• Boutique de Investimentos com track
record de 20 anos investindo em crédito
corporativo na região.
• O AUM atual para estratégias de crédito
é superior a US$ 4 bilhões.
• Estrutura de research profunda,
proprietária, e on-the-ground possibilita
uma vantagem na identificação de
oportunidades e riscos.

Moneda: expertise de gestão ativa de crédito

Diferenciais
Foco em Research

Cobertura Intensiva

+400 interações com companhias por ano;

+110 companhias cobertas pela equipe de crédito;

+400 materiais internos de research por ano.

39 profissionais de investimentos para ativos Latam.

Equipe Experiente
Média de 17 anos de experiência em
investimentos no nível de PMs;
Zero turnover entre os PMs.

Alinhamento de Interesses
Moneda é de propriedade do seu management.
Todos os sócios são executivos da empresa;
50% dos sócios são PMs.

Abordagem de Longo Prazo
25 anos investindo em Latam;
Track record comprovado (53% do AUM vem de
calor criado)*.

Moneda está em um Sweet Spot
Tamanho permite melhores alocações;
Expertise traduz-se em deals aos quais são
expostos cedo;
Amplo espaço para seguir crescendo antes de
atingir um “limite de capacidade”. Administram
1.6% do Latam HY index*.

Uma das estratégias mais cobiçadas pelos investidores
institucionais, agora disponível para pessoas físicas na xp

Sobre nós

Europa
Canadá
• Fundos de Pensão
• HNWI

• Fundos Soberanos
• Fundos de Pensão
• Consultores
• Seguradoras
• Family Offices
• HNWI

Ásia
• Fundos Soberanos

Latam
EUA
• Fundos de Pensão
• Consultores
• Family Offices
• HNWI

• Fundos de Pensão
• Seguradoras
• Family Offices
• HNWI

Oriente Médio
• Fundos de Pensão
• Seguradoras
• Family Office

Capital estável e diversificado:
+US$ 7 bilhões em AUM
66% do AUM comprometido em estruturas com 10+ anos de mandato
Dados a 31 de Março de 2020 e calculados por Moneda Asset Management. Nota: A base de capital comprometido de 10 anos ou mais reflete os AUMs de veículos fechados com liquidez semestral / trimestral e negociados
ativamente no mercado secundário no Chile. A base de capital de 5 a 10 anos reflete os AUMs das contas institucionais gerenciadas de longo prazo que não indicam explicitamente um mandato específico, mas uma
administração com um horizonte de investimento de longo prazo. Também inclui fundos fechados. A base de capital de 5 anos ou menos reflete veículos open-ended, divisão de Wealth Management e fundos Special Situations.

Time de gestão muito experiente

Sobre o Moneda
FERNANDO TISNÉ
PM Crédito Latam
Baseado em Santiago, Chile

DANIEL VARGAS
PM Crédito Corporativo
Líquido Latam
Baseado em Santiago, Chile

ANIBAL VALDES
Co-PM Crédito Latam
Baseado em Nova York, EUA

Fernando Tisné é sócio do Moneda Asset Management desde
2006, é responsável por todos os ativos de Renda Fixa do Moneda
Asset Management, que atualmente ultrapassam US$ 5 bilhões.
O valor inclui os fundos Moneda Deuda Latinoamericana, Moneda
Latinoamericana Deuda Local e os fundos de Renda Fixa chilenos.

Daniel Vargas possui 18 anos de experiência em research e
gestão de investimentos globais e atuou como Head da equipe
de research Latam, supervisionando uma equipe de 9 analistas
cobrindo empresas emissoras de dívida e de equity na região.

Ele tem 11 anos de experiência em research e trading no universo
Latam. Trabalhou como Diretor no Barclays Capital Inc, em Nova
York, como responsável pelo research de Renda Fixa corporativa
Latam, e depois atuou como trader de dívida corporativa,
também Latam.

O Melhor da Moneda combinado em uma só estratégia

Estratégia de crédito exclusiva para investidores da XP

Ativos de Crédito

Ativos de Crédito

Grau de Investimento

Alto Prêmio de Risco

Informações sobre o fundo

Agora é possível investir na moneda pela plataforma da XP
Nome

Moneda Latam Credit Advisory FIC FIM IE

CNPJ
Público-Alvo

Investidores Qualificados

Aplicação Mínima

R$5.000

Exposição Cambial

Em Reais (com proteção cambial)

Prazo de Resgate

D+1/D+5

Taxa de Adm.

0,9% a.a.

Taxa de Perf.

Não cobra

DISCLAIMER

Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”), tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser
interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão
de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações
contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis.
A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas
informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os
ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não
leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor.
Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento.
A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de
qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Este relatório é
destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também
ser divulgado no site da XP.
Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento
expresso da XP Investimentos. Para quaisquer dúvidas e informações adicionais, favo rcontatar o seu assessor de investimentos ou o nosso Serviço de
Atendimento ao Cliente nos telefones 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (demais localidades). A Ouvidoria da XP Investimentos
tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas.
O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de
cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br.
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE
INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE
CRÉDITO – FGC.INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO
CAPITAL INVESTIDO. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE
AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

