
TÍTULOS E 
AÇÕES!

NÃO SE TRATA 
APENAS DE 

AO INVESTIR, AS PESSOAS GASTAM UMA GRANDE PARTE DO TEMPO PENSANDO NA ATITUDE EM 
RELAÇÃO AO RISCO, COMO ELAS QUEREM INVESTIR OU QUE FUNDOS E AÇÕES PARECEM ATRAENTES. 
MUITAS VEZES ESQUECEMOS DE PENSAR SOBRE A MOEDA DE NOSSOS INVESTIMENTOS E COMO ISSO 
PODE AFETAR O RETORNO POTENCIAL.

Como investidor, o cliente pode ter 
um foco global e estará exposto 
a uma variedade de diferentes 
moedas em seu portfólio de 
investimentos. A volatilidade de 
moeda pode ser uma influência 
inesperada no retorno geral do 
investimento. Esse fator precisa 
ser considerado de forma igual 
em termos de atitude em relação 
ao risco. Uma maneira de mitigar 
esse risco é procurar moedas mais 
estáveis ao considerar os próximos 
passos na jornada de investimento. 
Não é incomum que investidores 

situados em países com economias 
em desenvolvimento procurem 
pelas principais moedas ao 
considerar o investimento.

As principais moedas são 
geralmente consideradas menos 
voláteis e menos suscetíveis a 
forças externas do que as moedas 
locais devido à estabilidade de seus 
governos e economias.

O objetivo de um investidor é 
que a moeda em que ele investe 
permaneça estável. Isso permite 

que a ênfase seja direcionada 
para o desempenho dos ativos 
subjacentes.

A volatilidade de moeda pode 
ter um efeito dramático em 
um portfólio ao longo de um 
investimento. Para ilustrar melhor 
isso, tomemos USD 250.000 e o 
convertamos em algumas moedas 
sul e latino-americanas. Em 
seguida, rastreemos o desempenho 
dessa moeda em relação ao dólar 
americano por mais de 10 anos, 
convertendo de volta para dólar 
americano no final do prazo.

O gráfico demostra como essas 
moedas locais desvalorizaram 
em relação ao dólar americano e 
enfatiza os efeitos da volatilidade 
da moeda sozinho antes de 
considerar o desempenho do 
investimento.

Por exemplo, USD 250.000 
convertidos em peso argentino a 
um preço de 4.9122 (Janeiro 2013) 
equivale a ARS 1,228,050.00. 
Se convertermos de volta para 
USD a uma taxa de 176.848846 
(Janeiro 2023), isso equivale a 
USD 6,944.07, o que representa 
uma perda de USD 243,055.93 
provocada exclusivamente pela 
volatilidade da moeda.Essas perdas são provocadas pela volatilidade da moeda local e 

enfatizam a importância de reduzir o risco por meio da manutenção com 
grandes moedas.

$0.00

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

Chilean Peso

Argentine Peso to USD

Brazilian Real to USD

Colombian Peso to USD

Mexico Peso to USD

Jan-23Jan-22Jan-21Jan-20Jan-19Jan-18Jan-17Jan-16Jan-15Jan-14Jan-13

Valor do dinheiro

  Peso chileno            Peso mexicano para USD            Peso colombiano para USD

  Real brasileiro para USD           Peso argentino para USD



RL277_PORc 05/23

Manter um portfólio de investimentos em uma moeda forte mais estável pode reduzir o impacto da volatilidade da 
moeda.

A tabela abaixo demonstra o valor equivalente de USD 250.000 em moeda local. O investimento é mantido em 
dólares americanos para o prazo de 10 anos, em seguida, convertido de volta em moeda local no final. Como 
as moedas locais estão desvalorizando em relação ao dólar americano mais forte, quando o cliente converte o 
dólar de volta em moeda local, eles podem aproveitar a volatilidade cambial e fazer um lucro significativo sobre o 
investimento.

Por exemplo, se convertermos um montante de peso argentino (ARS 1,228,050.00) para obter USD 250.000 a um 
preço de 0.203575 (Janeiro 2013), então convertemos o valor de volta ao peso argentino no final do período de 10 
anos a um preço de 176.848846 (Janeiro 2023); isso equivale a ARS 44,212,211.50, um lucro de ARS 42,984,161.50 
provocado unicamente pela volatilidade da moeda.

Moeda Início Fim Tarifa Lucro

Peso do México MXN 3,222,450.00 MXN 4,864,400.00 MXN 1,641,950.00 51%

Peso colombiano COP 443,000,000.00 COP 1,212,032,470.75 COP 769,032,470.75 174%

Real brasileiro BRL 512,675.00 BRL 1,321,150.00 BRL 808,475.00 158%

Peso argentino ARS 1,228,050.00 ARS 44,212,211.50 ARS 42,984,161.50 3500%

Peso chileno CLP 119,800,003.00 CLP 214,000,000.00 CLP 94,199,997.00 79%

Esses retornos são gerados pela desvalorização da moeda local em relação ao USD e enfatiza a força e 
estabilidade em investir em grandes moedas para ajudar a reduzir o risco.

Ao investir, a moeda terá um efeito 
nos retornos potenciais do portfólio 
mais do pensamos. Escolher investir 
em um portfólio de moeda forte 
pode reduzir o risco de perda 
mesmo antes da escolha dos ativos. 
Uma moeda forte pode fornecer o 
fundamento estável para qualquer 
portfólio e isso deve receber a 
mesma consideração que a escolha 
do ativo.

A RL360 oferece aos investidores 
a oportunidade de fazer 
investimentos de parcela única no 
Oracle, nosso título de investimento 
à vista e PIMS e nosso título de 
portfólio.

Ambos os produtos oferecem 
acesso a uma ampla gama de 
fundos com o Oracle ou arquitetura 
aberta com o PIMS oferecendo 
acesso a uma ampla gama de tipos 
de ativos de todo o mundo.

Os planos da RL360 estão 
disponíveis em dólares americanos, 
libra esterlina e euro.

Os investimentos iniciais podem 
ser feitos a partir de USD 28.000 
com o Oracle e USD 70.000 com 
PIMS.

Fale com o consultor financeiro 
ou gerente de vendas regional 
para saber como os produtos da 
RL360 podem ajudar a reduzir a 
volatilidade da moeda.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Este documento tem caráter 
meramente informativo. Não 
constitui aconselhamento ou uma 
oferta de produtos e serviços 
por parte da RL360. Procure 
consultoria profissional, levando 
em consideração as circunstâncias 
pessoais antes de tomar quaisquer 
decisões de investimento. Não 
podemos aceitar qualquer 
responsabilidade por perda de 
qualquer tipo como alegação 
de confiança nas informações 
ou opiniões fornecidas neste 
documento.

MANTER UM 
PORTFÓLIO DE 
INVESTIMENTOS 
EM UMA MOEDA 
FORTE MAIS 
ESTÁVEL PODE 
REDUZIR O 
IMPACTO DA 
VOLATILIDADE DA 
MOEDA.
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