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Emerging Markets Fund
OBJETIVO

O fundo busca valorização do capital no
longo prazo.
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS

O fundo investe principalmente em títulos
acionários emitidos por empresas não-americanas
que acreditamos que ofereçam as melhores
oportunidades de valorização em economias em
desenvolvimento. As empresas terão pelo menos
20% de suas vendas ou ativos em mercados
emergentes. O fundo pode tentar gerir os riscos
por meio do investimento em títulos conversíveis e
de renda fixa.
REFERENCIAL

Índice MSCI Emerging Markets
PROCESSO DE INVESTIMENTO

A equipe de investimentos do fundo emprega
um processo que leva em consideração
fatores macroeconômicos globais e temas
de investimento. A equipe conduz análises
fundamentalistas e quantitativas para avaliar a
fonte, sustentabilidade e risco das oportunidades
de investimento e gere uma carteira diversificada,
com monitoramento e gerenciamento dos riscos
em nível de carteira e de título específico.
EQUIPE DE INVESTIMENTOS

John P. Calamos, Sr., Co-Diretor de Investimentos
e Nick P. Calamos, CFA, Co-Diretor de
Investimentos, lideram uma equipe integrada de
profissionais de investimento experientes.
DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Calamos Investments é uma empresa global de
gestão de investimentos, com US$34,2 bilhões
em ativos sob gestão que, há três décadas,
atende as necessidades de investidores individuais
e institucionais. Oferecemos um amplo leque de
soluções de investimento globais – em ações,
renda fixa e investimentos alternativos – para
trabalhar dentro de sua estrutura de alocação
aos diversos ativos para atingir as metas de seu
programa de investimento.

Este documento não constitui uma oferta ou
solicitação para aplicar no Fundo e é direcionado
apenas a investidores profissionais/sofisticados,
destinando-se exclusivamente a seu uso e
informação. Este documento não deve ser exibido ou
entregue a investidores de varejo.
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UMA ABORDAGEM FLEXÍVEL ÀS ECONOMIAS EM DESENVOLVIMENTO
>>

>>

>>

>>

 estão ativa, combinando
G
temas de investimento globais
e pesquisa fundamentalista

SETOR

Investe em empresas que
acreditamos estarem
posicionadas para beneficiarse das economias emergentes,
independentemente de onde
estiverem sediadas
F lexibilidade para buscar as
melhores oportunidades de
risco/retorno em todos os
países, setores e níveis de
capitalização

Ao contrário de muitos fundos internacionais que
acompanham de perto as ponderações setoriais de seus
referenciais (muitas vezes comprometendo a pureza do estilo),
a equipe de investimento gere ativamente as alocações
por setor com base no foco em crescimento
em um prazo mais longo.

TIPO DE TÍTULO

 tiliza ações e títulos
U
conversíveis para administrar o
perfil de risco e retorno

DADOS DE DESEMPENHO

REGIONAL

O fundo investe
principalmente em títulos
acionários emitidos por empresas
não-americanas que ofereçam
as melhores oportunidades de
crescimento em economias em
desenvolvimento. O fundo
pode tentar gerir os riscos por
meio do investimento
em títulos conversíveis e
de renda fixa.

A equipe pode investir em
empresas de países em
desenvolvimento ou de países
desenvolvidos que invistam
em mercados em
desenvolvimento e
lucrem com eles.

CALAMOS
EMERGING
MARKETS
FUND
VALOR
DE MERCADO

A carteira do Fundo pode incluir títulos de
empresas multinacionais com valor de mercado
elevado bem como empresas menores e mais jovens.

						
MÊS
TRIM. ACUM.

ANO ACUM.

Acumulação de dólares (Cotas de Classe A)

12,54%

12,54%

-6,93%

Índice MSCI Emerging Markets

13,26

13,26

-7,97

Os dados apresentados representam o desempenho passado e podem não ser um indicador confiável dos resultados futuros. Consulte
no verso “Informações Importantes”.
Como o fundo estava oficialmente fechado em 31 de outubro de 2011, feriado nacional na Irlanda, seu desempenho é até 28 de outubro de 2011
e os dados do índice apresentados referem-se ao período mensal integral, que é até 31 de outubro de 2011.

ESTATÍSTICAS DO FUNDO

			
			
		
FUNDO

Índice MSCI
Emerging
Markets

			
Índice MSCI
			
Emerging
		
FUNDO Markets

Quantidade de posições

66

821

Preço sobre vendas

1,48x

0,66x

Patrimônio líquido total

USD$ 76,0 milhões

N/A

1,20x

1,07x

Rotatividade da carteira

96,3%

N/A

Índice PEG (Preço/Lucro
Crescimento)

Relação preço/lucro

14,5x

10,9x

Endividamento sobre
o capital

19,9%

26,2%

Preço sobre valor patrimonial

2,44x

0,21x

RCI (retorno sobre o capital investido) 24,4%

17,6%

19,5%

48,3%

Crescimento do LPA (5 anos)

10 MAIORES POSIÇÕES

			
SETOR
PAÍS

DESCRIÇÃO
DO TÍTULO

FUNDO

Companhia de Bebidas das Américas

Cervejarias

Brasil

Ações ordinárias

4,4%

ARM Holdings, PLC

Semicondutores

Reino Unido

Ações ordinárias

3,5

Wal-Mart de México, SAB de CV

Hipermercados e supercentros

México

Ações ordinárias

3,2

AngloGold Ashanti, Ltd.

Ouro

África do Sul

3,50% Cv Vcto. 2014

3,0

Novo Nordisk, A/S - Class B

Produtos farmacêuticos

Dinamarca

Ações ordinárias

3,0

China Petroleum & Chemical Corp.

Petróleo e gás integrados

China

0% Cv Vcto. 2014

2,8

HTC Corp.

Equipamentos de comunicações

Taiwan

Ações ordinárias

2,7

Billion Express Investments, Ltd.

Serviços integrados de telecomunicações Hong Kong

0,75% Cv Vcto. 2015

2,7

Tim Participações, SA

Serviços de comunicação celular

Brasil

Ações ordinárias

2,5

Danone, SA

Alimentos e carnes embaladas

França

Ações ordinárias

TOTAL

2,4
30,2

A carteira tem gestão ativa. As posições e ponderações estão sujeitas a alterações diárias. As posições são apresentadas com
finalidades exclusivamente informativas.
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COMPOSIÇÃO DO FUNDO
PONDERAÇÕES POR SETOR

		
Índice MSCI
		
FundO	emerging markets

Tecnologia da Informação

24,3%

Bens de Consumo Essenciais

17,1

12,8%
7,3

ALOCAÇÃO REGIONAL

		
Índice MSCI
		
FundO	emerging markets

Ásia/Pacífico

32,2%

59,0%

Europa

25,2

10,1

Matérias-Primas

15,6

14,1

América do Norte

20,2

0,1

Energia

14,8

14,1

América Latina

10,4

22,9

Serviços de Telecomunicações

8,3

8,2

Oriente Médio/África

5,7

7,9

Consumo Discricionário

5,8

8,1

Caribe

1,3

0,0

Industrial

5,2

6,8

Assistência Médica

3,8

1,0

Finanças

0,0

24,1

Serviços Públicos

0,0

3,5

RETORNOS POR ANO CIVIL
Acumulado
em 2011

Índice MSCI Emerging Markets
-11,27
19,20

Estados Unidos

16,0%

Reino Unido

10,7

-3,01%

2010
22,27%

Ações preferenciais conversíveis

1,1

Caixa e contas a pagar/a receber

5,1

Desenvolvidos

55,1%

Emergentes

39,9

9,6

China

8,1

Brasil

6,8

Hong Kong

5,5

África do Sul

5,1

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Coreia do Sul

4,8

Estrutura Jurídica

UCITS III

Canadá

4,2

Domicílio

Irlanda

Dinamarca

3,8

Liquidez

			

Índice MSCI
FundO	emerging markets

Capitalização baixa
(US$ 2 bilhões ou menos)

0,0%

5,1%

Capitalização média/baixa
(US$ 2 a US$ 4 bilhões)
Capitalização média
(US$ 4 a US$ 14 bilhões)

2,9%

10,0%

22,6%

29,6%

30,0%

32,0%

44,5%

23,3%

USD$ 26,3 bilhões

USD$ 4,3 bilhões

USD$ 45,3 bilhões

USD$ 37,8 bilhões

O Calamos Emerging Markets Fund é um subfundo da Calamos Global
Funds PLC, empresa de investimentos com capital variável constituída
na Irlanda como uma sociedade de responsabilidade limitada
(inscrição no 444463), autorizada e regulamentada pela Autoridade
Financeira Irlandesa como um Empreendimento para Investimento
Coletivo em Títulos Negociáveis (“UCITS”). No Reino Unido, a
empresa é um plano reconhecido para os fins da Lei de Serviços e
Mercados Financeiros de 2000, mas não é autorizada segundo tal lei,
de forma que os investidores não têm direito a indenização segundo
o Plano de Indenizações de Serviços Financeiros do Reino Unido. A
Calamos Global Funds PLC foi constituída como um fundo composto
por vários subfundos (umbrella fund) com responsabilidade segregada
e é autorizada nos termos dos Regulamentos das Comunidades
Europeias de 2003 (Empreendimentos para Investimento Coletivo em
Títulos Negociáveis) e suas alterações. A Calamos International LLP é
autorizada e regulamentada pela Autoridade de Serviços Financeiros
e é o distribuidor da Calamos Global Funds PLC.
Informações Importantes. As carteiras são geridas segundo suas
respectivas estratégias, que podem diferir significativamente de seus
referenciais em termos de posições de títulos, ponderação setorial
e alocação de ativos. O desempenho, características e volatilidade
da carteira podem ser diferentes das do referencial apresentado. O
retorno total médio anual mede a renda de investimento líquida e
os ganhos ou perdas de capital dos investimentos da carteira como
uma média anualizada. Todos os dados de desempenho apresentados

1 ANO

2009
58,59%
79,02

Calamos Emerging Economies Composite
(Lançamento – 1º de dezembro de 2008)
3,34%
Bruto de taxas
2,18
Líquido de taxas
Índice MSCI
Emerging Markets

-7,44

DESDE O
LANÇAMENTO

26,08%
24,72
27,71

Os dados acima representam o desempenho não auditado de
determinadas combinações institucionais da Calamos. Embora o Calamos Emerging Markets Fund, cuja data de lançamento é
15/02/11, seja gerido pela mesma equipe de investimento usando o mesmo processo das combinações, os dados de desempenho
citados representam desempenho passado das composições e talvez não sejam um indicador confiável do desempenho futuro do
Calamos Emerging Markets Fund.
Cotas de	
Cotas de	
Cotas de
Classe A
Classe C
Classe I

Taiwan

Mediana do valor
de mercado
Média ponderada
do valor de mercado

23,3

RETORNOS ANUALIZADOS

DEZ MAIORES ALOCAÇÕES POR PAÍS

Capitalização média/alta
(US$ 14 a US$ 45 bilhões)
Capitalização alta
(US$ 45 bilhões ou mais)

70,5%

Títulos conversíveis

RETORNOS HISTÓRICOS: Calamos emerging economies Composite

Calamos Emerging Economies Composite (bruto de taxas)

		

Ações ordinárias

DETALHAMENTO DE MERCADOS EMERGENTES

As 10 maiores posições e as ponderações por setor são calculadas
como porcentagem do patrimônio líquido. As tabelas não incluem
caixa ou outras disponibilidades, títulos públicos / soberanos ou
instrumentos lastreados em índices de base ampla que a carteira
possa possuir. Uma relação completa das posições pode ser obtida
em calamosglobal.com.

VALOR DE MERCADO

ALOCAÇÃO DE ATIVOS

Acumulação
de dólares

Acumulação
de dólares

Acumulação
de dólares

SEDOL

B4QR1M1

B537DN6

B52B2V0

ISIN

IE00B4QR1M12 IE00B537DN67

Diária

CUSIP

G17689301

G17689335

G17689368

Horário de
Encerramento das
Negociações

4 PM ET

Invest. mínimo inicial/
Invest. subsequentes

£/€/$20.000/
£/€/$1.000

£/€/$20.000/
£/€/$1.000

£/€/$1.000.000/
£/€/$100.000

Taxa de Gestão (% do PL) 1,65%

N/A

Lançamento
do Fundo

1,00%

15 de fevereiro
de 2011

Índice de Despesa Total

N/A

1,35

presumem a reaplicação dos dividendos e das distribuições de ganhos
de capital. A data inicial do retorno total “desde o lançamento” das
informações do índice é 28/02/11, já que os dados comparativos do
índice estão disponíveis apenas para meses cheios. A data inicial do
período “desde o lançamento” do Fundo é 15/02/11.
Em termos de informações de desempenho histórico, os retornos
representam o desempenho não auditado do Calamos Emerging
Economies Composite, uma combinação com gestão ativa que
investe em uma carteira de títulos acionários com diversificação
global. O Calamos Emerging Economies Composite foi criado em 1º
de dezembro de 2010, é calculado com data de lançamento em 1º de
dezembro de 2008 e inclui todas as contas totalmente discricionárias,
sujeitas a tarifas, com valor igual ou superior a US$ 500.000, inclusive
as que não estão mais com a Firma.
Os retornos líquidos de encargos incluem a tarifa de consultoria de
investimentos cobrada pela Calamos Advisors LLC.
Os retornos de períodos superiores a 12 meses são anualizados. Todos
os dados de desempenho apresentados presumem a reaplicação dos
dividendos e das distribuições de ganhos de capital. Fontes dos dados
de desempenho: Calamos Advisors LLC, State Street Corporation e
Mellon Analytical Solutions, LLC.
O Fundo é oferecido exclusivamente a investidores não americanos
segundo os termos e condições de seu prospecto atual. O prospecto
contém informações importantes sobre o Fundo e deve ser lido
atentamente antes de se fazer um investimento. Uma cópia dos
prospectos completo e simplificado do Fundo pode ser obtida em
calamosglobal.com, junto ao Agente Pagador local relacionado
por jurisdição em calamosglobal.com ou por intermédio do Agente
de Transferências do fundo, a RBC Dexia Investor Services Ireland
Limited.
O Índice MSCI Emerging Markets é um índice ponderado pelo
valor de mercado ajustado pelas ações em poder do público,

Este documento não constitui uma oferta ou solicitação
para aplicar no Fundo e é direcionado apenas a investidores
profissionais/sofisticados, destinando-se exclusivamente a seu
uso e informação. Este documento não deve ser exibido ou
entregue a investidores de varejo.
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2,00

IE00B52B2V09

destinado a medir o desempenho dos mercados acionários dos
mercados emergentes. O índice é calculado sem dividendos, com
reinvestimento dos dividendos líquidos ou brutos, em dólares
norte-americanos e em moedas locais. Os retornos dos índices sem
gestão presumem a reaplicação de toda e qualquer distribuição
e não incluem honorários, despesas ou taxas de ingresso. Não é
possível investir diretamente em um índice. O RCI (retorno sobre
o capital investido) mede a eficiência com a qual uma empresa usa
os recursos investidos em suas operações e é calculado pela divisão
do lucro líquido da empresa, menos eventuais dividendos, pelo seu
capital total. O índice de endividamento/capital é uma medida da
alavancagem financeira de uma empresa, calculada pela divisão de
seu endividamento por seu capital total. A relação preço/lucro é o
preço atual da ação dividido pelo lucro por ação no último período
de 12 meses. O índice de preço/vendas é o valor de mercado
de uma empresa dividido por suas vendas no ultimo período de
12 meses. O índice do preço/valor patrimonial é o valor de mercado
de uma empresa dividido por seu valor contábil. O índice PEG (preço/
lucro/crescimento) de uma ação é sua relação preço/lucro dividida pela
taxa de crescimento estimada para o próximo ano; um PEG mais baixo
indica que está sendo pago menos por cada unidade de crescimento
dos resultados. O crescimento do LPA (5 anos) representa o
crescimento histórico ponderado do lucro por ação das posições.

Distribuidor Calamos International LLP

Calamos Global Funds PLC
c/o RBC Dexia Investor Services Ireland Limited
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Dublin 2 | Irlanda
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