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MOTIVOS PARA CONSIDERAR A
INCLUSÃO DE FUTUROS GERIDOS
EM SUA CARTEIRA

COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO (01/1980 – 01/2012)
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FUTUROS GERIDOS1 (US$ 230.172)

AÇÕES DOS EUA2 (US$ 147.880)
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AÇÕES INTERNACIONAIS3 (US$ 93.710)

1 Medido pelo Índice Barclays CTA;
2 Medido pelo Índice Dow Jones;
3 Medido pelo Índice MSCI World

1.
2.
3.

Diversificam além das classes de ativos tradicionais.

Os futuros geridos constituem uma classe de ativos alternativa
que vêm conseguindo um sólido desempenho em mercados de
alta e de baixa, exibindo correlação baixa com as classes de ativos
tradicionais, como ações, bônus, financeiro e imóveis.
Reduzem a volatilidade geral da carteira.

Geralmente, quando uma classe de ativos sobe alguma outra cai.
Os futuros geridos aplicam-se em uma ampla gama de classes de
ativos, com o objetivo de gerar retornos sólidos no longo prazo.
Aumentam o retorno e reduzem a volatilidade.

4.

Retornos evidentes em qualquer tipo de ambiente
econômico.

Os futuros geridos podem proporcionar retornos positivos em
mercados de alta e de baixa, ostentando um histórico de retornos
sólidos no longo prazo, apesar dos contratempos econômicos

5.

Forte desempenho durante as quedas no mercado
acionário.

Futuros geridos podem ter bom desempenho em mercados
em queda porque empregam estratégias de opções e vendas a
descoberto, que permitem obter lucro em tais circunstâncias.

Assim como as commodities, quando usados em conjunto com
classes de ativos tradicionais, os futuros geridos podem reduzir os
riscos e, ao mesmo tempo, têm o potencial de aumentar os retornos.

Para obter mais informações sobre Futuros Geridos, consulte:
www.cmegroup.com/managedfutures

6.

9.

São usados por instituições de sucesso.

Há muito tempo, os patrocinadores de fundos de pensão,
dotações e fundações usam futuros geridos para obter retornos
superiores aos do índice S&P 500.

7.

Consultores de Operações com Commodities
(Commodity Trade Advisors - CTAs) e Operadores de
Grupos de Commodities (Commodity Pool Operators
- CPOs) têm acesso a um amplo leque de produtos
globais de futuros líquidos e transparentes.

Existem mais de 150 produtos líquidos de futuros em todo o
mundo, inclusive índices de ações, renda fixa, energia, metais e
produtos agrícolas.

8.

10.

Gestão de riscos e liquidação.

A CME Clearing conta com algumas das práticas de gestão
de riscos mais sofisticadas do mundo das finanças. Há mais
de 100 anos, a CME Clearing fornece serviços que atenuam
substancialmente o risco de falência de um membro de
compensação. Há mais de um século, a CME Clearing tem
fornecido os recursos para assegurar o cumprimento de todos
os contratos negociados em nossas bolsas.
O crescimento do setor como um todo tem sido
excepcional.

Nos últimos 30 anos, os ativos sob gestão do setor de Futuros
Geridos cresceram mais de 1.000 vezes.

A comunidade de CTAs/CPOs é regulamentada e
opera em bolsas de futuros regulamentadas.

A operação em mercados regulados solidifica a credibilidade e a
confiabilidade da comunidade de CTAs/CPOs.
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AÇÕES DOS EUA2

Visite www.cmegroup.com/managedfutures para ferramentas e recursos adicionais.
Para obter mais informações sobre Futuros Geridos, consulte:
EQUIPE DE FUTUROS GERIDOS DO CME GROUP
David Lerman
david.lerman@cmegroup.com

Mark Omens
+1 312 648 3721

mark.omens@cmegroup.com

+1 312 930 8545

As negociações de futuros não são adequadas a todos os investidores e envolvem o risco de prejuízos. Contratos futuros são investimentos alavancados e, como para operar é necessária apenas uma porcentagem do valor do contrato,
é possível perder mais do que o valor depositado em uma posição de futuros. Sendo assim, os investidores devem usar somente os recursos que podem perder sem afetar seus estilos de vida. Além disso, somente uma parcela desses
fundos deve ser destinada a cada transação, pois não se pode esperar ter lucros em todas as operações. As referências a opções são referências a opções sobre contratos futuros.
CME Group é uma marca registrada do CME Group Inc. O logo The Globe, CME e Chicago Mercantile Exchange são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. Chicago Board of Trade e CBOT são marcas registradas da
Board of Trade of the City of Chicago, Inc. New York Mercantile Exchange e NYMEX são marcas registradas da New York Mercantile Exchange, Inc. Todas as demais marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.
S&P 500 é uma marca registrada da The McGraw-Hill Companies, Inc. e foi licenciada para uso pela Chicago Mercantile Exchange Inc.
“Dow Jones” é uma marca registrada ou marca de serviços da Dow Jones & Company, Inc. Dados obtidos junto à Barclay Hedge, LTD.
As informações contidas neste folheto foram compiladas pelo CME Group exclusivamente para propósitos gerais. O CME Group não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros ou omissões. Além disso, todos os exemplos
contidos neste documento referem-se a situações hipotéticas, destinadas a fins explicativos, e não devem ser considerados como consultoria de investimentos nem como resultado de experiências reais de mercado. Todas as questões
relativas a regras e especificações aqui apresentadas estão sujeitas às regras oficiais da CME, CBOT e NYMEX, que têm prioridade sobre elas. As regras em vigor devem ser consultadas em todos os casos referentes a especificações
de contratos.
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