

Por último, a produção industrial teve alta de 0.8% no 

mês, revertendo boa parte da queda observada nos últi-

mos 3 meses que acumulava 0.9%. Tal resultado surpre-

endeu todas as projeções, ela não é suficiente para re-

verter todo o movimento observado no ano que ainda 

acumula queda de 1.7%, mas já é o suficiente para colo-

car o cenário nacional em um momento de inflexão, on-

de uma ajuda de outros indicadores como queda do de-

semprego podem colocar ela em uma trajetória de cres-

cimento significativo. 

Tais dados apresentados na janela mensal mostram que 

o país pode estar caminhando para um cenário econômi-

co onde a situação fiscal está entrando em controle as-

sim como a monetária e cambial. Nos resta ter uma base 

política sustentável que de estabilidade para esse cresci-

mento, apesar de termos tido um mês recheado de dados 

econômicos positivos também tivemos fatores políticos 

que serviram para contrapor essa balança. Tivemos o 

discurso do presidente na ONU marcados por críticas 

severas a líderes mundiais importantes, o antigo chefe 

do ministério público ameaçando um ministro da supre-

ma corte, um investigação sobre vazamento de informa-

ções de decisões do COPOM, o senado brigando com a 

equipe econômica pela partilhas dos recursos da cessão 

onerosa, o planalto em divergências com a liderança do 

próprio partido na câmara, a possível mudança de parti-

do do presidente, a resposta não ortodoxa quanto ao 

óleo encontrado nas praias do litoral brasileiro, a trami-

tação da reforma tributária na câmara parece ter várias 

versões e a da reforma administrativa não parece nem 

perto de começar.  

Nossa economia mostra sinais leves de recuperação e 
podemos ter um cenário benigno de longo prazo, porém 
precisamos melhorar no cenário político se quisermos 
atrair capital externo para o país, caso contrário teremos 
apenas perspectivas frustradas de investimentos que não 

Em linha com a dinâmica internacional, o mercado 

brasileiro apresentou em abril uma forte perfor-

mance nos seus principais mercados, estabilidade 

na renda fixa e no crédito privado, e valorização da 

moeda contra o dólar: 

O Brasil deve continuar surfando uma boa onda de 

notícias positivas com as fortes altas das commodi-

ties no exterior, especialmente o minério de ferro 

no nosso caso, e com a saída dos lockdowns. Os es-

tados brasileiros com exposição a commodities já 

têm mostrado melhoria de receita recentemente e, 

na avaliação dos especialistas, a segunda onda im-

pactou o Brasil economicamente menos do que o 

esperado. Com isso, as projeções do PIB para este 

ano estão passíveis de revisão positiva. 

No final de abril a situação hospitalar também co-

meçou a mostrar sinais de melhora e a última roda-

da de lockdowns começou a ser aliviada. De acordo 

com as projeções mais recentes, é esperado que a 

população de risco esteja integralmente vacinada já 

no terceiro trimestre. 

Como apontamos nas últimas cartas, mesmo com 

o risco fiscal e de inflação sendo bastante relevan-

tes, as taxas locais de juros médios e longos conti-

nuam bastante atrativas. Acreditamos que o pico de 

medo inflacionário deve acontecer nos próximos 

meses e depois arrefecer, corroborando com a tese 

de fechamento de juros em algum momento. Na 

ponta curta, o COPOM tem mostrado que não tem 

medo de agir com altas de juros quando necessário, 

o que dá um pouco mais de conforto. 

Na frente política, com a CPI do Covid instaurada 

em Brasília, entendemos que começou a corrida 

para as eleições de 2022, que tem o risco de ser al-

tamente polarizada. 

Continuamos positivos com o cenário macroeco-

nômico de forma geral, mas decidimos tirar um 

pouco o pé do acelerador, especialmente no merca-

do de ações. Reduzimos o risco nessa frente e vol-

tamos nossas alocações para créditos selecionados 

e multimercados, conforme detalharemos nas pági-

nas a seguir.  
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  Em abril houve fechamento das principais curvas 

de renda fixa, com exceção das pontas muito cur-

tas. As pontas curtas subiram por terem sido dire-

tamente impactadas pela expectativa de aumento 

da Selic no curto prazo e pela indicação do Copom 

de que está preparado para atuar conforme necessi-

dade de aumento de juros. 

Nossa posição tática de pré-fixadas se beneficiou 

desse movimento em abril e decidimos encerrá-la, 

visto que quisemos liberar orçamento de risco para 

novas oportunidades em crédito privado que temos 

encontrado com melhor relação de risco e retorno 

no nosso entendimento. Foi uma posição ligeira-

mente ganhadora, ainda que pouco representativa. 

 

 

O Mogno Pantanal (“Pantanal”), nosso Fundo de 

Renda Fixa e Crédito, teve performance de +0,5% 

em abril vs. uma performance de +0,2% do CDI. 

Em 2021, o Pantanal está entregando +1,6% con-

tra +0,7% do CDI.  

Nossos ativos de crédito privado continuam per-

formando bem, e temos encontrado boas oportuni-

dades em várias frentes. Hoje o fundo está com um 

carrego líquido para o investidor de CDI+2% a.a. 
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 Abril foi um mês de importante liderança de per-

formance do setor de materiais básicos 

(Commodities), que se beneficiou especialmente do 

avanço do preço do minério de ferro. O mercado 

de renda variável surfou uma estabilização das ta-

xas de juros no Brasil e no exterior durante o mês, 

enquanto os lockdowns mais recentes em territó-

rio nacional tiveram um impacto menor do que se 

temia na atividade econômica.  

O Mogno WM Multi Renda Variável (“Multi 

RV”), nosso Fundo de Fundos de Ações Long-

Only, teve performance de +2,5% em abril, contra 

uma performance de +1,9% do Ibovespa. Em 

2021, o fundo vem entregando um retorno de 

+0,6%, contra –0,1% do índice.  

Todos os gestores do fundo fecharam o mês com 

performance positiva, com destaque para a gestora 

Atmos (+5,1% em abril) e para a nossa recém-

adquirida participação no fundo Constellation Ino-

vação (+4,6%). 

Não houveram alterações de empresas no Top 10 

do nosso portfólio consolidado. Intermédica, Mer-

cado Livre e Vale cresceram no portfólio e hoje 

representam a 2ª, 5ª e 8ª maiores posições do fun-

do. A redução mais notável foi na posição de Sto-

ne, que passou de 3,8% para 3,3% do fundo.  
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 As últimas semanas têm sido muito frutíferas para 

a classe de multimercados: o aumento da volatili-

dade e da dispersão de performance entre diferen-

tes classes de ativos (juros, moedas, ações, etc.) 

normalmente se converte em terreno fértil para as 

estratégias destes gestores. Por conta desse novo 

cenário, estamos alterando nossa visão tática em 

multimercados de negativa para neutra, e com viés 

ligeiramente positivo. 

 

O Mogno WM Multi Estratégia (“ME”), nosso 

Fundo de Fundos Multimercado, teve performan-

ce em março de +0,7% versus +1,0% do índice 

multimercado IFMM. Em 2021, o fundo vem en-

tregando um retorno de +0,3%, contra +1,1% do 

benchmark.  

Abril foi um mês de resultados positivos para nos-

sos gestores no geral. No entanto, entre as atribui-

ções negativas temos as performances no fundo 

Itaú Hedge Plus (-0,3% no mês) e no fundo Can-

vas Vector (-0,6%). Do lado positivo, tivemos  

principalmente as nossas posições nos fundos de 

arbitragem em fusões e aquisições, o NW3 

(+2,8%) e o Absolute Marb (+2,4%), que encon-

tram-se dentro da parcela denominada “Event Dri-

ven” do portfólio do Mogno Multi Estratégia. 

Também tivemos retornos importantes vindos da 

estratégia de ações “L ong-Short”, que viemos citan-

do nas últimas cartas como potencial vencedora 

no cenário atual de alta dispersão de performance 

no mercado de ações, que favorece gestores com 

boa seleção de empresas e com um baixo risco 

direcional. Nessa frente, nosso fundo RPS Long-

Short subiu +2,2% em abril. 
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 O IFIX subiu 0,5% em abril contra alta de 1,9% 

do Ibovespa. Mais uma vez os recebíveis foram o 

destaque positivo do mês, enquanto os demais 

segmentos não sofreram grandes variações.  

Os shoppings de modo geral atravessam a segunda 

onda com boa geração de resultado e estabilidade 

nos níveis de ocupação e inadimplência, enquanto 

as lajes corporativas se dividem: boa ocupação e 

aumentos de aluguel em áreas primárias contras-

tam com devoluções nas áreas secundárias.  

Quanto aos galpões logísticos, o mercado continua 

aquecido no nível do tijolo, mas notamos diminui-

ção nas emissões e dificuldade na alocação por 

parte dos fundos, indicando escassez de bons ati-

vos. 
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Disclaimer 
 
Esta apresentação foi elaborada pela Mogno Investimentos Ltda. (“Mogno Capital”) para fins meramente informativos e para uso exclusivo de seu destinatário 
(“Destinatário”). 
 
As informações contidas nesta apresentação foram fornecidas pelas partes envolvidas nas operações descritas neste documento, sejam clientes, funcionários ou 
assessores (“Partes Envolvidas”) e obtidas junto a outras fontes públicas, sendo que a Mogno Capital não realizou uma verificação independente destas informações. 
Quaisquer projeções ou previsões contidas nesta apresentação são baseadas em suposições e estimativas subjetivas sobre eventos e circunstâncias que ainda não 
ocorreram e estão sujeitos a variações significativas. Dessa forma, não é possível assegurar que quaisquer resultados oriundos de projeções ou previsões constantes 
deste documento serão efetivamente verificados. 
 
A Mogno Capital e seus diretores, funcionários e representantes não expressam nenhuma opinião, nem assumem qualquer responsabilidade pela suficiência, consis-
tência ou completude de qualquer das informações aqui apresentadas, ou por qualquer omissão com relação a esta apresentação. Nenhuma das pessoas mencionadas 
neste parágrafo será responsável por quaisquer perdas ou danos de qualquer natureza que decorram do uso das informações contidas neste documento, ou que 
eventualmente sejam obtidas por terceiros por qualquer outro meio. A Mogno Capital não assume responsabilidade pela conclusão das operações descritas neste 
documento e seu conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. 
 
Esta apresentação é válida somente nesta data, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. A Mogno Capital não assume nenhuma responsabilida-
de em atualizar, revisar, retificar ou anular esta apresentação em virtude de qualquer acontecimento futuro. 
 
Opiniões relacionadas a esta apresentação que eventualmente sejam expressas pela Mogno Capital, devem ser consideradas unicamente como uma sugestão de 
melhor maneira de conduzir os diversos assuntos relativos ao Destinatário. Não é obrigação da Mogno Capital implementar os procedimentos apresentados neste 
documento, bem como a Mogno Capital não é responsável por qualquer falha em quaisquer negociações ou operações relativas a esta apresentação. Nenhum inves-
timento ou decisão financeira deve ser baseada exclusivamente nas informações aqui apresentadas. 
 
Todas as informações contidas nesta apresentação devem ser mantidas pelo Destinatário de forma estritamente confidencial e só podem ser divulgadas pelo Desti-
natário a seus agentes, representantes, funcionários ou consultores que tenham concordado em tratar tais informações de forma confidencial. 

 

 

 

 

 

 

Glossário 

Ações: Menor parcela do capital social das companhias ou sociedades anônimas. Confere ao titular, o acionista, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite das ações possuídas. 

Administrador: A instituição financeira, em geral um banco, responsável por todas as responsabilidades requeridas para gerir um fundo ou conta. 

Alavancagem: Investimentos feitos em excesso ao total de capital disponível com capital emprestado. Expresso como % do total de ativos. 

Benchmark: Indicador de performance de um ativo para fins de comparação. Tal indicador pode ter como base um índice ou ser especialmente personalizado para melhor atender a estra-
tégia de investimento. 

Bonds: Títulos de dívida que o emissor vende ao mercado para levantar capital. Em contrapartida, este se compromete a repagar seus credores (detentores dos bonds) com juros que se-
guem regras e um cronograma pré-determinado. 

Bonds Corporativos: Bonds emitidos por uma corporação para levantar capital. São considerados mais arriscados que bonds soberanos. 

Bonds Soberanos: Bonds emitidos por governos.  

Bps: Basis points, um centésimo de ponto percentual (1bp = 0,01%) 

Commodities: Um bem ou recurso que apresenta pouca ou nenhuma diferença qualitativa entre produtores. 

Custodiante: Instituição financeira responsável pela gestão e guarda dos ativos do investidor. 

Derivativos: Instrumento financeiro ou contrato cujo valor está atrelado ao valor de outro ativo do qual ele é derivado. 

Dividendos: Montante pago regularmente por uma empresa a seus acionistas utilizando-se de seus lucros ou reservas. 

Duration: Medida aproximada da sensibilidade de um bond a mudanças na taxa de juros. Bonds com vencimentos mais longos e Yields menores tendem a possuir um duration mais eleva-
do. ao seu preço de aquisição. 

ETF (Exchange-Traded Fund): Veículo de investimento criado para atingir alguma estratégia de investimento específica e que é operado na bolsa como uma ação.  

Exposição: Quantidade de ativos investidos em um mercado em relação ao total de ativos gerenciados. 

FED Funds Rate (Taxa): Taxa de empréstimo de um dia utilizada por instituições financeiras para emprestarem fundos umas às outras para 
manterem suas reservas bancárias compulsórias no Federal Reserve. 
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Flattening: Processo de redução do diferencial de rentabilidade entre títulos de renda fixa longos e curtos. Pode acontecer via aumento do juro curto, queda do juro longo, ou por uma 
combinação de movimentos na curva.  

Fundo de Fundos: Fundo que investe na compra de cotas de outros fundos, que podem ou não seguir um padrão setorial ou de estratégia. Conhecido no Brasil como fundo de investi-

mento em cotas (FIC). 

Fundo de Renda Fixa: Fundo que investe em ativos de Renda Fixa. 

Futuro (Contrato): Contrato que determina a compra/venda de um ativo em uma data futura. 

Ganho de capital: Lucro proveniente do aumento do valor de mercado de um ativo.  

Grau de Investimento (investment grade): Nível de rating de crédito atribuído a entidades que possuem um baixo risco de calote em seus compromissos financeiros. 

Grau Especulativo (junk grade): Nível de rating  de crédito atribuído a entidades que possuem um elevado risco de calote em seus compromissos financeiros.  

Hedge Funds (Fundos Multimercado): Um veículo de investimento que busca preservar o capital do investidor através de estratégias diversificadas, podendo atuar em diferentes mercados 
e fatores de risco com instrumentos financeiros variados. 

Libor (London Interbank Offered Rate): Taxa que indica o juro cobrado em empréstimos entre grandes bancos por curtos períodos de tempo. Existem diferentes "Libors" para diferentes 
prazos, todos eles considerados curtos, e muito utilizados como referência em todo o sistema global de crédito. Equivalente ao CDI no Brasil. 

Libor-OIS Spread: Diferencial de juro entre a Libor e o OIS  

Liquidez: Medidor da capacidade de negociar um ativo em quantidade. Um mercado líquido é caracterizado por fornecer volume suficiente de transações para que investidores possam 
comprar e vender sem afetar os preços individualmente. 

Long (Posição Comprada): Estratégia em que o investidor se beneficia com o aumento do preço de um ativo. 

Maturity: Vencimento. Em geral aplicado a títulos de renda fixa. Data em que o devedor se compromete a devolver o principal ao credor. 

MSCI Global: Índice de 1,643 ações globais de mercados desenvolvidos como definido pela MSCI. Comumente utilizado como benchmark por fundos de ações globais para comparação de 
performance. 

Múltiplo: Razão entre o valor da empresa e determinadas métricas de balanço ou resultado 

Nota Estruturada: Instrumento financeiro criado com derivativos que permite ao investidor ter uma exposição personalizada de risco. Por serem criadas de maneira personalizada, o 
investidor paga taxas pela criação deste instrumento, que em geral apresentará liquidez limitada ao longo de sua vida. 

OIS (Overnight Index Swap): Uma troca (swap) de fluxos de pagamentos entre duas contrapartes que envolve a troca de uma rentabilidade pós-fixada de uma parte pela rentabilidade pré-
fixada da outra parte. Neste caso, a taxa referência na perna pós-fixada é a taxa overnight, que nos EUA é a taxa FED Funds. 

Perpetual: Um bond sem data de vencimento. O devedor não precisa fazer a devolução do principal neste tipo de bond, apenas o pagamento de juros periódicos na perpetuidade. São 
muito similares a ações com pagamento de dividendos. 

Prêmio de risco: Rentabilidade adicional requerida pelos investidores ao aplicarem em ativos com risco versus as taxas livres de risco 

Principal: Geralmente se refere ao montante total emprestado pelo credor ao devedor e que deverá ser devolvido na sua totalidade, além dos juros, até o vencimento da dívida. 

Rating de Crédito: Uma estimativa da capacidade de uma entidade de cumprir seus compromissos financeiros. Agências de rating como a Standard & Poors, Moody's e Fitch emitem 
relatórios ao mercado avaliando esta capacidade em organizações, governos e outros. 

Renda Fixa: Classe de ativos composta por títulos de dívida que pagam juros ao investidor. Renda fixa pode ser pré-fixada (júros pré-determinados) ou pós-fixada (juros dependente de 
algum fator externo, como a inflação, por exemplo). 

S&P500: Standard & Poor's 500 é um índice da bolsa americana que engloba as ações das 500 maiores empresas do país por valor de mercado. É o índice de ações mais acompanhado dos 
Estados Unidos, similar ao índice Ibovespa no Brasil. 

Sharpe: O índice de Sharpe é um medidor de retornos ajustado ao risco. Calculado fazendo a subtração do retorno livre de risco do retorno anualizado e então dividindo pelo desvio 
padrão dos retornos. 

Spread de risco: Diferença de juros entre a taxa livre de risco e a taxa cobrada de tomadores com risco de crédito 

Sell-Off: Movimento forte de venda de algum ativo. 

Short Selling (posição vendida a descoberto): Estratégia em que o investidor se beneficia com a queda do preço de um ativo. 

T-Bill: Dívida de curto prazo do tesouro americano com prazo de vencimento de até um ano. 

TED Spread: Diferença em percentagem entre a taxa Libor de 3 meses na moeda americana e a remuneração dos bilhetes de tesouro americano (T-Bill) de 3 meses. Usualmente utilizado 
pelo mercado como medidor de risco sistêmico. 

VIX: Índice de volatilidade implícita do S&P500, calculado a partir das opções sobre este índice para um prazo de 30 dias. 

Volatilidade: Medidor da variabilidade de retornos de um mercado, fundo ou instrumento financeiro. Para um fundo, volatilidade normalmente é um medidor de risco, calculado como o 
desvio padrão anualizado dos retornos mensais. 

Yield: Retorno produzido anualmente por um investimento até o vencimento. Medido como o percentual da renda gerada por ele sobre o valor de par. 

YTM: (Yield to Maturity): Retorno produzido anualmente por um investimento até o vencimento. Medido como o percentual da renda gerada 
por ele sobre o preço do título. 


