ÁGUAS INEXPLORADAS
Mercados de alta e baixa
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Fonte: © Morningstar 2020. Franklin Templeton Capital Market Insights Group. A contração é definida como uma queda de 15% de seu ponto mais alto. Dados de suporte/tabela da Morningstar Direct/Presentation Studio. Criado usando o Gráfico de crescimento
de único investimento e definindo o limite "Contração" para 15%. Os cálculos não refletem a performance de nenhum fundo Franklin Templeton. Dados aqui apresentados são apenas para fins ilustrativos, não incluem taxas, representam um investimento em
particular e não representam o desempenho de qualquer fundo. Os índices não são administrados e não é possível investir diretamente em um índice. Retornos do índice não refletem quaisquer taxas, despesas ou comissões de vendas. Apenas para fins
ilustrativos e não representa a performance de qualquer fundo Franklin Templeton. Performance passada não é garantia de ganhos futuros.

Para uso apenas de distribuidores e investidores profissionais / não deve ser distribuído ao público em geral.

ÁGUAS INEXPLORADAS
Contando a história a seu cliente
•

Essa história de altas e baixas nos ensina que o declínio do mercado é apenas
uma parte do investimento. Eles são inevitáveis. Eles ocorrem com freqüência
mas não duram para sempre.

•

Um mercado em baixa é definido como um drawdown de 15% ou mais.

•

Um mercado de alta se inicia quando a contração anterior alcançou seu
drawdown máximo e continua até outros 15% de queda, ou mais.

•

Como você pode ver, mercados de alta duraram mais tempo do que os de baixa
e o ganho médio durante um mercado de alta é maior do que a perda média
durante o mercado de baixa.

“

MERCADO DE ALTA
Crescimento médio: +252,2%
6 ANOS

MERCADO DE BAIXA
Queda média: -29,7%
13 meses

A história mostra que o tempo - e não timing- é a chave ao sucesso do
investimento.” - SIR JOHN TEMPLETON

www.franklinresources.com
Fonte: © Morningstar 2020. Franklin Templeton Capital Market Insights Group. Cálculos com base nos
dados de retorno mensais do Índice S&P 500. A contração é definida como uma queda de 15% de seu
ponto mais alto. Dados de suporte/tabela de Morningstar Direct/Presentation Studio. Criado usando o
Gráfico de crescimento de único investimento e definindo o limite "Contração" para 15%. Os índices não
são administrados e não é possível investir diretamente em um índice. Retornos do índice não refletem
quaisquer taxas, despesas ou comissões de vendas. Performance passada não é garantia de ganhos
futuros.

ESTE MATERIAL FOI PREPARADO POR OUTRA EMPRESA DE GESTÃO, LIGADA À FRANKLIN TEMPLETON
INVESTIMENTOS BRASIL (FTIB), MAS CONSTITUÍDA DE FORMA INDEPENDENTE. AS OPINIÕES AQUI EXPRESSAS
NÃO NECESSARIAMENTE REFLETEM AS DA EQUIPE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DA FTIB. "
Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a
aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de
investimento. A Franklin Templeton Investimentos Brasil não realiza a distribuição ou venda de cotas de Fundo. Se você
tiver qualquer dúvida sobre a forma de aquisição de cotas, procure um distribuidor habilitado.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do
gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Leia o regulamento antes de investir em
Fundos de Investimento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura

Para uso apenas de distribuidores e investidores profissionais / não deve ser distribuído ao público em geral.

.

©2020 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados.

