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DESCOBERTAS & OPORTUNIDADES

Permanecendo positivo
em um mundo (com  
rendimento) negativo



Nove passos para  
fortalecer seus portfólios  
em 2020 e além
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Avalie seu portfólio atual. Solicite seu relatório 
personalizado “Outlook Watchlist” e discuta as 
oportunidades com seu Investment Counselor.  
Busque as ideias do nosso Global Investment Lab.

Preserve o valor de seu portfólio diversificando 
globalmente e acrescentando ativos de maior qualidade.

Explore ferramentas e estratégias de gestão de riscos 
com diferentes características de risco-retorno.

Fique de olho nas oportunidades para conseguir investir 
durante eventos extremos e descolamentos de curto 
prazo no mercado.

Busque nossa orientação com mais frequência, para 
que possamos ajudá-lo a entender os dados e interpretar 
as opções disponíveis.

Tenha um gestor ativo para rebalancear seu portfólio   
conforme novos eventos forem acontecendo.

Entenda seu perfil de risco. Ajuste seu portfólio caso 
suas circunstâncias ou tolerância ao risco tenham 
mudado.

Não tente fazer “market timing” - é muito difícil acertar.

Administre seu dinheiro - todo ele - de forma mais sensata. 



Comece hoje com 
o primeiro passo

Certifique-se de que seu portfólio seja 
sólido. Compare suas alocações com 
nossas recomendações do Outlook.

Watchlist

OUTLOOK | 2020

Não seguir um plano de investimentos disciplinado, de 

longo prazo pode trazer muitos riscos ao seu patrimônio.

Para ajudar a manter seu portfólio alinhado à sua 

alocação recomendada e aos nossos temas de 

investimento, podemos fornecer um relatório detalhado, 

demonstrando como seu portfólio se compara aos 

principais benchmarks.

O nosso time responsável pelo seu relacionamento 

poderá então, recomendar maneiras para solucionar 

quaisquer problemas identificados.

Mais de 3.435 clientes receberam seu relatório 

personalizado “Outlook Watchlist” em 2019.* Fale com 

sua equipe comercial e peça o seu ainda hoje.

*A partir de 25 de novembro de 2019. Alocação recomendada é a alocação de referência que 
reflete nosso entendimento de seus objetivos de investimento e tolerância a riscos.
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Permanecendo positivo em um mundo 
(com rendimento) negativo

DAVID BAILIN, CHIEF INVESTMENT OFFICER

Nosso objetivo é ajudar você a se manter 
positivo no mundo atual de taxas negativas, 

olhando além das notícias diárias

Rendimentos negativos e sentimentos cautelosos persistem à medida 

que entramos em 2020. Esperamos que o crescimento global suba de 

pouco menos de 3% em 2019 para pouco mais de 3% em 2020.

A demanda do consumidor permaneceu resiliente, pois a desaceleração 

que os fabricantes esperavam não ocorreu. Esperamos uma recuperação 

modesta na atividade industrial e no comércio internacional.

Os ganhos corporativos globais e norte-americanos em 2020 podem 

crescer acima de 7% se os formuladores de políticas simplesmente 

optarem por evitar a escalada da guerra comercial.

A recuperação do mercado de ações provavelmente continuará no 

início de 2020, portanto, olhe além do ‘snapback’ inicial.

Até o final de 2020, vemos retornos de ações globais de 6% a 8% e 

retornos de renda fixa de 1% a 2%.1

Aconselhamos manter o portfólio 100% alocado e modificado para 

incluir “dividend growers” a fim de capturar altas de longo prazo. 

Tentativas de “market timing” provavelmente serão tão ineficientes em 

2020 quanto foram em 2019.

1   As previsões acima são de novembro de 2019 e são fornecidas apenas para fins informa-
tivos. O investidor não deve basear a decisão de entrar em uma negociação apenas com base 
nas previsões. Os resultados reais podem variar das taxas de previsão aqui fornecidas. As 
taxas de previsão não devem ser interpretadas como garantia quanto a taxas futuras.
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OUTLOOK 2020: AÇÕES A SEREM TOMADAS

EVITAR TÍTULOS COM TAXAS NEGATIVAS E  

DE RENDIMENTO EXTREMAMENTE BAIXO

TROCAR ALOCAÇÕES EM RENDA FIXA POR TÍTULOS 

COM RENDIMENTOS RELATIVAMENTE ATRAENTES

BUSCAR RENDA NO PORTFÓLIO A PARTIR DE  

AÇÕES DE EMPRESAS COM RESULTADOS E 

DIVIDENDOS EM CRESCIMENTO

FAVORECER AÇÕES CÍCLICAS E VALUE-ORIENTED  

À MEDIDA QUE A CURVA DE JUROS SE  

NORMALIZE NO INÍCIO DE 2020

PARA INDIVÍDUOS QUALIFICADOS, CONSIDERE 

SELECIONAR ESTRATÉGIAS DE PRIVATE  

EQUITY E MERCADO IMOBILIÁRIO QUE POSSAM 

 SE BENEFICIAR DE TAXAS MAIS BAIXAS  

NO LONGO PRAZO

BUSCAR GESTORES ATIVOS – INCLUINDO HEDGE 

FUNDS – QUE TENTEM EXPLORAR INEFICIÊNCIAS EM 

MERCADOS FORA DOS EUA

ADICIONAR EXPOSIÇÃO BÁSICA E OPORTUNISTA 

A FONTES DE CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL, 

INCLUINDO NOSSAS “TENDÊNCIAS INEVITÁVEIS”

Os investimentos alternativos são especulativos e envolvem riscos significativos que podem in-
cluir perdas devido a práticas de alavancagem ou outras práticas de investimento especulativo, 
falta de liquidez, volatilidade de retornos, restrições à transferência de participações no fundo, 
potencial falta de diversificação, ausência de informações sobre valorizações e precificações, 
estruturas fiscais complexas e atrasos em relatórios fiscais, menor regulamentação e taxas 
maiores do que em fundos mútuos e risco do consultor.
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Evitando a loucura das massas

Temores políticos e comerciais fizeram 
com que muitos investidores perdessem 

os grandes retornos de 2019, algo que 
gostaríamos que fosse evitado em 2020

Assim como a política alimentou o medo dos investidores em 2019, o 

mesmo pode estar reservado para 2020. Esperamos que o “barulho” da 

multidão se intensifique, especialmente em torno das eleições nos EUA 

e eventos políticos globais.  

A guerra comercial pode se tornar um tema na campanha eleitoral de 

2020 nos EUA, mas ruídos e notícias exigem discernimento.

A política tem um impacto duradouro nos mercados muito menor do 

que os investidores acreditam. A recuperação da manufatura será o 

tema do primeiro semestre de 2020 e, em seguida, o foco mudará para 

as perspectivas econômicas de 2021.

Portanto, não é possível acertar o “timing” de entradas e saídas 

de mercado com base em eventos políticos. Aumento das fricções 

comerciais é o maior risco para os nossos pontos de vista, pois isso 

pode descarrilhar a recuperação da manufatura.

Mantenha portfólios básicos com posição positiva e globalmente 

diversificados para o próximo ano  – veja página ao lado.

STEVEN WIETING, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST E ECONOMISTA-CHEFE

As previsões acima são de novembro de 2019 e são fornecidas apenas para fins informativos. 
O investidor não deve basear a decisão de entrar em uma negociação apenas com base nas 
previsões. Os resultados reais podem variar das taxas de previsão aqui fornecidas. As taxas 
de previsão não devem ser interpretadas como garantia quanto a taxas futuras.



9

NOSSAS 
POSIÇÕES

AÇÕES 
GLOBAIS

RENDA 
FIXA 
GLOBAL

GRAU DE 
INVESTIMENTO 
EM MERCADOS 
DESENVOLVIDOS*

“HIGH YIELD” 
EM MERCADOS 
DESENVOLVIDOS

DÍVIDA EM 
MERCADOS 
EMERGENTES

TÍTULOS 
SOBERANOS 
EM MERCADOS 
DESENVOLVIDOS EUA

AÇÕES EM 
MERCADOS 
DESENVOLVIDOS

AÇÕES EM 
MERCADOS 
EMERGENTES

DEZEMBRO DE 
2018

DEZEMBRO DE 
2019

1,0%

0,6% 0,3%

0,4%

0,3%
0,0%

-1,0%

-2,1% -3,5%

3,8%

0,9%

-2,5%

1,5%

1,2%

0,8%

2,5%

OVERWEIGHT

NEUTRO

UNDERWEIGHT

Nossas posições

Fontes: 1 Citi Research, Escritório do Diretor de Estratégia de Investimento do Citi Private 
Bank em 20 de novembro de 2019; 2 Factset em 20 de novembro de 2019; 3 The Yield Book em 
20 de novembro de 2019. Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir 
diretamente em um índice. As opiniões aqui expressas poderão diferir das opiniões expres-
sas por outras empresas ou afiliadas do Citigroup, Inc. e não pretendem ser uma previsão 
de eventos futuros, uma garantia de resultados futuros para consultoria de investimento 
e estão sujeitas a mudança com base nas condições do mercado e em outras condições. 
Pode haver outros riscos associados ao investimento internacional, inclusive fatores  
estrangeiros, econômicos, políticos, monetários e/ou legais, alteração nas taxas de câmbio, 
impostos estrangeiros e diferenças em normas financeiras e contábeis. Esses riscos poderão 
ser ainda maiores em mercados emergentes. O investimento internacional pode não ser  
adequado a todos.

OUR
POSITIONING

GLOBAL
EQUITY

GLOBAL
FIXED
INCOME

DEVELOPED
INVESTMENT
GRADE

DEVELOPED
HIGH YIELD

EMERGING
MARKET
DEBT

DEVELOPED
SOVEREIGN US

DEVELOPED
EQUITIES

EMERGING
EQUITIES

DECEMBER
2018

DECEMBER
2019

1.0%

0.6% 0.3%

0.4%

0.3%
0.0%

-1.0%

-2.1% -3.5%

3.8%

0.9%

-2.5%

1.5%

1.2%

0.8%

2.5%

OVERWEIGHT

NEUTRAL

UNDERWEIGHT

* FATORES EM GRAU DE INVESTIMENTO EM MERCADOS DESENVOLVIDOS UNDERWEIGHT FORA DOS EUA
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Nossa Filosofia de Investimento
DAVID BAILIN, CHIEF INVESTMENT OFFICER

A maioria dos seus ativos não 

comerciais deve ser investida em um 

portfólio básico, e o restante de seus 

ativos não comerciais, em um portfólio 

oportunista complementar 

Seu portfólio básico deve seguir um 

plano personalizado desenvolvido com 

base na diversificação global de classes 

de múltiplos ativos

Seu portfólio básico deve estar 

totalmente investido no longo prazo 

- não tente fazer “market timing” e 

“cash hoarding”

Seu portfólio básico deve ser 

reequilibrado regularmente para 

mantê-lo alinhado com seu plano 

personalizado e com as oportunidades 

de mercado atuais

Seu portfólio oportunista pode 

complementar o desempenho do seu 

portfólio básico, se buscado de forma 

disciplinada

Nossa Filosofia de Investimento se baseia em certos princípios que 

permitiram que algumas famílias permanecessem entre as mais ricas 

do mundo por gerações:
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Colocando nossos princípios em ação
DAVID BAILIN, CHIEF INVESTMENT OFFICER

Nosso processo de investimento 
implementa os princípios vitais da nossa 

Filosofia de Investimento em seu portfólio

Personalizamos um plano de longo prazo - ou alocação estratégica 

de ativos - para seu portfólio básico. Fazemos isso por meio de nossa 

metodologia diferenciada, alocando mais para classes de ativos cujas 

avaliações atuais apontam para retornos de longo prazo mais altos. 

Para ajudar a realizar seu plano, fornecemos acesso a investimentos 

gerenciados, títulos individuais e estratégias de mercado de capitais. 

Com base no seu nível de risco, determinamos o tamanho apropriado 

do seu portfólio oportunista.

Com base na inteligência de nossa rede global, sugerimos ideias 

oportunistas para complementar as exposições do seu portfólio básico. 

Nosso processo de investimento se integra perfeitamente àquele do seu 

family office e de outros consultores.

Os Wealth Planners do Citi Trust criam estruturas para ajudá-lo a 

proteger sua família e ativos a longo prazo.
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Usando avaliações para  
estimar retornos futuros

FIGURA 1. ESTIMATIVAS DE RETORNO ESTRATÉGICO

Fonte: Equipe de Asset Allocation do Citi Private Bank, estimativas preliminares em 31 de 
outubro de 2019. As Estimativas de Retorno Estratégico são a previsão do Citi Private Bank 
de retornos anualizados para classes de ativos específicas em um horizonte de dez anos. 
Estimativas de Retorno Estratégico em dólares norte-americanos; Todas as estimativas são 
expressões de opinião, estão sujeitas a mudança sem aviso prévio e não pretendem ser uma 
garantia de eventos futuros. Estimativas de Retorno Estratégico não são garantia de desem-
penho futuro. Para mais informações, consulte Adaptive Valuation Strategies 2020, previsto 
para ser publicado em fevereiro de 2020.

AÇÕES GLOBAIS EM MERCADOS DESENVOLVIDOS 5,1%

AÇÕES GLOBAIS EM MERCADOS EMERGENTES 10,9%

GRAU DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA GLOBAL EM  
MERCADOS DESENVOLVIDOS

2,1%

RENDA FIXA “HIGH YIELD” GLOBAL 3,4%

RENDA FIXA GLOBAL EM MERCADOS EMERGENTES 4,7%

CAIXA EUA 1,8%

FUNDOS HEDGE 5,3%

PRIVATE EQUITY 12,7%

MERCADO IMOBILIÁRIO 9,8%

COMMODITIES 1,6%
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Realinhando portfólios  
de renda fixa

Escapando da armadilha do rendimento negativo

Ações para pessoas que investem em renda fixa:  

sinal verde para “growers”

Onde os títulos ainda têm rendimento

Tome empréstimos a baixo custo e busque renda
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Escapando da armadilha do  
rendimento negativo
STEVEN WIETING, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST E ECONOMISTA-CHEFE

Rendimentos de títulos muito baixos 
ou negativos representam um 

desafio sem precedentes para os 
investidores. A hora de realinhar seu 
portfólio em busca de renda é agora

Os rendimentos de renda fixa atingiram mínimas recordes em 2019 e é 
provável que outras flexibilizações monetárias os mantenham baixos. 
Estimamos que cerca de US$ 12 trilhões em dívidas globais sejam 
negociados com rendimentos negativos em 1º de dezembro de 2019.

A renda de títulos tem sido vital para os portfólios básicos ao longo do 
tempo, contribuindo para retornos totais, estabilidade e liquidez.

Nesse ambiente sem precedentes, recomendamos fortemente um 
realinhamento de portfólios. As oportunidades incluem ações de renda 
com histórico consistente de ganhos e crescimento de dividendos.

Para clientes qualificados, certas estratégias de mercado de capitais 
oferecem o potencial de gerar receita a partir da volatilidade do 
mercado.

Taxas baixas podem permitir a tomada de empréstimos a baixo custo 
para investir em ativos de maior rendimento. Alguns investimentos em 
private equity e mercado imobiliário geram distribuições de caixa no 
longo prazo.2 Em renda fixa, ainda há títulos que oferecem retornos 
razoáveis.

2   Os investimentos alternativos são especulativos e envolvem riscos significativos que po-
dem incluir perdas devido a práticas de alavancagem ou outras práticas de investimento 
especulativo, falta de liquidez, volatilidade de retornos, restrições à transferência de par-
ticipações no fundo, potencial falta de diversificação, ausência de informações sobre valor-
izações e precificações, estruturas fiscais complexas e atrasos em relatórios fiscais, menor 
regulamentação e taxas maiores do que em fundos mútuos e risco do consultor.
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Ações para pessoas que investem em 
renda fixa: sinal verde para “growers”
WIETSE NIJENHUIS, HEAD GLOBAL DE ESTRATÉGIA DE AÇÕES

Ações que aumentam dividendos 

podem ajudar a substituir certos  

títulos de rendimento baixo ou 

negativo em seu portfólio

“Dividend growers” são ações de empresas com históricos longos e 
consistentes de aumento de dividendos. Essas empresas têm balanços 
sólidos que potencializam seu desempenho no longo prazo. Acreditamos 
que ações “dividend growers” podem substituir certos títulos em seu 
portfólio.

“Dividend growers” globais e norte-americanas3 superaram os 
índices mais amplos de ações nas últimas décadas. Tiveram um bom 
desempenho em períodos de mercados modestamente em alta, que é o 
que esperamos em 2020.

“Dividend growers” norte-americanas têm sido menos voláteis e 
tiveram drawdowns menores do que o mercado em geral. Para evitar 
baixos rendimentos, busque também estratégias de mercado de capitais 
geradoras de renda.

3  “Dividend growers” globais e norte-americanas representadas pelos Índices S&P Global e 
S&P 500 Dividend Aristocrats, respectivamente. Consulte as definições no Glossário.
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Onde os títulos ainda têm rendimento
KRIS XIPPOLITOS, HEAD GLOBAL DE ESTRATÉGIA DE RENDA FIXA

Apesar de uma escassez aguda de 
rendimento na renda fixa global, ainda há 
potencial de rendimento em certos locais

Dívidas com rendimento muito baixo ou negativo podem não fornecer os 

benefícios esperados de diversificação no ambiente econômico positivo 

que esperamos em 2020.

Acreditamos que portfólios básicos que buscam renda devem olhar além 

dos títulos, mas não substituí-los por completo. Estamos profundamente 

underweight em dívidas com rendimento baixo ou negativo, mas temos 

overweights relevantes em renda fixa de alta qualidade em dólares 

norte-americanos.

Prolongar o vencimento de títulos de alta qualidade faz sentido.

Procure nossos ativos de renda fixa preferidos que acreditamos ter 

rendimentos positivos sustentáveis:

 • Tesouro norte-americano e títulos com grau de Investimento 

 norte-americano

 • Títulos municipais de longo prazo 

 • Títulos e empréstimos bancários de alto rendimento  

 • Ações preferenciais europeias 

 • Dívida externa de mercados emergentes
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Tome empréstimos a baixo custo  
e busque renda
DAN O’DONNELL, HEAD GLOBAL DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS  

ALTERNATIVOS DO CITI 

KEN PENG, HEAD - ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO NA ÁSIA

JEFFREY SACKS, HEAD - ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO NA EUROPA 

KRIS XIPPOLITOS, HEAD - ESTRATÉGIA DE RENDA FIXA GLOBAL

O ambiente de rendimento baixo ou negativo 
permite tomar empréstimos a baixo custo 

para investir em ativos de maior rendimento

O ambiente atual de baixa taxa de juros representa um grande desafio 

para os detentores de títulos. Porém, embora os rendimentos globais 

estejam baixos, ainda existem maneiras de gerar altos níveis de renda.  

Baixos4 rendimentos significam baixos custos de empréstimos, 

possibilitando tomar empréstimos a baixo custo e investir os recursos 

em investimentos que podem gerar rendimentos significativamente 

mais altos. 

Vemos uma variedade de maneiras pelas quais os investidores podem 

buscar um ‘carry positivo’ - a diferença entre custos de empréstimos 

baixos ou até negativos e retornos mais altos do portfólio.

Estas incluem:

 • Crédito em euro com hedge em dólares norte-americanos 

 • Dívida do governo asiático e dívida corporativa com grau  

 de investimento em dólares norte-americanos 

 • Crédito asiático de alto rendimento em dólares norte-americanos 

 • Gestores de crédito corporativo privado oportunista 

 • Crédito com garantia imobiliária

4   Todo crédito está sujeito a aprovação.
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Tendências inevitáveis

O que torna uma tendência inevitável e por que  

você deve se importar

Cybersecurity: protegendo a revolução dos dados

Fintechs: ruptura nos serviços financeiros

O futuro da energia

Reforçando nossas tendências inevitáveis de 2019
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O que torna uma tendência inevitável e 
por que você deve se importar

As tendências inevitáveis estão 

transformando o mundo, com 

profundas implicações de longo 

prazo para seu portfólio

Tendências inevitáveis são poderosas forças plurianuais que estão 
moldando o mundo ao nosso redor.

Tendências inevitáveis têm drivers profundos e duradouros, incluindo 
desenvolvimentos demográficos, progresso tecnológico e novos 
comportamentos.

Muitas vêm se formando gradualmente há vários anos, mas agora estão 
chegando a um ponto crítico. Identificamos tendências implementáveis, 
cujos prováveis beneficiários adicionam potencial de crescimento 
resiliente aos portfólios.

Em contraste, não estar posicionado para tendências inevitáveis pode 
resultar em perdas de oportunidades e também exposição excessiva às 
prováveis vítimas.

Nossas novas tendências inevitáveis são cybersecurity, fintechs e 
o futuro da energia. Também reiteramos as tendências inevitáveis 
introduzidas no ano passado, incluindo a ascensão da Ásia, o aumento 
da longevidade e a revolução digital. Exploramos seu desempenho 
desde que escrevemos sobre elas e por que acreditamos que elas serão 
sustentadas no longo prazo.

STEVEN WIETING, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST E ECONOMISTA-CHEFE
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Cybersecurity:  
protegendo a revolução dos dados

Com a revolução digital destinada a se 

intensificar, proteger os dados contra criminosos 

cibernéticos é cada vez mais fundamental

Uma proporção crescente de informações sobre nossas vidas e negócios 
está sendo criada e armazenada digitalmente.

É provável que esse processo acelere à medida que redes 5G sejam 
implementadas, com muitos dos novos dados sendo armazenados em 
tecnologias baseadas na nuvem.

Os ataques cibernéticos - visando roubo, distorção ou destruição de 
dados - estão aumentando globalmente em número e sofisticação.

As violações de dados podem causar enormes danos práticos, 
financeiros e de reputação, com perdas financeiras para os negócios de 
US$ 1,5 trilhão em 2019.

Estima-se que os investimentos e gastos em cybersecurity estejam 
em torno de US$ 124 bilhões por ano em 2019, segundo a empresa de 
pesquisa Gartner5, uma alta em relação aos US$ 114 bilhões de 2018 e 
dos US$ 102 bilhões de 2017.

Temos grande confiança de que os gastos com cybersecurity para 
combater essas ameaças permanecerão altos e acelerarão.

Para a exposição do portfólio a essa tendência inevitável, preferimos 
empresas na área de endpoint e segurança na nuvem.

WIETSE NIJENHUIS, HEAD GLOBAL DE ESTRATÉGIA DE AÇÕES

5  Gartner, Forecast: Information Security, Worldwide, 2016-2022, 2Q18 Update, agosto  
de 2018.
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Fintechs: ruptura nos  
serviços financeiros

Aconselhamos adicionar exposição ao 
portfólio a algumas fintechs inovadoras, e 

ao mesmo tempo evitando possíveis vítimas

Pela primeira vez, os serviços financeiros estão enfrentando rupturas 
genuínas e sustentadas das empresas de tecnologia financeira, ou 
‘fintechs’.

Os disruptores incluem plataformas de pagamento, fornecedores de 
crédito e microcrédito, fabricantes de software de conformidade e 
fornecedores de criptomoedas.

Os que correm maior risco com os disruptores são os prestadores de 
serviços financeiros tradicionais.

A ameaça vem não apenas de startups, mas também de varejistas de 
Internet estabelecidos e empresas gigantes de tecnologia.

Na última década, as receitas das empresas de fintech cresceram a uma 
taxa anualizada de 12,1%, em comparação com 4,2% para as empresas 
S&P 500 em geral.

Esperamos que esse forte crescimento continue, agora que essa 
indústria atingiu um ponto crítico.

Vemos o potencial mais atraente no espaço de pagamentos, enquanto 
buscamos reduzir ou evitar a exposição aos prestadores tradicionais 
com maior risco de ruptura pelas fintechs.

WIETSE NIJENHUIS, HEAD GLOBAL DE ESTRATÉGIA DE AÇÕES

As previsões acima são de novembro de 2019 e são fornecidas apenas para fins informativos. 
O investidor não deve basear a decisão de entrar em uma negociação apenas com base nas 
previsões. Os resultados reais podem variar das taxas de previsão aqui fornecidas. As taxas 
de previsão não devem ser interpretadas como garantia quanto a taxas futuras.
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O futuro da energia

Os avanços tecnológicos devem impulsionar a 
adoção de energia solar e o armazenamento 

de baterias em todo o mundo, enquanto os 
combustíveis fósseis desaparecem gradualmente

Os avanços na tecnologia de energias alternativas estão acelerando o 
profundo subdesempenho recente do setor de energia. Chegou-se a 
um ponto crítico: as energias alternativas estão lentamente tornando 
o petróleo obsoleto.

Mesmo sem nenhuma preferência ambiental por fontes mais limpas, a 
economia da produção de energias alternativas - solar, hídrica ou eólica 
- deslocará os combustíveis fósseis.

Os custos globais de energia solar já estão abaixo do custo do carvão 
por quilowatt de eletricidade produzida. O aprimoramento da tecnologia 
das baterias tem significado taxas de crescimento rápido para carros 
elétricos e híbridos. Isso reduzirá cada vez mais a taxa de crescimento 
do consumo de gasolina e diesel. 

O enfraquecimento do uso de combustíveis fósseis levará décadas, mas 
vemos um valor decrescente perpétuo para as fontes de energia de 
combustíveis fósseis. Com a energia tão pouco amada e vendida em 
excesso, uma forte corrida de contratendência pode ocorrer em 2020.

Esperamos que a ruptura tecnológica da energia continue e que os 
investidores afastem seus portfólios dos combustíveis fósseis.

STEVEN WIETING, CHIEF INVESTMENT OFFICER E ECONOMISTA-CHEFE 

MALCOLM SPITTLER, DIRETOR DE ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO GLOBAL

As previsões acima são de novembro de 2019 e são fornecidas apenas para fins informativos. 
O investidor não deve basear a decisão de entrar em uma negociação apenas com base nas 
previsões. Os resultados reais podem variar das taxas de previsão aqui fornecidas. As taxas 
de previsão não devem ser interpretadas como garantia quanto a taxas futuras.
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Reforçando nossas tendências  
inevitáveis de 2019

As tendências que destacamos no ano passado 
tiveram um desempenho forte, e reiteramos sua 

importância a longo prazo para os portfólios

Destacamos a ascensão da Ásia, o aumento da longevidade e a 

revolução digital como tendências inevitáveis no Outlook 2019. Desde 

então, os investimentos relacionados tiveram um forte desempenho 

- veja página ao lado. Continuamos defendendo a exposição a esses 

fenômenos plurianuais:

Ascensão da Ásia 

A Ásia é o motor de crescimento do mundo: inovação, população e 

urbanização são os fatores que impulsionam esse crescimento. A 

maioria dos investidores globais está com underweight na Ásia, apesar 

de suas atraentes perspectivas de crescimento.

Aumento da longevidade

A demanda por assistência médica está sendo impulsionada pelo rápido 

envelhecimento da população e pela tecnologia. Investimentos seletivos 

em saúde global reforçarão tanto o crescimento quanto a segurança do 

portfólio.

Revolução digital

Robótica, inteligência artificial e blockchain ainda estão em uma fase 

relativamente inicial, criando um potencial de investimento significativo. 

A tecnologia 5G revolucionará os negócios impulsionados por dados.

STEVEN WIETING, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST E ECONOMISTA-CHEFE
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DESEMPENHO DE NOSSAS TENDÊNCIAS 
INEVITÁVEIS EM 2019

Ascensão da Ásia

CHINA CSI 300: +29,3% 
MSCI EM ASIA: +13,9% 

S&P 500: +25,0%

Aumento da longevidade

MSCI GLOBAL HEALTHCARE: +14,5%

Revolução digital

FAANG EQUITIES +(10 LEADING IT FIRMS4): +26,1%

Fonte: Bloomberg, em 11 de novembro de 2019. Retorno total em dólares norte-
americanos. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. Os 
resultados reais podem variar. Os índices não são gerenciados. Um investidor não 
pode investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para fins de 
exemplificação. Esta não é uma recomendação para comprar ou vender ações 
das empresas mencionadas. 4 membros de mesmo peso: E-Commerce: Amazon, 
Alibaba, Mídias Sociais: Facebook, Twitter, Buscas: Google, Baidu, Conteúdo: Netflix, 
Equipamentos: Apple, NVDIA, Tesla
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Implementando nossos temas

Nossos temas podem ser personalizados de acordo com suas 
necessidades específicas, como parte de suas participações em 
portfólios básicos ou oportunísticos. Eles abrangem várias classes 
de ativos e podem ser implementados por gestores exclusivos ou de 
terceiros, bem como por meio de estratégias de mercados de capitais.

Apresentamos aqui uma seleção das possibilidades de implementação 
que utilizamos atualmente. Nosso time responsável pelo seu 
relacionamento e nossos especialistas em produtos estão prontos para 
adequá-las de acordo com suas exigências.

Ações para pessoas que investem em títulos: sinal verde para “growers”

Ações de rendimento de dividendos e crescimento de dividendos

Estratégias de mercado de capitais geradoras de renda para investidores 
qualificados

Títulos do tesouro norte-americano e grau de investimento norte-americano

Crédito asiático de alto rendimento em dólares norte-americanos

Ações preferenciais

Crédito privado norte-americano e europeu

Títulos municipais de longo prazo

Dívida do governo asiático e dívida corporativa com grau de investimento em 
dólares norte-americanos

Dívida externa de mercados emergentes

Crédito europeu impulsionado por eventos e stressed/distressed

Títulos e empréstimos bancários de alto rendimento

Crédito em euro com hedge em dólares norte-americanos

Dívida norte-americana securitizada

Mercado imobiliário residencial e dívida do consumidor nos EUA

Mercado imobiliário comercial lastreado em ativos nos EUA

Onde os títulos ainda têm rendimento

Tome empréstimos a baixo custo e busque renda

REALINHANDO PORTFÓLIOS DE RENDA FIXA
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Cybersecurity: protegendo a revolução dos dados

O futuro da energia

Aumento da longevidade

Fintechs: ruptura nos serviços financeiros

Ascensão da Ásia

Revolução digital

Ações de cybersecurity

Gerentes focados na Ásia emergente

Estratégia fundamental de ações pan-asiáticas de longo/curto prazo

Ações de longo/curto prazo em saúde

Empresas tecnológicas globais pré-IPO globalmente

Ações de fintechs

Ações de baterias

Ações de energia alternativas

Ações de segurança na nuvem e segurança endpoint de próxima geração

Coinvestimentos no mercado imobiliário com valor agregado e oportunistas em 
países asiáticos selecionados

Renda fixa asiática em moeda forte

Inovadores globais em saúde

Tecnologias chinesas de próxima geração

Ações de softwares empresariais de longo/curto prazo.

Ações de tecnologia asiática

Participações oportunistas em ações de petróleo sobrevendidas

TENDÊNCIAS INEVITÁVEIS

As estratégias e investimentos mencionados neste documento podem não ser adequados a 
todos os investidores. Os produtos, as estratégias e os serviços aqui discutidos podem ter 
exigências de elegibilidade que devem ser atendidas antes do investimento. Cada investidor 
deve analisar cuidadosamente os riscos relacionados ao investimento e tomar uma decisão 
com base nas suas próprias circunstâncias específicas, para que o investimento seja 
compatível com o objetivo do investidor.
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Definições de classe  
de ativos
O Caixa é representado pelo TR de títulos 
do governo norte-americano de 3 meses, 
medindo as emissões de dívida nominal de 
taxa fixa ativa de 3 meses denominada por 
dólares norte-americanos.

A classe de ativos Commodities contém 
os compostos de índices — Índice GSCI Pre-
cious Metals, Índice GSCI Energy, Índice 
GSCI Industrial Metals e Índice GSCI Ag-
ricultural — medindo o desempenho de 
investimentos em diferentes mercados, 
mais especificamente metais preciosos 
(como ouro e prata), commodities de en-
ergia (como petróleo e carvão), metais 
industriais (como cobre e minério de fer-
ro) e commodities agrícolas (como soja e 
café), respectivamente. O Índice Reuters/
Jeffries CRB Spot Price, Índice TR/CC 
CRB Excess Return, uma média aritmética 
dos preços futuros de commodities com 
reequilíbrio mensal, é usado para dados 
históricos suplementares. 

Renda Fixa Corporativa Global em Mer-
cados Desenvolvidos é composta dos 
índices Bloomberg Barclays que capturam 
dívidas de investimento de sete mercados 
diferentes em moeda local. O composto in-
clui títulos corporativos com classificação 
de grau de investimento de emissores de 
mercados desenvolvidos.

Ações Globais em Mercados Desenvolvi-
dos  são compostas por índices MSCI que 
capturam representações de grandes, 
médias e pequenas capitalizações em 23 
países individuais de mercados desen-
volvidos, ponderados pela capitalização 
de mercado desses países. O composto 
abrange aproximadamente 95% da cap-
italização de mercado ajustada por free-
float em cada país. 

Renda Fixa Global em Mercados De-
senvolvidos com Grau de Investimento   
é composta por índices Barclays que 
capturam dívidas com grau de inves-
timento de vinte mercados diferentes 
em moeda local. O composto inclui títu-
los corporativos e securitizados com 
taxa fixa em tesouraria, públicos e com 
grau de investimento dos emissores de 
mercados desenvolvidos. Os índices de 
mercado local para EUA, Reino Unido e 
Japão são usados para dados históri-
cos suplementares. 

Renda Fixa Global em Mercados Emer-
gentes é composta por índices Barclays 
que medem o desempenho da dívida pú-
blica de mercados emergentes de taxa fixa 
em 19 mercados diferentes nas regiões 
da América Latina, EMEA e Ásia. O título 
público chinês iBoxx ABF, o índice Markit 
iBoxx ABF que compreende a dívida em 
moeda local da China, é usado para dados 
históricos suplementares.

Renda Fixa “High Yield” Global é compos-
ta pelos índices Barclays que medem os 
títulos corporativos de taxa fixa sem grau 
de investimento, denominados em dólares 
americanos, libras esterlinas e euros. Os 
títulos são classificados como “high yield” 
se a classificação média da Moody’s, Fitch 
e S&P for Ba1/BB+/ BB+ ou abaixo, ex-
cluindo a dívida de mercados emergentes. 
O Índice Ibbotson High Yield, um amplo 
índice “high yield”, incluindo títulos em 
todo o espectro de vencimentos, dentro 
do espectro de qualidade de crédito com 
classificação BB-B, incluído no universo 
abaixo do grau de investimento, é usado 
para dados históricos suplementares. 

Os Fundos Hedge são compostos por 
gerentes de investimento que empregam 
diferentes estilos de investimento, carac-
terizados por diferentes subcategorias 
- HFRI Equity Long/Short: Positions de 
longo e curto prazo em títulos primaria-
mente de ações e de derivativos de ações; 
HFRI Credit: Positions em títulos corpo-
rativos de renda fixa; HFRI Event Driven: 
Positions em empresas atualmente ou 
prospectivamente envolvidas em uma am-
pla variedade de transações corporativas; 
HFRI Relative Value: Positions com base 
em uma discrepância de avaliação entre 
múltiplos títulos; HFRI Multi Strategy: Posi-
tions com base na realização de um spread 
entre instrumentos de rendimento relacio-
nados; HFRI Macro: Positions com base 
em movimentos em variáveis econômicas 
subjacentes e seu impacto em diferentes 
mercados; Índice Barclays Trader CTA: de-
sempenho composto de programas esta-
belecidos (Commodity Trading Advisors) 
com mais de quatro anos de histórico de 
desempenho. 

Empréstimos Bancários “High Yield”  
são obrigações de financiamento por 
dívida emitidas por um banco ou outra 
instituição financeira a uma empresa ou 
indivíduo que detém uma reivindicação le-
gal sobre os ativos do mutuário no caso de 
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falência corporativa. Esses empréstimos 
geralmente são garantidos pelos ativos 
de uma empresa e geralmente pagam um 
cupom alto devido à baixa credibilidade da 
empresa (sem grau de investimento).

As características de Private Equity são 
impulsionadas por aquelas de Ações de 
Pequena Capitalização de Mercados De-
senvolvidos, ajustadas por iliquidez, con-
centração setorial e maior alavancagem.

Definições de índices
O Índice Bloomberg Barclays Global Ag-
gregate Bond é uma medida emblemática 
de dívida de grau de investimento global 
de vinte e quatro mercados em moeda lo-
cal. Esse benchmark multimoedas inclui 
títulos do tesouro, públicos, corporativos e 
securitizados com taxa fixa de mercados 
emissores desenvolvidos e emergentes.

O CSI 300 é um índice do mercado de 
ações ponderado por capitalização pro-
jetado para replicar o desempenho das 
300 principais ações negociadas nas bol-
sas de Xangai e Shenzhen. Foi considera-
do um índice blue chip para as bolsas de 
valores da China continental

O índice MSCI Emerging Markets (EM) 
Asia capta representação de alta e média 
capitalização em nove países de mercados 
emergentes. Com 913 elementos, o índice 
abrange aproximadamente 85% da capi-
talização de mercado ajustada por free-
float em cada país.

O Índice MSCI World Health Care foi pro-
jetado para capturar o desempenho dos 
títulos de assistência médica nos segmen-
tos de grande e média capitalização em 23 
países dos Mercados desenvolvidos*.

O índice S&P 500 é um índice ponderado 
pela capitalização que inclui uma amostra 
significativa das 500 maiores empresas 
dos principais setores da economia dos 
EUA. Embora o S&P 500 se concentre no 
segmento de alta capitalização de merca-
do, com cobertura de mais de 80% das 
ações de companhias norte-americanas, 
também é um indicador ideal para o mer-
cado total.

O S&P Global Dividend Aristocrats foi 
projetado para medir o desempenho das 
empresas com rendimento mais alto de 
dividendos dentro do Índice S&P Global 
Broad Market Index (BMI) que seguiram 

uma política de dividendos crescentes ou 
estáveis por pelo menos dez anos consec-
utivos.  

O S&P 500 Dividend Aristocrats foi pro-
jetado para medir o desempenho de 500 
elementos do S&P 500 que aumentaram 
os dividendos todos os anos por no míni-
mo 25 anos.

Terminologia adicional
Adaptive Valuations Strategies é a 
metodologia de alocação estratégica de 
ativos do Citi Private Bank. Ela determina 
o mix de ativos de longo prazo adequa-
do para o portfólio de investimentos de 
cada cliente. Correlação é uma medida 
estatística de como dois ativos ou class-
es de ativos se movem em relação um ao 
outro. A correlação é medida em uma es-
cala de 1 a -1. Uma correlação de 1 implica 
perfeita correlação positiva, significando 
que dois ativos ou classes de ativos se 
movem na mesma direção o tempo todo. 
Uma correlação de -1 implica perfeita cor-
relação negativa, de modo que dois ativos 
ou classes de ativos se movem na direção 
oposta entre si o tempo todo. Uma cor-
relação de 0 implica correlação zero, de 
modo que não há relação entre os movi-
mentos dos dois ao longo do tempo.

Volatilidade – é uma medida estatística 
da variação de retornos de certo valor 
mobiliário, índice de mercado ou classe 
de ativos. É mais frequentemente medida 
por meio de desvio padrão. Quanto maior 
a volatilidade, maior o risco atribuído ao 
ativo subjacente.

Rendimento até o Vencimento (YTM) é 
o retorno total recebido de um título ou 
índice de títulos quando mantidos até o 
vencimento. O retorno total inclui o paga-
mento de cupons e o retorno do principal 
no vencimento.
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Informações  
Importantes

Em todas as circunstâncias em que a dis-
tribuição deste comunicado (“Comuni-
cado”) estiver sujeita às normas da US 
Commodity Futures Trading Commission 
- CFTC, ele constituirá um convite para a 
realização de transações envolvendo de-
rivativos, de acordo com os parágrafos 1.71 
e 23.605 dos Regulamentos da US CFTC, 
conforme aplicável, mas não se trata de 
uma oferta vinculativa para compra/venda 
de qualquer instrumento financeiro.

Este comunicado é preparado pelo Citi Private 
Bank (“CPB”), uma unidade de negócios do Cit-
igroup Inc. (“Citigroup”) que proporciona aos 
seus clientes acesso a uma ampla gama de 
produtos e serviços disponibilizados por meio 
do Citigroup, de suas afiliadas bancárias e não 
bancárias ao redor do mundo (conjuntamente, 
“Citi”). Nem todos os produtos e serviços são 
oferecidos por todas afiliadas ou estão dis-
poníveis em todas as localidades.

O pessoal do CPB não é analista de pesqui-
sa, e as informações deste comunicado não 
se destinam a constituir “pesquisa”, con-
forme o termo é definido pelos regulamentos 
aplicáveis. A menos que indicado de outra 
forma, qualquer referência a um relatório de 
pesquisa ou recomendação de pesquisa não 
pretende representar um relatório integral 
e não deve ser considerada por si só uma 
recomendação ou relatório de pesquisa.

Este comunicado é fornecido somente para 
fins informativos e de discussão, a pedido 
do destinatário. O destinatário deve noti-
ficar imediatamente o CPB se, a qualquer 
momento, não desejar mais receber estas 
informações. A menos que de outra forma in-
dicado, este documento (i) não constitui uma 
oferta ou recomendação para compra ou ven-
da de qualquer valor mobiliário, instrumento 
financeiro ou outro produto ou serviço, nem 
para atrair qualquer captação ou depósito; e 
(ii) não constitui uma solicitação, se não es-
tiver sujeita às normas da CFTC (no entanto, 
consulte a discussão acima sobre comuni-
cações sujeitas às normas da CFTC); e (iii) 
não pretende ser uma confirmação oficial de 
qualquer transação.

A menos que expressamente indicado de 
outra forma, este Comunicado não leva em 
consideração os objetivos do investimen-
to, perfil de risco ou situação financeira de 
qualquer indivíduo específico e, sendo assim, 
os investimentos mencionados neste docu-
mento podem não ser adequados a todos os 
investidores. O Citi não atua como consultor 
de investimentos ou outro tipo de consultor, 
agente fiduciário ou agente. As informações 
contidas neste documento não pretendem ser 
uma discussão exaustiva das estratégias ou 
conceitos aqui mencionados, nem uma asses-
soria fiscal ou jurídica. Os destinatários deste 
Comunicado devem obter orientações com 
base em suas próprias circunstâncias individ-
uais junto a seus próprios consultores fiscais, 
financeiros, jurídicos, entre outros, a respeito 
dos riscos e méritos de qualquer transação 
antes de tomar uma decisão de investimento, 
e somente tomar qualquer decisão com base 
em seus próprios objetivos, experiência, perfil 
de risco e recursos.

As informações contidas neste Comunicado 
são baseadas em informações geralmente dis-
poníveis e, embora obtidas de fontes consid-
eradas confiáveis pelo Citi, não é possível ga-
rantir sua exatidão e integridade, e elas podem 
estar incompletas ou ser apresentadas em 
formato sumário. Qualquer suposição ou in-
formação contida neste Comunicado constitui 
uma avaliação com base apenas na data deste 
documento ou em qualquer data específica, 
e está sujeita a mudança sem notificação 
prévia. Na medida em que este Comunicado 
possa conter dados históricos e informações 
sobre estimativas e projeções, o desempenho 
passado não constitui garantia nem indicação 
de resultados futuros, e os resultados futuros 
podem não atender às expectativas em vir-
tude de vários fatores econômicos, de merca-
dos e outros. Além disso, quaisquer projeções 
de risco ou retorno potencial são ilustrativas 
e não devem ser consideradas como limites 
máximos de um possível prejuízo ou ganho. 
Quaisquer estimativas, preços ou valores in-
formados neste Comunicado (que não aqueles 
identificados como históricos) têm natureza 
meramente indicativa, e podem ser alterados 
sem notificação prévia, e não representam co-
tações firmes de preço ou porte, nem refletem 
o valor que o Citi pode atribuir a um valor mo-
biliário em seu estoque. As informações sobre 
estimativas e projeções não indicam em qual 
nível o Citi está preparado para realizar uma 
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negociação e podem não considerar todas as 
suposições e condições futuras relevantes. 
As condições reais podem variar significati-
vamente das estimativas, o que pode ter um 
impacto negativo sobre o valor de um instru-
mento.

As visões, opiniões e estimativas aqui expres-
sas podem diferir das opiniões apresentadas 
por outras unidades de negócios ou afiliadas 
do Citi e não têm como finalidade prever even-
tos futuros, garantir resultados futuros ou 
servir como consultoria em investimentos, 
além de estarem sujeitas a alteração sem no-
tificação prévia, de acordo com as condições 
do mercado, bem como outros fatores. O Citi 
não é obrigado a atualizar este documento 
e não aceita qualquer responsabilidade por 
prejuízos (diretos, indiretos ou imprevistos) 
que possam decorrer do uso das informações 
contidas neste Comunicado ou derivadas dele.

Os investimentos em instrumentos finan-
ceiros ou outros produtos envolvem riscos 
significativos, inclusive a possibilidade de 
perda do principal investido. Instrumentos 
financeiros ou outros produtos denominados 
em moeda estrangeira estão sujeitos a flutu-
ações cambiais, que podem ter efeito adverso 
sobre o preço ou valor de um investimento 
em tais produtos. Este Comunicado não tem 
como finalidade identificar todos os riscos 
ou considerações importantes que possam 
estar relacionados à realização de qualquer 
transação.

Produtos estruturados podem ser altamente 
ilíquidos e não são adequados a todos os 
investidores. Mais informações podem ser 
encontradas nos documentos de divulgação 
dos emissores dos respectivos produtos es-
truturados descritos neste documento. Os 
investimentos em produtos estruturados de-
vem ser realizados apenas por investidores 
experientes e sofisticados, que estejam dis-
postos e tenham a condição de assumir seus 
altos riscos econômicos. Os investidores 
devem analisar atentamente e considerar os 
possíveis riscos antes de realizar qualquer 
investimento.

Operações com derivativos no mercado de 
balcão envolvem risco e não são adequadas 
a todos os investidores. Produtos de investi-
mento não são segurados, não têm garantia 
bancária ou governamental e podem perder 
seu valor. Antes de realizar essas operações, 

você deve: (i) certificar-se de que obteve e 
considerou as informações relevantes de 
fontes independentes e confiáveis sobre a 
situação financeira, econômica e política dos 
mercados relevantes; (ii) determinar se tem 
o conhecimento, sofisticação e experiência 
necessários em finanças, negócios e investi-
mentos para poder avaliar os riscos envolv-
idos e se é capaz de arcar financeiramente 
com tais riscos; e (iii) determinar, após con-
siderar os pontos anteriores, se as operações 
nos mercados de capitais são adequadas e 
apropriadas a seus objetivos financeiro, fiscal, 
de negócio e de investimento.

Este material pode mencionar opções regu-
ladas pela US Securities and Exchange Com-
mission. Antes de comprar ou vender opções, 
você deve obter e analisar a versão atual do 
folheto da Options Clearing Corporation, bem 
como as Características e os Riscos de Opções 
Padronizadas. Uma cópia do folheto pode ser 
obtida mediante solicitação ao Citigroup 
Global Markets Inc., 390 Greenwich Street, 
3rd Floor, New York, NY 10013, ou clicando nos 
links a seguir, 

http://www.theocc.com/components/docs/
riskstoc.pdf e http://www.theocc.com/com-
ponents/docs/about/publications/novem-
ber_2012_supplement.pdf e https://www.
theocc.com/components/docs/about/publica-
tions/october_2018_supplement.pdf

Se você comprar opções, a perda máxima 
será o prêmio. Se vender opções de venda, 
o risco será todo o nocional abaixo do preço 
de exercício. Se vender opções de compra, o 
risco será ilimitado. O lucro ou prejuízo real 
de qualquer negociação dependerá do preço 
ao qual as negociações forem realizadas. Os 
preços usados neste documento são históri-
cos e podem não estar disponíveis quando sua 
ordem for registrada. Custos de comissão e 
outros custos operacionais não são considera-
dos nesses exemplos. Negociações de opções 
em geral, e estas negociações em particular, 
podem não ser apropriadas a todo investidor. 
A menos que observado de outro modo, o Citi 
é a fonte de todos os gráficos e tabelas neste 
relatório. Por causa da importância das con-
siderações fiscais para todas as operações 
com opções, o investidor que considerar as 
opções deve buscar a orientação de seu con-
sultor fiscal sobre como sua situação fiscal 
será afetada pelo resultado das operações de 
opções contempladas.

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
https://www.theocc.com/components/docs/about/publications/october_2018_supplement.pdf
https://www.theocc.com/components/docs/about/publications/october_2018_supplement.pdf
https://www.theocc.com/components/docs/about/publications/october_2018_supplement.pdf
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Nenhum dos instrumentos financeiros ou 
outros produtos mencionados neste Comuni-
cado (a menos que expressamente declarado 
de outro modo) é (i) segurado pela Federal 
Deposit Insurance Corporation ou qualquer 
outra autoridade governamental, ou consiste 
em (ii) depósitos ou outras obrigações do ou 
garantidos pelo Citi ou qualquer outra institu-
ição depositária segurada.

O Citi geralmente atua como emissor de in-
strumentos financeiros e outros produtos, 
como formador de mercado e como comitente 
em negociações com muitos instrumentos 
financeiros diferentes e outros produtos, e 
pode-se esperar que o Citi preste ou busque 
prestar serviços de banco de investimento ou 
outros serviços ao emissor de tais instrumen-
tos financeiros ou outros produtos. O autor 
deste Comunicado pode ter discutido as in-
formações nele contidas com outros dentro 
ou fora do Citi, e o autor e/ou o pessoal do 
Citi pode já ter atuado com base nessas infor-
mações (inclusive negociando contas exclu-
sivas do Citi ou comunicando as informações 
contidas neste documento a outros clientes 
do Citi). O Citi, o pessoal do Citi (inclusive 
aqueles que o autor possa ter consultado na 
elaboração deste comunicado) e os outros 
clientes do Citi podem deter posições compra-
das ou vendidas em instrumentos financeiros 
ou outros instrumentos, podem ter adquirido 
tais posições a preços e em condições de mer-
cado que não estão mais disponíveis e podem 
ter interesses diferentes ou adversos do seu 
interesse como investidor.

Divulgação da Circular IRS 230: O Citi e seus 
funcionários não estão atuam na prestação 
de, tampouco prestam, consultoria fiscal ou 
jurídica a qualquer contribuinte fora do Citi. 
Qualquer declaração neste Comunicado sobre 
questões fiscais não pretende, nem foi escri-
ta para ser usada, tampouco pode ser usada 
por, ou servir de fundamento para, qualquer 
contribuinte para evitar penalidades fiscais. 
Qualquer do referido contribuinte deve bus-
car a orientação de um consultor fiscal inde-
pendente com base em suas circunstâncias 
particulares.

Nem o Citi tampouco quaisquer de suas afilia-
das pode assumir responsabilidade pelo trata-
mento fiscal de qualquer produto de investi-
mento, seja ou não o investimento adquirido 
por meio de trust ou companhia administrado 

por uma afiliada do Citi. O Citi assume que, an-
tes de comprometer-se em investir, o investi-
dor (e, onde aplicável, seus proprietários ben-
eficiários) buscou orientação fiscal, jurídica 
ou qualquer outra orientação que considera 
necessária e tomou providências para arcar 
com qualquer imposto legalmente devido 
sobre a renda ou os ganhos decorrentes de 
qualquer produto de investimento oferecido 
pelo Citi.

Este Comunicado é para uso único e exclusivo 
dos destinatários e pode conter informações 
exclusivas do Citi que não podem ser repro-
duzidas ou circuladas, total ou parcialmente, 
sem o consentimento prévio do Citi. A ma-
neira de circulação e distribuição pode ser 
restringida por lei ou regulamentação em cer-
tos países. As pessoas que vierem a receber 
este documento deverão conhecer e observar 
tais restrições. O Citi não assume qualquer 
responsabilidade pelas ações de terceiros a 
esse respeito. Qualquer uso, reprodução ou 
divulgação não autorizado deste documento 
é proibido por lei e pode resultar em processo 
criminal.

Outros negócios do Citigroup Inc. e afiliadas 
do Citigroup Inc. podem dar conselhos, fazer 
recomendações e agir no interesse de seus 
clientes, ou em suas próprias contas, que 
podem diferir das opiniões expressas neste 
documento. Todas as expressões de opinião 
estão atualizadas na data deste documento e 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
O Citigroup Inc. não é obrigado a fornecer 
atualizações ou alterações nas informações 
contidas neste documento.

As expressões de opinião não pretendem ser 
uma previsão de eventos futuros ou uma ga-
rantia de resultados futuros. O desempenho 
passado não é garantia de resultados futuros. 
Os resultados reais podem variar.

Embora as informações contidas neste doc-
umento tenham sido obtidas de fontes con-
sideradas confiáveis, o Citigroup Inc. e suas 
afiliadas não garantem sua precisão ou integ-
ridade e não se responsabilizam por quaisquer 
perdas diretas ou consequenciais decorrentes 
de seu uso. Ao longo desta publicação, onde 
os gráficos indicam que terceiros são a fonte, 
observe que os atribuídos podem se referir 
aos dados brutos recebidos dessas partes. 
Nenhuma parte deste documento pode ser co-
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piada, fotocopiada ou duplicada de qualquer 
forma ou por qualquer meio ou distribuída 
a qualquer pessoa que não seja funcionário, 
executivo, diretor ou agente autorizado do 
destinatário sem o consentimento prévio por 
escrito do Citigroup Inc. 

O Citigroup Inc. pode atuar como principal por 
sua própria conta ou como agente de outra 
pessoa em conexão com transações realiza-
das pelo Citigroup Inc. para seus clientes en-
volvendo títulos que são assunto neste doc-
umento ou de edições futuras do Quadrante.

Títulos são afetados por diversos riscos, in-
clusive flutuações em taxas de juros, risco 
de crédito e risco de pagamento antecipado. 
Em geral, os preços de valores mobiliários de 
renda fixa caem na medida em que as taxas de 
juros em vigor sobem. Títulos estão sujeitos 
a risco de crédito se a queda na classificação 
de crédito, ou credibilidade, de um emissor 
fizer com que o preço de um título caia. Títu-
los “high yield” estão sujeitos a outros riscos, 
tais como aumento no risco de inadimplemen-
to ou na volatilidade por causa da redução na 
qualidade de crédito das emissões. Por fim, 
títulos podem estar sujeitos ao risco de pag-
amento antecipado. Quando as taxas de juros 
caem, um emissor pode optar por tomar din-
heiro emprestado a uma taxa de juros menor, 
enquanto liquida seus títulos emitidos anteri-
ormente. Como consequência, os títulos sub-
jacentes perderão os pagamentos de juros do 
investimento e serão forçados a reinvestir em 
um mercado onde as taxas de juros em vigor 
são menores do que aquelas quando o investi-
mento inicial foi feito.

(MLP’s) - MLPs relacionadas a energia podem 
exibir alta volatilidade. Embora não sejam 
historicamente muito voláteis, em certos 
ambientes de mercado MLPS Relacionadas a 
Energia podem exibir alta volatilidade.

Alterações no tratamento regulatório ou 
tributário das MLPs relacionadas a energia. Se 
o IRS alterar o tratamento tributário atual das 
parcerias limitadas principais incluídas nas 
MLPs relacionadas à cesta de energia, sujeit-
ando-as a taxas mais altas de tributação, ou 
se outras autoridades reguladoras aprovarem 
regulamentações que afetem negativamente 
a capacidade das parcerias limitadas princi-
pais de gerar renda ou distribuir dividendos 
aos detentores de unidades ordinárias, o 

retorno das Notas, se houver, poderá ser re-
duzido drasticamente. O investimento em uma 
cesta de MLPs Relacionadas a Energia pode 
expor o investidor ao risco de concentração 
devido à concentração industrial, geográfica, 
política e regulatória.

Valores mobiliários lastreados em hipoteca 
(“MBS”), que incluem obrigações hipotecári-
as garantidas (“CMOs”), também se referem 
a investimentos em hipoteca imobiliária 
(“REMICs”). Existe a possibilidade de retorno 
antecipado do principal devido a pagamentos 
antecipados de hipoteca, o que pode reduzir 
a rentabilidade esperada e resultar em risco 
de reinvestimento. Em contrapartida, o retor-
no do principal pode ser mais lento do que as 
premissas de velocidade de pagamento antec-
ipado iniciais, estendendo a vida média do val-
or mobiliário até sua data de vencimento lista-
da (também denominado risco de extensão).

Adicionalmente, a garantia subjacente que 
suporta o MBS non-agency pode inadimplir os 
pagamentos de principal e dos juros. Em cer-
tos casos, isso poderia fazer com que o fluxo 
de renda do valor mobiliário caia e resulte na 
perda do principal. Além disso, um nível insufi-
ciente de suporte de crédito pode resultar no 
rebaixamento da classificação de crédito de 
um título hipotecário e levar ao aumento da 
probabilidade de perda do principal e ao au-
mento na volatilidade do preço. Investimentos 
em MBS subordinado envolvem um risco de in-
adimplemento de crédito maior do que aquele 
em classes seniores da mesma emissão. O ri-
sco de inadimplemento pode ser pronunciado 
nos casos em que o MBS for garantido por, ou 
evidenciar uma participação em um grupo rel-
ativamente pequeno e menos diversificado de 
empréstimos hipotecários subjacentes.

O MBS também é sensível a alterações nas 
taxas de juros, o que pode impactar negativa-
mente o valor de mercado do valor mobiliário. 
Durante períodos de alta volatilidade, o MBS 
pode apresentar níveis de iliquidez e mov-
imentos de preços maiores. A volatilidade 
de preços também pode ocorrer por outros 
fatores, inclusive, entre outros, pagamentos 
antecipados, expectativas de pagamentos an-
tecipados futuros, preocupações com crédito, 
desempenho de garantia subjacente e mu-
danças técnicas no mercado.

Os investimentos alternativos mencionados 
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neste relatório são especulativos e envolvem 
riscos significativos que podem incluir perdas 
devido a práticas de alavancagem ou out-
ras práticas de investimento especulativo, 
falta de liquidez, volatilidade de retornos, 
restrições à transferência de participações 
no fundo, potencial falta de diversificação, 
ausência de informações sobre valorizações 
e precificações, estruturas fiscais complexas 
e atrasos em relatórios fiscais, menor regula-
mentação e taxas maiores do que em fundos 
mútuos e risco do consultor. 

A alocação de ativos não assegura lucro tam-
pouco protege contra perda nos mercados 
financeiros em declínio.  

Os índices não são gerenciados. Um investidor 
não pode investir diretamente em um índice. 
Eles são mostrados apenas para fins ilustra-
tivos e não representam o desempenho de 
nenhum investimento específico. Os retornos 
dos índices não incluem despesas, taxas ou 
encargos de vendas, o que reduziria o desem-
penho.

O desempenho passado não é garantia de re-
sultados futuros.

O investimento internacional implica maior 
risco, além de maiores recompensas poten-
ciais em comparação com o investimento nos 
EUA. Esses riscos incluem incertezas políticas 
e econômicas de países estrangeiros, bem 
como o risco de flutuações cambiais. Esses 
riscos são ampliados em países com merca-
dos emergentes, pois esses países podem ter 
governos relativamente instáveis e mercados 
e economia menos estabelecidos.

Investir em empresas menores envolve 
maiores riscos não associados ao investimen-
to em empresas mais estabelecidas, como 
risco comercial, flutuações significativas nos 
preços das ações e falta de liquidez. 

Fatores que afetam as commodities em geral, 
componentes de índice compostos por con-
tratos futuros de níquel ou cobre, que são 
metais industriais, podem estar sujeitos a 
vários fatores adicionais específicos aos me-
tais industriais que podem causar volatilidade 
nos preços. Isso inclui mudanças no nível de 
atividade industrial usando metais industriais 
(incluindo a disponibilidade de substitutos, 
como substitutos sintéticos ou artificiais); 
rupturas na cadeia de suprimentos, da miner-
ação ao armazenamento, fundição ou refino; 

ajustes no estoque; variações nos custos de 
produção, incluindo custos de armazenamen-
to, mão de obra e energia; custos associa-
dos à conformidade regulamentar, incluindo 
regulamentações ambientais; e mudanças 
na demanda industrial, governamental e do 
consumidor, tanto nas nações consumido-
ras individuais quanto internacionalmente. 
Os componentes do índice concentrados em 
contratos futuros de produtos agrícolas, in-
cluindo grãos, podem estar sujeitos a vários 
fatores adicionais específicos aos produtos 
agrícolas que podem causar volatilidade 
nos preços. Isso inclui condições climáticas, 
incluindo inundações, secas e condições de 
congelamento; mudanças nas políticas gov-
ernamentais; decisões de plantio; e mudanças 
na demanda por produtos agrícolas, tanto 
com usuários finais quanto como insumos em 
diversos setores.

As informações contidas neste documento 
não pretendem ser uma discussão exaustiva 
das estratégias ou conceitos aqui menciona-
dos, nem uma assessoria fiscal ou jurídica. 
Os leitores interessados nas estratégias ou 
conceitos devem consultar seus consultores 
fiscais, jurídicos ou outros, conforme apro-
priado. 

A diversificação não garante lucro nem pro-
tege contra prejuízos. Diferentes classes de 
ativos apresentam riscos diferentes.

O Citi Private Bank é uma unidade de negócio 
do Citigroup Inc. (“Citigroup”), que oferece a 
seus clientes acesso a uma ampla gama de 
produtos e serviços disponíveis por meio de 
afiliadas bancárias e não bancárias do Citi-
group. Nem todos os produtos e serviços são 
oferecidos por todas as afiliadas ou estão 
disponíveis em todas as localidades. Nos EUA, 
os produtos e serviços de investimentos são 
oferecidos pela Citigroup Global Markets Inc. 
(“CGMI”), membro da FINRA e SIPC, e pela Citi 
Private Advisory, LLC (“Citi Advisory”), mem-
bro da FINRA e SIPC. As contas da CGMI são 
administradas pela Pershing LLC, membro 
da FINRA, NYSE, SIPC. O Citi Advisory atua 
como distribuidor de certos produtos de in-
vestimento alternativos para clientes do Citi 
Private Bank. A CGMI, Citi Advisory e Citibank, 
N.A. são afiliadas sob controle comum do Cit-
igroup.

Fora dos EUA, os produtos e serviços de inves-
timento são oferecidos por outras afiliadas do 
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Citigroup. Os Serviços de Gestão de Investi-
mentos (incluindo gestão de portfólio) estão 
disponíveis por meio da CGMI, Citi Advisory, 
Citibank, N.A. e outras unidades de negócio 
de consultoria afiliadas. Essas afiliadas do 
Citigroup, incluindo o Citi Advisory, serão 
compensadas pelos respectivos serviços de 
gestão de investimentos, consultoria, admin-
istração, distribuição e colocação que possam 
fornecer. 

Citibank, N.A., Hong Kong / Cingapura 
organizado sob as leis dos EUA com re-
sponsabilidade limitada. Este comunicado 
é distribuído em Hong Kong pelo Citi Private 
Bank que opera por meio do Citibank N.A., 
Agência de Hong Kong, registrada em Hong 
Kong perante a Securities and Futures Com-
mission no Tipo 1 (negociação de títulos), Tipo 
4 (consultoria em títulos), Tipo 6 (consultoria 
em finanças corporativas) e Tipo 9 (gestão 
de ativos), atividades regulamentadas com o 
número CE: (AAP937) ou em Cingapura pelo 
Citi Private Bank, que opera por meio do Cit-
ibank, N.A., Agência de Cingapura, regulada 
pela Autoridade Monetária de Cingapura. 
Quaisquer questões em conexão com o con-
teúdo deste comunicado devem ser direcio-
nadas aos representantes registrados ou 
licenciados da entidade pertinente mencio-
nada acima. O conteúdo deste comunicado 
não foi revisado por nenhuma autoridade 
reguladora em Hong Kong ou por nenhuma 
autoridade reguladora em Cingapura. Este 
comunicado contém informações confiden-
ciais e proprietárias e destina-se apenas ao 
destinatário de acordo com os requisitos de 
investidores credenciados em Cingapura (con-
forme definido na Lei de Valores Mobiliários e 
Futuros (Capítulo 289 de Cingapura) (a “Lei”)) 
e requisitos de investidores profissionais em 
Hong Kong (conforme definido na Portaria de 
Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e 
sua legislação subsidiária). Para serviços reg-
ulamentados de gestão de ativos, qualquer 
mandato será celebrado apenas com o Citib-
ank, N.A., Agência de Hong Kong e/ou Citibank, 
N.A. Agência de Cingapura, conforme aplicáv-
el. Citibank, N.A., Agência de Hong Kong ou 
Citibank, N.A., Agência de Cingapura, pode 
subdelegar todo ou parte de seu mandato a 
outra afiliada do Citigroup ou outra agên-
cia do Citibank, N.A. Quaisquer referências a 
gerentes de portfólio nomeados são apenas 
para fins de informação, e este comunicado 

não deve ser interpretado como uma oferta 
para celebrar qualquer mandato de gestão de 
portfólio com qualquer outra afiliada do Citi-
group ou outra agência do Citibank, N.A. e, em 
nenhum momento, nenhuma outra afiliada do 
Citigroup ou outra agência do Citibank, N.A. ou 
qualquer outra afiliada do Citigroup celebrará 
um mandato relacionado ao portfólio acima 
com você. Na medida em que este comunicado 
é fornecido aos clientes que são registrados 
e/ou gerenciados em Hong Kong: Nenhuma 
outra declaração neste comunicado servirá 
para remover, excluir ou restringir quaisquer 
de seus direitos ou obrigações perante o Citi-
bank, nos termos das leis e regulamentações 
aplicáveis. O Citibank, N.A., Agência de Hong 
Kong, não tem a intenção de fundamentar-se 
em quaisquer disposições deste documento 
que sejam inconsistentes com as obrigações 
previstas no Código de Conduta para Pessoas 
Licenciadas ou Registradas perante a Securi-
ties and Futures Commission ou que descre-
vam incorretamente os serviços realmente 
prestados a você. 

O Citibank, N.A., está incorporado nos Esta-
dos Unidos da América e os seus principais 
reguladores são o Office of the Comptroller 
of Currency e o Federal Reserve dos EUA, ao 
abrigo das leis dos EUA, que diferem das leis 
australianas. O Citibank N.A. não possui uma 
Licença de Serviços Financeiros Australiana 
sob a Corporations Act de 2001, pois goza 
do benefício de uma isenção sob a Ordem 
de Classe ASIC CO 03/1101 (refeita como ASIC 
Corporations (Revogação e Transição) Instru-
mento 2016/396 e prorrogada por ASIC Corpo-
rations (Emenda) Instrumento 2018/807).

No Reino Unido, Citibank N.A., Agência de 
Londres (agência registrada sob o número 
BR001018), Citigroup Centre, Canada Square, 
Canary Wharf, Londres, E14 5LB, é autorizado 
e regulado pelo Office of the Comptroller of 
the Currency (USA) e autorizado pela Pruden-
tial Regulation Authority. Sujeito a regulação 
pela Financial Conduct Authority e regulação 
limitada pela Prudential Regulation Authority. 
Disponibilizamos detalhes sobre a extensão 
de nossa regulamentação pela Prudential 
Regulation Authority mediante solicitação. O 
número de contato do Citibank N.A., Agência 
de Londres, é +44 (0)20 7508 8000.

O Citibank Europe plc está registrado na Ir-
landa sob o número 132781. É regulado pelo 
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Banco Central da Irlanda sob o número de 
referência C26553 e supervisionado pelo 
Banco Central Europeu. Sua sede fica em 
1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda. Detido, 
por fim, pelo Citigroup Inc., Nova York, EUA. 
O Citibank Europe plc, filial Reino Unido, está 
registrado como uma filial no registro de em-
presas para Inglaterra e País de Gales, sob 
número BR017844. Seu endereço registrado 
é Citigroup Centre, Canada Square, Canary 
Wharf, Londres, E14 5LB. Número VAT: GB 429 
6256 29. É autorizado pelo Banco Central da 
Irlanda e pela Prudential Regulation Authority. 
Está sujeito à supervisão pelo Banco Central 
da Irlanda e à regulamentação limitada pela 
Financial Conduct Authority e pela Prudential 
Regulation Authority. Disponibilizamos detal-
hes sobre a extensão de nossas autorização 
e regulamentação pela Prudential Regulation 
Authority e regulamentação pela Financial 
Conduct Authority mediante solicitação.

O Citibank Europe plc, Agência de Luxembur-
go, é uma filial do Citibank Europe plc com 
registro de comércio e companhias número 
B 200204. É autorizado em Luxemburgo e su-
pervisionado pela Commission de Surveillance 
du Secteur Financier. Consta no registro de 
companhias da Commission de Surveillance 
du Secteur Financier sob número B00000395. 
Sua sede fica em 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Ber-
trange, Grão-Ducado do Luxemburgo.

Em Jersey, este documento é comunicado 
pelo Citibank N.A., Agência de Jersey, com 
endereço registrado em PO Box 104, 38 Es-
planade, St Helier, Jersey JE4 8QB. O Citib-
ank N.A., Agência de Jersey, é regulado pela 
Jersey Financial Services Commission. O Cit-
ibank N.A., Agência de Jersey, é participante 
do Jersey Bank Depositors Compensation 
Scheme. Esse programa oferece proteção 
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valor total máximo de compensação é limita-
do a £ 100.000.000 em qualquer período de 
5 anos. Todos os detalhes do esquema e dos 
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No Canadá, o Citi Private Bank é uma divisão 
do Citibank Canada, um banco canadense 
Schedule II. As referências aqui contidas ao 
Citi Private Bank e suas atividades no Canadá 
referem-se apenas ao Citibank Canada e não 
se referem a afiliadas ou subsidiárias do Cit-
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timento, inclusive à possível perda do valor 
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ou por qualquer de suas afiliadas.
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(“MFDA”); e, consequentemente, os clientes 
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Este documento é para fins informativos ap-
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valores mobiliários a qualquer pessoa em 
qualquer jurisdição. As informações previs-
tas neste documento podem estar sujeitas a 
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ficação ou aditamento, o que pode alterá-las 
significativamente.
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diretores, conselheiros, funcionários, repre-
sentantes ou agentes não serão responsabi-
lizados por quaisquer danos diretos, indiretos, 
incidentais, especiais ou imprevistos, inclu-
sive, lucros cessantes, decorrentes do uso das 
informações aqui contidas, inclusive por erros 
causados por negligência ou por outro modo.

© Copyright 2019, Citigroup Inc. Citi, Citi e o 
desenho em arco e outras marcas usadas 
neste documento são marcas de serviço do 
Citigroup Inc. ou de suas afiliadas usadas e 
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Pelo segundo ano consecutivo, fomos nomeados “Melhor Banco Privado 

Global” no Prêmio Global Private Banking Awards 2019 da PWM/The 

Banker.

Também fomos nomeados “Melhor Banco Privado para Famílias e 

Escritórios Familiares Globais”, “Melhor Banco Privado Global em 

Atendimento ao Cliente” e “Melhor Líder em Banco Privado”.

Estamos emocionados por termos sido reconhecidos por fornecer, à 

população em geral e aos mais abastados, serviços de private banking 

que atravessa todas as fronteiras. Ou, como costumamos dizer, Private 

Banking para Cidadãos Globais.

A metodologia de cada pesquisa fornecida não foi validada nem verificada pelo Citi Private 
Bank ou Citigroup, Inc. Entre em contato com quem disponibilizou a pesquisa pertinente 
para obter informações com relação aos critérios e fatores subjacentes utilizados na 
compilação dos dados. Para obter mais informações sobre a data em que um prêmio foi 
recebido, entre em contato com quem disponibilizou a pesquisa pertinente. O recebimento 
de um prêmio com relação a um produto ou serviço pode representar a experiência real de 
qualquer cliente e não é garantia de desempenho ou sucesso futuro.
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