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Nossa cultura

A remuneração da equipe fomenta o alinhamento de longo-prazo com os

investidores

Valorizamos a curiosidade intelectual, perspectiva e partnership

Promovemos um ambiente de trabalho criativo que se adapta à evolução e inovação
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Filosofia de Investimentos

Os princípios de investimentos de Warren Buffett² aplicados em empresas em crescimento 

e com qualidade

NÓS ACREDITAMOS:

A seleção de ações é derivada de

investimentos de longo prazo adquiridos

com grande desconto ao valor

intrínseco

Os investimentos a longo prazo são mais

bem protegidos quando sustentáveis no

que diz respeito a disrupção, vantagens

competitivas, crescimento, força

financeira e externalidades

relacionadas a ESG¹

NOSSA FILOSOFIA ENFATIZA:

Remuneração da equipe fomenta o

alinhamento de longo prazo com os

investidores

Foco em análise bottom-up e setorial

Concentração nas melhores ideias

Evolução e Inovação

1. Ambientais, sociais e governamentais (ESG)
2. O time aplica o que eles entendem como princípios do Warren Buffet. Nenhuma representação está sendo feita de que os resultados do time serão similares aos dos portfolios 

geridos por Warren Buffet.  
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
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O CRESCIMENTO DO PIB DA CHINA É CADA VEZ MAIS 

IMPULSIONADO PELO CONSUMO

A ÁSIA TEM A MAIOR PENETRAÇÃO DE EMPRESAS DE 

QUALIDADE

A taxa de transferência do ROIC e Growth  > USD 1 bi de capitalização de mercado
Exportações 

Líquidas
Consumo Formação Bruta de 

Capital

Ásia exceto Japão

Global

Europa

América do Norte

Fonte: NBS, CEIC, Morgan Stanley Research. Data: Setembro de 2020. As estimativas / 

previsões podem não ocorrer.
Fonte: FactSet, MSIM. Data: 8 de janeiro de 2021. O conjunto de dados é de 6.933 empresas 

não financeiras com capitalização de mercado superior a USD 1 bilhão.

O MSCI ACWI SUBPONDERA A EXPOSIÇÃO ECONÔMICA DA ÁSIA 

O RESTO 
DO 

MUNDO 
42%

ÁSIA 
EXCETO 
JAPÃO

58%

Ásia, excluindo Japão, como % 
da capitalização de mercado

Ásia, excluindo Japão, como % 
do PIB

Fonte: U.N. Population Division, Morgan Stanley Research. Data: Dezembro de 

2020.
Fonte: MSIM, IMF, Morgan Stanley Research. Nota: O gráfico acima compara a Ásia, 

excluindo Japão, como uma porcentagem do Índice MSCI All Country World em 31 de 

dezembro de 2020 vs. a porcentagem do PIB em 2021. As estimativas / previsões podem não 

ocorrer.

A ÁSIA REPRESENTA 58% DA POPULAÇÃO MUNDIAL

Por que investir na Ásia?
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A análise macro importa?

Crescimento do PIB e o desempenho do 

mercado de ações na Ásia

Mudança no crescimento do PIB e o 

desempenho do mercado de ações na Ásia

Crescimento do PIB (%) Mudança no Crescimento do PIB (%)
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Fonte: Bloomberg, Bernstein analysis. Nota: Países na Ásia incluem Malásia, Filipinas, Vietnã, Cingapura, Indonésia, Tailândia, Índia, Hong Kong, China, Corea do Sul e Taiwan. O 
desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os retornos anuais mostrados são baseados no Índice MSCI Country de 2000 a 2018.
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Capturando Oportunidades, Evitando Perdas

MS INVF Asia Opportunity Fund Class Z¹ – em dólares (USD)

Forte desempenho absoluto e 

relativo

Retornos positivos em diferentes 

janelas móveis

➢ 1 mês: 65%

➢ 1 ano: 87%

➢ 3 anos: 100%

Retornos superiores ao índice em 

diferentes janelas móveis

➢ 1 mês: 60%

➢ 1 ano: 96%

➢ 3 anos: 100%

Janelas móveis de 3 anos desde o lançamento (31/03/16) até 31 de Dezembro de 2020 – dados mensais líquidos de 

taxa
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Boa captura 

em mercados fortes

Preservação de capital 

em mercados fracos

Retornos anualizados do Índice MSCI AC Asia ex Japan em janelas móveis de 3 anos (%)

Fonte: Morgan Stanley Investment Management; Informação de Dezembro de 2020; Retornos podem aumentar ou diminuir como resultado das flutuações das moedas. Os resultados incluem o 
reinvestimentos de dividendos. O desempenho do Índice é apresentado apenas para fins ilustrativos. O índice é o MSCI AC Asia ex Japan e contempla reinvestimentos de dividendos. 
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia ASIA OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser 
interpretadas como indicador da performance do M ASIA OPPORTUNITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE e M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, 
mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.
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Onde o mercado tende a se equivocar

Período médio de alocação em uma empresa vem caindo1

...Analistas tipicamente focam no próximo evento ao invés do valor intrínseco2

Média de número de publicações de estimativas de lucro 

Anos

Fonte: 1. New York Stock Exchange, Morningstar. Calculado como inverso do Turnover Ratio. Informação de 31 de Dezembro de 2010.
2. Morgan Stanley Investment Management; Cálculos baseados em estimativas da Bloomberg para 5,839 empresas com pelo menos U$1 bilhão em capitalização de mercado. Informação de 2 
de Julho de 2020. 
As visões, opiniões e estimativas são oriundas da equipe de investimentos da referida estratégia e não refletem as opiniões de todos os gestores do Morgan Stanley Investment Management 
(MSIM) ou as visões da empresa como um todo e podem não ser refletidas em todas as estratégias e produtos oferecidos pela Companhia.



10

O valor intrínseco é em grande parte 

impulsionado pelo valor terminal

Valor 
intrínseco

Fluxo de Caixa 
nos próximos 5 

anos

20%

5 anos
(Preço x Unidade x Margem x Múltiplo)

80%

Fluxo de Caixa 
de Curto Prazo

Valor terminal

Fonte: Morgan Stanley Investment Management; Fluxo de Caixa mais recente se equivale a geração de fluxo de caixa livre em 5 anos no futuro trazidos ao valor presente mais o caixa líquido, 
menos os passivos fora do balance, ajustados pela diluição e opcionalidade fundamental. O valor terminal também é descontado para o valor presente. 
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O que é alta qualidade?

Mudança
Disruptiva

Vantagens
Competitivas 

Crescimento
Solidez

Financeira

ESG

Características de alta qualidade determinam o valor terminal de uma empresa

Nota: As visões e opiniões aqui expressas são do time de investimento não refletem a opinião de todos os gestores do MSIM ou da firma. 
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Onde encontramos alta qualidade?

Podemos encontrar empresas de alta qualidade em todas as regiões, em mercados 

desenvolvidos ou emergentes.

Nós acreditamos que empresas de alta qualidade podem ser em maior proporção em 

economias emergentes

Filtro de ROIC & Crescimento em empresas com capitalização 
de mercado > USD 1bn (%)

Filtro de ROIC & Crescimento em empresas com capitalização 
de mercado > USD 1bn (%)

Mercados em 
desenvolvimento

Mercados 
Desenvolvidos

Global

Ásia ex-Japão

Europa

Global

América do Norte

Fonte: Morgan Stanley Investment Management; Factset; Informacao de 7 de Janeiro de 2021; Amostra composta por 6.933 companhias não financeiras com capitalização de Mercado acima de 
USD 1 bi. Filtro de alta qualidade é definido por 1) Média ponderada de crescimento de receita histórica dos últimos 3 anos acima de 15% e 2) ROIC acima de 15%.
Apesar de representativo, o local de domicílio não é o mesmo que a exposição econômica das companhias no que se refere às receitas.
Companhias de alta qualidade geralmente têm um maior percentual de suas vendas vindo de fora do país natal do que o índice.
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Encontramos mais qualidade em determinados 

setores:

Tecnologia, Cuidados Pessoais / Saúde, Bens de Consumo Duráveis e Simples

Filtro de ROIC & Crescimento em empresas com 
capitalização de mercado > USD 1bn (%)

Caixa Líquido / PL em empresas com capitalização 
de mercado > USD 1bn (%)

Tecnologia da Informação

Saúde

Serviços de comunicação

Bens de Consumo

Consumo discricionário

Energia

Produtos industriais

Materiais

Utilidades

Tecnologia da Informação

Saúde

Serviços de comunicação

Bens de Consumo

Consumo discricionário

Energia

Produtos industriais

Materiais

Utilidades

Fonte: Morgan Stanley Investment Management; Factset; Informacao de 7 de Janeiro de 2021; Amostra de 6.141 empresas não financeiras com capitalizacao de Mercado acima de USD 1bi. 
Filtro de alta qualidade é definido por 1) Media ponderada de crescimento de receita histórica dos últimos 3 anos acima de 15% e 2) ROIC acima de 15% .
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Estratégias competitivas são essenciais para 

negócios de qualidade...

...porque tendem a levar a fortes vantagens competitivas

DIFERENCIAÇÃO

BUSCA PELA REDUÇÃO DE CUSTOS

CONECTIVIDADE

A lista de estratégias apresentadas é representativa. Informação pode mudar sem aviso prévio.
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Vantagens competitivas podem sofrer 

disrupção
Custos de energia solar estão ficando mais competitivos

Centavos por kWhCusto Equivalente da Energia Solar Instalada na China (Centavos por kWh)

Gás

Eólica

Solar

Carvão

Hidroelétrica

Nuclear

Fonte: Bernstein – análise e estimativas. Data: 02 de Julho de 2020. 
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Os vieses de mercado e dos investidores 

podem levar a precificação incorreta...

“Whether we are talking about socks or stocks, I like buying quality merchandise when it is marked down.”
–Warren Buffett

Ênfase exagerada no próximo evento ao invés do 
valor terminal

Múltiplos de curto prazo, como P/E, em vez de 
métricas mais abrangentes, como fluxo de caixa 
descontado 

Empresas pouco (ou não) representadas nos índices 
ficam fora do radar

Foco no curto prazo

Heurísticas na tomada de decisão

Orientação pelo benchmark

...precificação incorreta pode levar a Oportunidades

Nota: As visões e opiniões aqui expressas são do time de investimento e não refletem a opinião de todos os gestores da MSIM ou da companhia.



Equipe de Gestão
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Equipe Global Opportunity

Equipe domiciliada na Ásia com 7 “investidores”, 5 especialistas em portfólio e 2 profissionais de suporte 
que contam com os recursos da equipe Counterpoint Global 

Equipe Counterpoint Global

Liderada por Dennis Lynch em Nova York, com AUM total de U$129 bilhões
Plataforma global do MSIM fornece research adicional e funções administrativas

- 11 “investidores” compartilhados para todas as estratégias principalmente no nível de indústrias 
- Pesquisas adicionais: Disruptive Change, Sustainability, Permanence, Consilient Research

- COO e três outros profissionais administrativos auxiliados pela equipe global de trading do Morgan Stanley 
Investment Management 

“Investidores” Responsabilidades Responsabilidade Secundária
Anos de Experiência 

(indústria/MSIM/equipe)

Kristian Heugh Global Líder da Equipe / Disrupção 20/ 20 / 15

Wendy Wang Europa Japão / Transformação Digital 13 / 9 / 9

Hong Fan Europa Japão / Industry Projects 6 / 2 / 2

Anil Agarwal Ásia América do Sul / Financials 20 / 20 / <1

Alastair Pang Ásia Software 13 / 5 / 5

Crystal Chan Ásia Industry Projects 3 / <1 / <1

Jeremy Wu América do Norte Internet 10 / 7 / 2

Marc Fox Líder Portfolio Specialist ESG / White Papers 16 / 5 / 5

Emily Tsui Portfolio Specialist Special Projects / White Papers 7 / 3 / 2

Shunzo Tatsumi Portfolio Specialist Japão 34 / 29 / <1

Anni Li Portfolio Specialist Client Servicing 3 / <1 / <1

Reto Ammann Portfolio Specialist Client Servicing 2 / <1 / <1

Ativos sob gestão
USD 75.4 bi

Membros da equipe Counterpoint Global 
colaboram entre si formal e informalmente através
de seus expertises funcionais e com recursos
adicionais do Counterpoint Global Team

As decisões de investimentos para as estratégias
acima são realizadas pelos membros da equipe
Global Opportunity, que possui Kristian Heugh
como líder

A equipe pode mudar sem notificação prévia. Anos de experiência refletem anos de experiência na indústria em 31 de Dezembro de 2020.
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Nossos valores-chave
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Nossos Incentivos

➢ Programa de incentivos de longo prazo requerem que a equipe 

dedique uma parte significativa da remuneração diferida nos 

fundos sob responsabilidade.

➢ Dentro do time, a remuneração individual é resultado de:

➢Resultados agregados dos fundos sob responsabilidade em 

um horizonte de 3 anos (50+%)

➢Contribuições individuais para a cultura e aprendizagem da 

equipe (<25%)

➢Resultados individuais de investimentos em um horizonte de 3 

anos (<25%)

Alinhamento com os 

clientes

➢ Investem junto com os clientes

➢ Remuneração diferida

➢ Resultados medidos em um 

horizonte de 3 anos

➢ Resultados voltados ao 

desempenho da equipe

Fonte: Morgan Stanley Investment Management



Processo de Investimento
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Resumo do Processo de Investimentos

Triagem, rede de contatos, reconhecimento de padrões, pesquisa de 
mudança disruptiva. Counterpoint Global Research – Plataforma 
liderada por Dennis Lynch em Nova York; 10 “investidores” 
compartilhados para todas as estratégias principalmente no nível de 
industrias

Avaliamos de forma detalhada os principais constituintes da qualidade 
para as melhores novas ideias para determinar o modelo de negócio, a 
tese e a anti-tese de investimento

Buscamos pagar um preço bem mais baixo que o valor de uma empresa 
e utilizamos nossa versão customizada de modelo de fluxo de caixa 
descontado afim de detalhar o negócios em seus principais vetores de 
valor 

Nos preocupamos mais com a perda permanente de capital do que com 
volatilidade e queremos que os riscos que nos expomos sejam 
deliberados, diversificados e escalados de maneira apropriada

As ideais são ajustadas de acordo com suas características de risco e 
retorno baseados no tamanho da posição, geografia e indústria; 
implementamos uma politica de venda com disciplina, se desfazendo da 
historia quando da mudança da tese ou valuation não mais atrativo. 

As informações representam como a equipe de Gestão realiza o processo de investimento em condições normais de Mercado.
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Geração de Ideias

As informações representam como a equipe de Gestão realiza o processo de Investimento em condições normais de Mercado.
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Análise de Qualidade
“Behind every stock is a company. Find out what it’s doing.”

– Peter Lynch

Onde e como a empresa gera 
lucros na cadeia produtiva?!

As informações representam como a equipe de Gestão realiza o processo de investimento em condições normais de Mercado.
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Análise de Valuation
“Price is what you pay, value is what you get.”

– Warren Buffett

Nós buscamos pagar um preço abaixo ou igual a 80% do nossa estimativa de valor intrínseco para cada 
empresa 

As informações representam como a equipe de gestão realiza o processo de investimento em condições normais de Mercado.
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Gestão de Risco

“Risk is losing money.”
– Ben Graham

Expandindo a explicação resumida do Ben Graham...

O QUE É IMPORTANTE* RISCO DEVERIA SER...

FERRAMENTAS UTILIZADAS

Risco de Valuation: preço que é pago
Risco de Qualidade: análise apurada de sustentabilidade e 
fundamentos
Risco de Portfolio: correlação de fatores no portfolio 

Deliberativo
Diversificado
Apropriadamente escalado

Modelos de Valuation e Qualidade 
compartilhados entre o time
MSCI Barra, MSIM Risco e Atribuição de 
Performance mensal
Calls trimestrais (ou com maior 
frequência) com o time de Equity Risk 
Manager 

*O que não é importante: hipóteses de mercados eficientes, volatilidade-preço histórica,  tracking error e performance relativa 
de curto prazo

As informações representam como a equipe de gestão realiza o processo de investimento em condições normais de Mercado.
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Construção do Portfolio
“It’s not whether you’re right or wrong that matters. It is how much money

you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong”
– George Soros

Qualidade alta, Preço < Valor Maior exposição quando:
1-5% no custo efetivo, 10% máx Preço muito baixo comparado ao valor
Máx 25% em uma única industria Vetores de valor de alta certeza
Máx 25% exposto a um país Ideias com pouca correlação

A tese não é mais válida Preço
Fundamentos deterioram Price to Value próximo a > 1.00
Máx 25% em uma única industria Outras oportunidades atrativas

❑ Bottom-up, agnóstico ao índice

❑ Concentrado nas melhores 
ideias

❑ Empresas de alta qualidade com 
Preço < Valor

❑ Decisões finais tomadas pelo 
Kristian Heugh

Nós escalamos as ideias de acordo com as características de risco e retorno, subjetivo 
aos limites de diversificação de risco

Nós vendemos rapidamente quando estamos errados ou quando estamos corretos 
mas não há descolamento de preços 

COMPRAS

VENDAS

As informações representam como a equipe de gestão realiza o processo de investimento em condições normais de Mercado.



Composição do Portfólio
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MS INVF Asia Opportunity

Portfolio de Alta Qualidade

➢ Alto retorno sobre o capital 
investido

➢ Alto crescimento

➢ Baixa Alavancagem (caixa
líquido)

➢ Concentrado nas melhores 
ideias

➢ Baixa rotatividade, usualmente 
entre 20-50%

Características do Portfólio¹

Número de Empresas Normalmente de 25 a 40 empresas

Turnover ~20% a 50% anualmente

Benchmark Índice MSCI All Country Asia ex Japan

Países Região de mercados desenvolvidos e emergentes da Ásia, 
excluindo Japão (Hong Kong, Cingapura, China, Índia, 
Indonésia, Filipinas, Taiwan e Tailândia), embora 
oportunidades adicionais também possam ser buscadas

1.As informações apresentadas estão sujeitas a mudanças, são para propósitos informacionais apenas e mostram um interval típico, não um número máximo; o fundo pode exceder estes de 
tempos em tempos devido às condições de mercado e excelente negócios. O número típico de participações em empresas não reflete um número máximo. 
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia ASIA OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser 
interpretadas como indicador da performance do M ASIA OPPORTUNITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE e M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, 
mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.
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Características do Portfolio

Portfolio de Alta Qualidade

➢ Alto retorno sobre o capital 
investido

➢ Alto crescimento

➢ Baixa Alavancagem (caixa
líquido)

➢ Concentrado nas melhores 
ideias

➢ Baixa rotatividade, usualmente 
entre 20-50%

FUNDO MS INVF ASIA OPPORTUNITY¹
Dados de 31 de Dezembro de 2020

Fundo MS INVF Asia 
Opportunity

MSCI All Country Asia 
ex-Japan Index

Active Share (%) 80 -

ROA (%) 5.9 3.4

ROIC (%) 86.2 18.2

Crescimento do fluxo de 
caixa livre 5 Anos (%)

22.9 9.9

Crescimento das vendas
5 Anos (%)

17.2 10.6

Caixa Líquido/PL (%) +20 -23

Índice ponderado de 
capitalização de 

mercado ($B)
156.3 123.8

Número de Empresas 27 1186

Estatísticas de Volatilidade 

Histórico (3 anos)

Tracking Error 11.30

Beta 0.92

R-quadrado 0.71

Fonte: FactSet Research Systems Inc. / Morgan Stanley Investment Management / MSCI Barra risk model. Dados de 31 de Dezembro de 2020. 
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. 
1.Dados estatísticos estão sujeitos a mudanças e são para propósitos informacionais apenas. Não há garantias que esses dados continuarão similares no futuro. O Índice MSCI All Country Asia 
ex-Japan é apresentado apenas para propósitos comparativos. 
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia ASIA OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser 
interpretadas como indicador da performance do M ASIA OPPORTUNITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE e M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, 
mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.
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Alocação Setorial –

Resultado da Seleção de Ações

Alocação de Alta Qualidade

➢ Pesos setoriais impulsionados por 
seleção bottom-up de empresas de 
alta qualidade  

➢ Menor exposição a setores de alta 
alavancagem e baixo ROIC, como 
Finaceiro, Energia, Materiais, 
Imobiliário e Utilidades

➢ Menos exposição em Saúde 
principalmente devido ao valuation

FUNDO MS INVF ASIA OPPORTUNITY¹
Dados de 31 de Dezembro de 2020
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DEFENSIVOS SENSÍVEIS CÍCLICOS

Fonte: FactSet Research Systems Inc., Morgan Stanley Investment Management. 1.Dados estatísticos estão aptos a mudanças e são para propósitos informacionais apenas.
Não há garantias que esses dados continuarão similares no futuro.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia ASIA OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser 
interpretadas como indicador da performance do M ASIA OPPORTUNITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE e M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é 
similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.
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ÍndiaHong KongTaiwanChina Coreia do Sul Filipinas Cingapura Malásia Tailândia Indonésia

Grande China

Exposição Regional

MS INVF ASIA OPPORTUNITY

Dados de 31 de Dezembro de 2020

➢ Pesos regionais impulsionados por 
seleção bottom-up de empresas de 
alta qualidade

➢ Peso agregado da Grande China 
semelhante ao benchmark

Fonte: FactSet Research Systems Inc., Morgan Stanley Investment Management. Pode não somar 100% devido a abreviação. Sujeito a mudanças diárias. Fornecido apenas para fins 
informativos e não deve ser considerado como uma recomendação para comprar ou vender um ativo nos países mostrados acima.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia ASIA OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser 
interpretadas como indicador da performance do M ASIA OPPORTUNITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE e M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, 
mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.
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10 Maiores Posições

Portfolio Balanceado,
Alta Concentração

➢ Mix de empresas de alta 
qualidade conhecidas e 
relativamente não 
descobertas

➢ Investe em diferentes
vetores de vantagens
competitivas

➢ Concentração baseada
em alta convicção

FUNDO MS INVF ASIA OPPORTUNITY
10 Maiores Posições excluindo caixa; Dados de 31 de Dezembro de 2020

Empresa Descrição
Estratégias de 

Competição
% do Portfólio País

Meituan
Comércio 
eletrônico

Conectividade 8.2
China 

Offshore *

HDFC Bank Banco Liderança no custo 7.1 Índia

TAL Education Educação Diferenciação 5.9
China 

Offshore *

ICICI Bank Financeiro Liderança no custo 5.3 Índia

Foshan Haitian
Produtos 

Alimentícios
Marca 5.2 China

Taiwan 
Semiconductor 
Manufacturing

Semicondutores Liderança no custo 4.9 Taiwan

Naver Rede Social Conectividade 4.3 Coreia do Sul

Trip.com
Agência de 

Viagens Digital
Plataforma Digital 4.2

China 
Offshore *

Tencent Rede Social Plataforma Digital 4.2
China 

Offshore *

Kweichow Moutai Álcool Diferenciação 4.1 China

Total 53.4

*Nota: China offshore se refere a empresas chinesas listadas publicamente que negociam em bolsas de valores não chinesas, enquanto a China se refere à China A Share as empresas 
sediadas no país e listadas nas bolsas de valores de Xangai ou Shenzhen.
Fonte: Morgan Stanley Investment Management. Essas ações e percentual das alocações são para ilustração apenas e não constituem como conselhos de investimentos ou recomendações.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia ASIA OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser 
interpretadas como indicador da performance do M ASIA OPPORTUNITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE e M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é similar, 
mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.
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MS INVF Asia Opportunity

Em dólares – Classe Z

Retornos1, líquido de taxas, em 31 de Dezembro de 2020

A data de lançamento do fundo MS INVF Asia Opportunity é 31 de Março de 2016

Porcentagem (%)

Trimestre Ano até 31/12 1 Ano 3 Anos Desde o 

lançamento

(anualizado)

Fonte: Morgan Stanley Investment Management. 
1. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA . Retornos podem aumentar ou dimunuir de acordo com flutuações na moeda. Toda a 
performance é calculada de NAV a NAV, sem taxas, e não leva em conta comissões e custos no resgate de cotas. As fontes de retorno e índice são do Morgan Stanley Investment 
Management. Os retornos refletem a media de retornos anuais. Comparações de performance incluem o reinvestimento de dividendos e renda.
As informações contidas aqui neste material de divulgação se referem a estratégia ASIA OPPORTUNITY. Informações referentes a contas representativas ou compostos não devem ser 
interpretadas como indicador da performance do M ASIA OPPORTUNITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE e M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE (“Fundo”), cuja estratégia é 
similar, mas não idêntica às contas representativas ou compostos aqui apresentados.
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M ASIA OPPORTUNITY 
DÓLAR

ADVISORY FIC FIA IE

Morgan Stanley 
Investment Funds -

Asia Opportunity 
Fund

M ASIA OPPORTUNITY 
DÓLAR ADVISORY 

MASTER FIA IE

Taxa: 0,75% a.a.

Taxa: 0,20% a.a.

Não Hedgeado
ISIN: LU1378878604

Agora é possível investir no Morgan Stanley Asia Opportunity

pela plataforma da XP

Taxa: 0,80% a.a.
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Agora é possível investir no Morgan Stanley Asia Opportunity 

Dólar pela plataforma da XP

Público-Alvo Investidores Qualificados

Taxa de Adm. 0,80% a.a. (1,75% a.a. taxa máxima)

Taxa de Perf. Não cobra

Aplicação Mínima R$500

Prazo de Resgate D+1 / D+5

Exposição Cambial Em Dólar (Não Hedgeado)

Morgan Stanley Asia Opportunity Dólar
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Biografias

Kristian Heugh, CFA, Managing Director
Head do time da estratégia Global Opportunity e lidera investimentos internacionais para Counterpoint Global. Iniciou sua carreira 
no Morgan Stanely em 2001 e possui 18 anos de experiencia. Anteriormente, era co-gestor de uma das estratégias de ações 
internacionais e de tecnologia, além de ser membro do Global Research Group. Antes disso, ele foi analista de tecnologia para as
estratégias de crescimento multi-cap do MSIM. Kristian é formado em economia pela Duke University e detém a certificação CFA.

Wendy Wang, CFA, Executive Director
Investor do time do Global Opportunity. Iniciou sua carreira no Morgan Stanely em 2012 e possui onze anos de experiencia no 
mercado financeiro. Anteriormente, foi analista de consumo e energia renovável no CLSA E NO Yuanta. Antes disso, foi analista 
de finanças corporativas na McKinsey & Company. Wendy é formada em finanças e contabilidade pela Universidade de Hong Kong 
e possui certificação CFA.

Anil Agarwal, CFA, Managing Director
Investidor da equipe Global Opportunity. Entrou no Morgan Stanley em 2001 e tem 19 anos de experiência. Anil se juntou a equipe
Global Opportunity em 2020 como investor. Anteriormente, era Head of Asian Financial Research no Morgan Stanley, Research 
Division. Anil cobria bancos na região Asia Pacific ex Japan. Como analista primário, cobria bancos da Índia e Hong Kong. Possui
bachelor's degree em Commerce pela Calcutta University e MBA no Indian Institute of Management, Calcutta. Anil é Chartered 
Financial Analyst.

Marc Fox, Executive Director
Marc Fox é o portfolio specialist do time de Global Opportunity. Ele iniciou sua carreira no Morgan Stanely em 2016 e possui 14 
anos de experiencia no mercado financeiro. Anteriormente, Marc fundou uma empresa de research independente, a Snow Fox 
LLC, para aconselhar empresas sem fins lucrativos sobre investimentos. Antes disso, foi gerente na divisão de research do 
Goldman Sachs. Marc é formado em história pela universidade de Maryland e possui MBA na universidade de Cambridge.

A equipe pode mudar sem notificação prévia. 
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Biografias

Jeremy Wu, CFA, Vice President
Jeremy Wu é investor do Global Opportunity. Voltou a trabalhar no Morgan Stanlet em 2019 e possui oito anos de experiencia no 
mercado financeiro. Antes de voltar ao time em que atua hoje, era gestor de um fundo de ações globais na Opus Asset Management. 
Antes disso, era gerente de investimentos na CCB International Asset Management. Na primeria vez que trabalho no Morgan Stanley, 
era analista na divisão de mercado de capitais. Jeremy é formado em química pela universidade de Oxford e possui certificação CFA.

Hong Fan, Senior Associate
Hong Fani, investor do Global Opportunity. Iniciou sua carreira no Morgan Stanely em 2018 e possui 4 anos de experiencia no 
mercado financeiro. Anteriormente, era analista no time de soluções de ativos diversificados na Invesco. Antes disso, era consultora 
estratégica na UM World Food Programme e analista de finanças corporativas dos setores de tecnologia, mídia e telecomunicações 
no The Bostos Consulting Group. Hong é formada em tradução e interpretação pela Fudan University e mestrado em relações 
internacionais pela Stanford University.

Emily Tsui, CFA, Senior Associate
Emily Tsui é portfolio specialist do time de Global Opportunity. Iniciou sua carreira no Morgan Stanely em 2018 e possui cinco anos de 
experiência no mercado financeiro. Anteriormente, era analista de research no Credit Suisse e cobria os seguintes setores: consumo e 
industrial. Antes disso, foi analista de research no Standar Chartered, cobrindo os setores de utilities e energia renovável. Emily é 
formada em finanças pela Chinease University de Hong Kong e possui certificação CFA.

Alastair Pang, Executive Direct
Alastair Pang éinvestor do Global Opportunity. Iniciou sua carreira no Morgan Stanely em 2016 e possui 11 anos de experiencia no
mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou como analista de investimentos na Legatum e atuou como gerente de investimentos 
na Themes Investment Partners, empresa de private equity chinesa. Antes disso, foi analista de fusões e aquisições no Rothschild. 
Alastair é formado em direito e economia pela universidade de Cambridge. Além disso, possui MBA na Columbia Bussiness School.

A equipe pode mudar sem notificação prévia. 
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Biografias

Shunzo Tatsumi
Shunzo Tatsumi é portfolio specialist da equipe Global Opportunity. Se juntou ao Morgan Stanley em 1991 e possui 33 anos de experiência. 
Anteriormente, era portfolio specialist para portfolios globais, geriu um fundo ativo japonês e foi conselheiro de investidores japoneses
institucionais. Antes de se juntar ao Morgan Stanley, trabalhou para Cowen & Co. (N.Y.), Drexel Burnham, E.F. Hutton, responsável por
international equity sales. Shunzo possui B.A. em Direito pela Keio University. É membro da Security Analysts Association of Japan.

Anni Li
Anni é portfolio specialist para a equipe Global Opportunity. Entrou no Morgan Stanley em 2020 e possui 2 anos de experiência. 
Anteriormente, Annie era analista de Global Markets no Citigroup. Annie possui Bachelors of Science in Quantitative Finance pela Hong Kong 
University of Science and Technology.

Crystal Chan
Crystal é investor para a equipe Global Opportunity. Entrou no Morgan Stanley em 2020 e possui 2 anos de experiência. Antes de se juntar a 
firma, Crystal era Investor Relations Associate na Prudence Investment Management. Crystal possui bacharelado em MChemin Chemistry 
pela University of Oxford.

Reto Ammann
Reto é portoflio specialist da equipe Global Opportunity. Entrou no Morgan Stanley em 2020. Anteriormente foi responsável por reporte  
financeiro e operacional  como Business Controller no Schindler Group, na Suécia. Reto recebeu seu título de M. Sc. em Engenharia Mecânica 
pelo Royal Institute of Thechnology de Estocolmo, Suécia e bacharelado em Administração pela University of Applied Sciences and Arts em 
Lucerna, Suíca.

A equipe pode mudar sem notificação prévia. 
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Dennis Lynch, Managing Director
Dennis Lynch é o gestor do time de Counterpoint Global do Morgan Stanley Investment Management. Iniciou sua carteira no Morgan 
Stanely em 1998 e possui 25 anos de experiência no mercado financeiro. Anteriormente, era analista de sell-side no JP Morgan. Dennis é 
formado em ciências políticas pela Hamilton College e tem MBA em finanças pela Columbia University.
Disruptive Change Research 

Stan DeLaney, Managing Director
Stan DeLaney é analista de pesquisador de mudanças disruptivas do time de Counterpoint Global. Iniciou sua carreira no Morgan 
Stanley em 1999 e possui 18 anos de experiencia no mercado financeiro. Stan se juntou ao time de Counterpoint Global em 2004. 
Anteriormente, foi gestor no eBay e também trabalhou na equipe do setor de rotação no Morgan Stanley. Stan é formado em 
engenharia civil pela Universidade de Duke e MBA pela Stanford University Graduate School of Business.

Earl Pryce, Executive Director
Earl Pryce é administrador de portfolio para a equipe do Counterpoint Global. Ele se juntou ao Morgan Stanley em 2000 e tem 19 anos
de experiencia na indústria de investimentos. Anteriormente, Earl era gestor do time de Domestic Equity Trade Support. Ele é graduado
em business administration com enfoque em contabilidade e políticas sociais pela American
International College e tem M.B.A em finanças pela Long Island University.

Michael Mauboussin, Managing Director
Michael é líder de Consilient Research na equipe Counterpoint Global. Se juntou ao Morgan Stanley em 2020 e possui 33 anos de 
experiência. Anteriormente, era director de Research na BlueMountainCapitalManagement. E anteriormente, era líder de global 
financial strategies no Credit Suisse e chief investment strategist na Legg Mason Capital Management. Adicionalmente, Michael é 
professor de finanças na Columbia Business School e president do conselho de trustees no Santa Fe Institute. Michael possui A.B. em
government pela Georgetown University.

A equipe pode mudar sem notificação prévia. 
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Considerações de Risco

Não há garantia de que o portfolio atinja o seu objetivo de investimento. As carteiras estão sujeitas a risco de mercado, o que é a

possibilidade de o valor de mercado dos valores mobiliários presentes na carteira declinarem. Consequentemente, você pode perder

dinheiro ao investir nesse portfolio. Tenha ciencia que esta carteira pode estar sujeita a certos riscos adicionais.

O fundo pode ser impactado por movimentos nas taxas de câmbio entre a moeda do fundo e as moedas dos investimentos do fundo.

O valor dos títulos de renda fixa esta susceptível a diminuir se as taxas de juros aumentarem e vice-versa.

Derivativos podem envolver certos custos e riscos, como de liquidez, taxa de juros, mercado, crédito e gestão, além do risco de que uma

posição não possa ser encerrada no momento mais propício. O investimento em derivativos pode gerar prejuízos superiores ao valor

investido. A diversificação não é uma garantia contra prejuízo.

Os emissores podem não ser capazes de pagar suas dívidas; se isso acontecer, o valor do seu investimento diminuirá. Esse risco é

maior quando o fundo investe em um titulo de menor rating / qualidade creditícia.

O fundo depende de outras partes para cumprir determinados serviços, investimentos ou transações. Se estas partes se tornarem

insolventes, podem expor o fundo a uma perda financeira.

Pode haver um número insuficiente de compradores ou vendedores que podem afetar a capacidade do fundo para comprar ou vender

títulos.

Investimentos em títulos de renda fixa através do mercado de interbancário de Renda Fixa da China também pode implicar riscos

adicionais, como risco de contraparte e liquidez.

Existem riscos elevados ao investir nos mercados emergentes, uma vez que os sistemas políticos, jurídicos e operacionais podem ser

menos desenvolvidos do que nos mercados desenvolvidos.
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Disclaimers

Este material não constitui oferta pública de valores mobiliários nos termos da regulamentação local vigente, e como tal não demanda registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ou qualquer

outra autoridade Brasileira.

Este material tem caráter confidencial e somente pode ser distribuído a para investidores qualificados no Brasil, não devendo ser repassado a terceiros. Este material é fornecido somente para fins

informativos e educacionais e não constitui oferta de compra ou venda de produtos ou serviços em qualquer jurisdição em que tal prática seja considerada ilegal. Além disso, este material não constitui

recomendação de adoção de qualquer estratégia de investimento, oferta de contratação de investimento pelos destinatários deste documento, nem convite para responder a este material por meio de

oferta para entrar em contrato de investimento. Este material não tem como objetivo ser considerado como previsão, análise ou aconselhamento de investimento.

Este material pode conter informações sobre o futuro, as quais não são puramente históricas em sua natureza. Tais informações podem incluir, sem limitação, projeções, previsões, estimativas de

rendimento ou retornos, bem como composição proposta ou esperada de carteira. Adicionalmente, quando certas informações históricas de desempenho de outros veículos de investimento ou contas

compostas geridas pelo Morgan Stanley Investment Management forem incluídas neste material, tal informação de desempenho é apresentada somente de forma exemplificativa. Nenhuma declaração

é feita de que (i) o desempenho apresentado será alcançado, ou (iI) todas as presunções necessárias em relação a alcançar, calcular ou apresentar informações sobre o futuro ou a performance

histórica aqui apresentada foram consideradas ou feitas quando da preparação deste material. Quaisquer alterações às presunções que possam ter sido feitas na preparação deste material podem ter

um impacto relevante nos retornos de investimentos aqui apresentados. As opiniões aqui expressadas são emitidas em Março de 2020 e podem mudar de acordo com a variação das condições

subsequentes. A informação e as opiniões aqui contidas são derivadas de fontes proprietárias e não-proprietárias consideradas pela Morgan Stanley Investment Management como confiáveis, as

quais não necessariamente contém todos os dados necessários e não são garantidas quanto à exatidão e/ou precisão. Não há garantias de que qualquer previsão se tornará verdade. Quaisquer

investimentos aqui mencionados podem não ser pertencentes a contas geridas pelo Morgan Stanley Investment Management. O uso das informações aqui contidas é de exclusivo critério do leitor.

Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Nenhuma informação aqui discutida pode ser fornecida para o público em geral no Brasil.

Este material não leva em consideração suas condições financeiras particulares. Uma avaliação deve ser feita em relação a se a informação é apropriada para você quando considerados seus

objetivos, situação financeira e necessidades específicas. Investidores devem discutir com seus assessores a sua própria alocação de ativos. Os retornos de investimentos aqui mencionados são

meramente ilustrativos e podem não representar a verdadeira performance dos índices ou ativos. O desempenho dos ativos ou índices aqui mencionados não levam em consideração custos de

investimento nem tributação

Os fundos apresentados estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. As informações contidas nesta apresentação sobre o fundo Global Opportunity não devem ser

interpretadas como uma solicitação de venda ou venda, pois a oferta dessas cotas não é uma oferta pública de valores mobiliários no Brasil, nem utilizadas em relação a qualquer oferta de compra ou

venda de valores mobiliários para o público no Brasil. Estes fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de

crédito – FGC.

Contato Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

(11) 3841-3157 – bnp.clientservices@br.bnpparibas.com

ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO PARA OUTRAS PESSOAS 

QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS.

mailto:bnp.clientservices@br.bnpparibas.com
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Disclaimers

ESTE MATERIAL É ALTAMENTE CONFIDENCIAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO PARA OUTRAS PESSOAS 

QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS.

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, favor contatar 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.


