DIVERSIFIQUE
Navegue pelos mercados com confiança

Confie no clichê
Classes de ativos seguem uma trajetória sinusoidal há décadas. Os melhores e piores retornos anuais podem
estar a apenas dois ou três anos de distância. Ao se concentrar em apenas um classe de ativos, investidores
podem pegar um caminho mais sinuoso devido à volatilidade em comparação com aqueles que possuem
portfólios diversificados. A variedade faz parte da vida.
Retornos totais anuais de principais classes de ativos 2010–2019 (USD)1
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Apenas para fins ilustrativos e não representa a performance de qualquer fundo Franklin Templeton. Performance anterior não oferece
indicações nem garantias de performance futura.
1. Fonte: Morningstar. n Ações de grande crescimento são representadas pelo S&P Growth Index; n Ações de grande valor são representadas pelo S&P 500 Value Index; n Ações de pequeno
crescimento são representadas pelo Russell 2000 Growth Index; n Ações de pequeno valor são representadas pelo Russell 2000 Value Index; n Ações estrangeiras são representadas pelo MSCI EAFE
Index; n Obrigações são representadas pelo Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index; n Ações de grande rendimento são representadas pelo Credit Suisse High Yield Index; n Ações de mercados
emergentes são representadas pelo MSCI Emerging Markets Index; n Obrigações globais são representadas pelo FTSE World Government Bond Index; e n Estratégias de hedging são representadas pelo
HFRI Fund Weighted Composite Index.

Os índices não são administrados e não é possível investir diretamente em um índice. Os retornos de índice não refletem quaisquer taxas, despesas ou comissões de
vendas. A diversificação não garante lucro nem protege contra perdas.
Certas classes de ativos possuem riscos relativamente maiores. Ações de pouca capitalização podem ser mais voláteis do que aquelas de grande capitalização. Obrigações de
alto rendimento possuem um risco maior de não pagamento e perda de capital em comparação com títulos de grau de investimento americano. Os investimentos em ações
estrangeiras acarretam riscos especiais, incluindo oscilações cambiais, instabilidade econômica e política. As ações de mercados emergentes, acarretam riscos mais elevados
em relação aos mesmos fatores, além dos riscos relacionados ao tamanho relativamente pequeno desses mercados e à menor liquidez. O investimento em estratégias de
hedging são especulativos, geram grandes riscos e não devem ser considerados um programa completo de investimento.

Diversifique

Navegue pelos mercados com confiança

A alocação de ativos pode reduzir a volatilidade e proporcionar retornos a longo prazo.
Ao realocar o capital, investidores podem reduzir a exposição a riscos do seu portfólio.
Investimentos verdadeiramente diversificados, como estratégias de hedge, podem
proteger o portfólio durante tempos voláteis.

Segurança em números
Realocar o capital e investir em uma variedade maior de ativos pode proporcionar
um nível de variação mais preferível para o portfólio de um investidor. Em tempos
de muita volatilidade, alocar o capital entre diversas classes de ativos pode ajudar
a solidificar um portfólio.

Maior variedade

AGORA É HORA DE AGIR
Nosso tempo é definido por
aqueles que se adaptam
à volatilidade e agarram
oportunidades conforme surjam.
O mundo mudou, mas a nossa
determinação não.
Vamos embarcar juntos
nessa jornada!

Investimentos de renda fixa geram liquidez importante durante tempos de volatilidade. Conforme mercados de ações flutuam e as
taxas de juros afetam os câmbios, investidores com boa visão diversificam com renda fixa. As datas de maturidade de longo prazo
oferecem potencial para suportar quaisquer crises a curto prazo. Investir em outros países é outra forma pela qual um investidor
pode diversificar um portfólio, já que tais investimentos podem estar menos expostos a volatilidade doméstica.

Pensamentos finais
Com vencedores trabalhando com rotação regular, investidores devem buscar diversificar seus portfólios. Quanto mais
complexo for o portfólio, menos exposto ele estará a riscos.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Este material é para fins informativos e de interesse geral, não devendo ser considerado como uma consultoria em investimentos, uma recomendação ou uma oferta para comprar, vender ou manter
qualquer ativo ou para adotar qualquer estratégia de investimento. Este material não constitui uma orientação legal ou tributária.
As opiniões expressas são as do gestor de investimento e os comentários, as opiniões e as análises são apresentados como sendo válidos na data da publicação, podendo ser alterados sem aviso
prévio. As informações fornecidas neste material não têm como objetivo ser uma análise completa de todos os fatos importantes em relação a qualquer país, região ou mercado. Todos os
investimentos incluem riscos, inclusive a possível perda do principal.
Dados provenientes de terceiros podem ter sido usados na preparação deste material e a Franklin Templeton (“FT”) não verificou, validou ou auditou, de forma independente, os referidos dados.
A FT não aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso dessas informações, e a confiança nos comentários, nas opiniões e nas análises incluídas no material deve ocorrer
ao critério exclusivo do usuário.
Os produtos, os serviços e as informações podem não estar disponíveis em todas as jurisdições e são oferecidos fora dos EUA pelas afiliadas da FT e/ou suas distribuidoras, de acordo com as leis e as
regulamentações locais. Consulte o seu próprio consultor profissional ou o contato institucional da Franklin Templeton para obter mais informações sobre a disponibilidade de produtos e serviços em
sua jurisdição.
Emitido nos EUA pela Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com – Franklin Templeton Distributors,
Inc. é o distribuidor principal dos produtos registrados nos EUA da Franklin Templeton, que não são garantidos pela FDIC, podem perder valor, não são garantidos por bancos e estão disponíveis
apenas em jurisdições onde a oferta ou a venda de tais produtos é permitida pelas leis e pelos regulamentos aplicáveis.
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Franklin Templeton Investimentos Brasil
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311 – 5º Andar
CEP: 04538-133 Itaim Bibi – São Paulo/SP – Brasil
Tel: +55 11 3206-0001
www.franklintempleton.com.br
© 2020 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.

FTBR TTTDV SALES 07/20

