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Conversíveis em períodos de inflação elevada
Os planos de estímulo governamentais geraram temores de

inclusive petróleo, e de taxas de juros elevadas para combater

inflação elevada, o que normalmente coincide com juros mais

a inflação. A inflação anual média (apurada mensalmente)

altos e mercado desfavorável para os títulos de renda fixa.

superou 10% em cada um desses três anos consecutivos o que,

Muitas vezes, as obrigações conversíveis são classificadas como

segundo o Departamento do Trabalho dos EUA, não acontecia

títulos de renda fixa quando, na realidade, são um híbrido

desde 1920, quando ocorreu um período de quatro anos

de ações e renda fixa. Essas características podem ajudar em

consecutivos com inflação de dois dígitos. Embora sejam, até

tempos de inflação elevada. O gráfico abaixo apresenta um

certo ponto, influenciados pelas oscilações na taxa de juros, os

exemplo de como os fundos mútuos de títulos conversíveis

títulos conversíveis também são afetados pelos movimentos no

tenderam a assumir características semelhantes às das ações

preço das ações subjacentes, fator que, historicamente, tendeu

entre 1979 e 1981, período que representou o auge de quase

a suavizar o efeito negativo da elevação dos juros.

uma década de forte aumento no preço das commodities,
Valorização de US$ 10 mil

Janeiro de 1979 a dezembro de 1981
Fundos de Títulos Conversíveis da Lipper
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Fonte: Lipper, Inc. e Mellon Analytical Solutions, LLC
O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. O desempenho atual pode ser superior ou inferior ao apresentado nos dados citados. O valor de principal e
o rendimento de um investimento irão oscilar, de forma que suas cotas, quando resgatadas, podem apresentar valor superior ou inferior ao custo original.
As opiniões citadas são válidas na data da publicação e estão sujeitas a alterações devido a mudanças no mercado ou nas condições econômicas e não há certeza de que venham
a se concretizar. As informações aqui contidas destinam-se exclusivamente a fins informativos e não devem ser encaradas como assessoria de investimento. As informações
constantes neste relatório não devem ser encaradas como uma recomendação para comprar ou vender qualquer título específico.
Ver informações adicionais na próxima página.
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A Calamos Global Funds PLC, empresa de investimentos com capital variável constituída na
Irlanda como uma sociedade de responsabilidade limitada (inscrição no 444463), é 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.
As obrigações conversíveis são títulos com juros, similares às obrigações de empresas privadas,
que os investidores têm a opção de trocar por uma quantidade predeterminada de ações. A
natureza híbrida desses papéis proporciona aos investidores a proteção de principal e o rendimento
característico das obrigações, com a possibilidade de obter ganhos mais elevados caso as ações do
emissor apresentem alta. Esta discussão inclui também ações preferenciais conversíveis, que têm
características similares. Existem determinados riscos associados ao investimento em um título
conversível, como o risco de inadimplência – risco de que a empresa emissora não consiga honrar
os pagamentos de juros e de principal – e o risco de taxa de juros – risco de que um título perca
valor caso a taxa de juros suba.
Informações importantes sobre índices
O Índice S&P 500 é geralmente considerado como representativo do mercado acionário dos EUA.
O Índice Barclays Capital U.S. Aggregate Bond acompanha o mercado de títulos de renda fixa
tributáveis denominados em dólares dos EUA, classificados em grau de investimento e registrados
na SEC. O índice inclui obrigações do Tesouro dos EUA, relacionadas ao governo e privadas,
títulos lastreados em hipotecas (MBS – taxa fixa de agências e híbridos de repasse com taxa
reajustável (ARM)), títulos lastreados em ativos (ABS) e setores de títulos lastreados em hipotecas
comerciais (CMBS). A categoria de Fundos de Títulos Conversíveis da Lipper representa fundos
que investem principalmente em obrigações ou ações preferenciais conversíveis. Os retornos dos
índices sem gestão presume a reaplicação de toda e qualquer distribuição e, ao contrário dos
retornos do fundo, não incluem honorários, despesas ou taxas de ingresso. Não é possível investir
diretamente em um índice.
Este documento não constitui uma oferta ou convite para investir no Fundo. É dirigido apenas a investidores profissionais/
sofisticados e destina-se exclusivamente ao uso e informação desses investidores. Este documento não deve ser exibido ou
entregue a investidores de varejo.

2

Distribuidor Calamos International LLP

Calamos Global Funds PLC
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay | Dublin 2 | Irlanda
Tel: (353) 1 853 8200 | Fax: (353) 1 523 3759
Internet: calamosglobal.com
E-mail: Calamos-Dealing-Team@statestreet.com
Calamos International LLP
No.1 Cornhill
London, EC3V 3ND
Tel: +44 (0)20 3178 8841
© 2011 Calamos Holdings LLC. Todos os direitos reservados.
Calamos® e Calamos Investments® são marcas comerciais
registradas da Calamos Holdings LLC.
CGFCVSOLSS-PO 8925 0411O IO

