CRIPTOMOEDAS NEGOCIADAS EM BOLSA (ETF’S)
Este relatório foi feito para explicar de forma simples e clara as principais dúvidas que os investidores tem sobre
criptoativos. Reforçando também a importância de balancear os ativos em determinada carteira de investimentos de
acordo com o perfil de cada investidor.
A popularidade das criptomoedas vem aumentando a cada dia que passa e vários investidores dos tradicionais aos
mais arrojados, estão se interessando e querendo seu “pedaço da fatia do bolo”, adicionando os criptoativos em suas
carteiras de investimentos.
As criptomoedas são moedas digitais negociadas de forma online e não tem a possibilidade de tê-las fisicamente, bem
como em bancos e corretoras de valores mobiliários. Para guardá-las você precisa de uma hardwallet (tipo de
pendrive) ou em custódia das exchanges (“corretoras” somente de criptomoedas). Elas de maneira sucinta foram
criadas com intuito de moeda comercial digital sem intermediação de governo e instituições. Você pode comprar itens
como carro, moto, alimento, dentre outras diversas funções.
Os tokens são criptoativos, tem a mesma dinâmica para negociar e armazenar porém com funcionalidades diferentes.
Os tokens são representações em forma digital de ativos e projetos reais; é possível tokenizar um prédio de 30
andares, na Av. Faria Lima/SP de valor estimado à R$ 50.000.000,00. Você poderia gerar uma quantidade de
300.000.000 de tokens e dividir sobre o valor do edifício ficando cada token no preço de R$ 0,17.
Com eles você teria a facilidade de adquirir uma fração de um imóvel ou outro bem que desejar de forma instantânea
sem que precise aguardar prazos e se locomover.
Outro exemplo são contratos tokenizados, são pré-definidos e rodam digitalmente, fazem verificações eliminando
custos com auditorias, dentre outros, pois a própria configuração pré-estabelecida pode se tornar inalterável e fazer a
função definida e a diligência.
Hoje a capitalização dos criptoativos chegaram em patamares de +- 1 trilhão de dólares, atraindo investidores pessoas
físicas e institucionais.

Fonte: coinmarketcap

É Importante que o investidor tenha um profissional para orienta-lo para que não corra riscos
desnecessários ou acabe investindo em um ativo sem conhece-lo e auferir prejuízos irrevercíveis. Os
criptoativos são bem vindos em portfólios de investimentos quando estão condizentes ao perfil do
investidor,’ com a exposição adequada que é definida na individualidade; objetivos e necessidades de
cada investidor, assim se tornando uma alocação estratégica.

Hoje é possível investir em criptoativos pela Bolsa de Valores Brasileira, B3, através de EFT’s. Os ETF’s
são fundos de investimentos de gestão passiva que replicam índices/benchmarks e podem ser
negociados em bolsa. Possuem TICKER de negociação, sendo possível adquirir cotas durante o pregão
aqui na Amaril Franklin Corretora.

Vantagens em comprar via ETF’s
Menor complexidade do investimento, tornando mais fácil a sua aquisição sem a necessidade de
abertura de conta em uma Exchange além da Amaril Franklin Corretora e menos complexidade na
declaração do imposto de renda;
Reduz a possibilidade de erros operacionais em plataformas de negociação, devido a maior
complexidade operacional na compra direta de criptoativos;
Os fundos para serem negociados em bolsa precisam preencher todos os requisitos de órgãos
regulamentadores em diversos aspectos: Gestor, certificações, Compliance, Custódia dos ativos,
Custódia fiduciária, administração do fundo, etc.

Desvantagens em comprar via ETF’s
A rentabilidade do ETF’s não costuma acompanhar a rentabilidade real do criptoativo, devido aos custos
de taxas, dentre outros.
Negociação dentro da janela de horários do pregão, não sendo possível negociar sem interrupção 24h
por dia .
Existem vários comparativos que de maneira generalista foi elencada as mais habituais, porém existem
as individualidades de cada um.
Se você não tem conhecimento em criptoativos e pretende alocá-lo em sua carteira, talvez seja
interessante pensar em ETF’s onde você pode ter acompanhamento de um profissional aqui na Amaril
Franklin Corretora. Assim você pode evitar riscos por falta de conhecimento prévio, operacional e
proporcional ao seu perfil de investidor

LISTA DE ETF’s na B3
Gestora Hashdex:
HASH11;
BITH11;
ETHE11;
Gestora QR Asset:
QBTC11;
QETH11;

Evolução de rentabilidade dos ETF’s em criptoativos desde a fundação

HASH11

Fonte: Economatica

Composição: Bitcoin – 63,62%, Ethereum – 31,59%, Litecoin – 1,10%, Chainlink – 0,98%, Bitcoin Cash – 0,91%, Uniswap –
0,80%, Flicoin – 0,56%, Stellar – 0,55%. Volatilidade 73,07%

BITH11

Fonte: Economatica
Composição: Mínimo de 95% no índice Nasdaq Bitcoin Reference Price que é um índice que busca refletir o preço do Bitcoin.
Volatilidade 61,72%

ETHE11

Fonte: Economatica

Composição: Segue o índice Nasdaq Ethereum Reference Price; Etherium (ETH) – 100%. Volatilidade 71,92%

QBTC11

Fonte: Economatica

Composição: Segue o índice CME CF Bitcoin Reference Rate; Bitcoin – 99,93% (mínimo 95%), Real/BRL – 0,06%, USD –
0,01%. Volatilidade 67,42%

QETH11

Fonte: Economatica
Composição: Segue o índice CME CF Ether Reference Rate; Ethereum – 99,92% (mínimo 95%), Real/BRL – 0,06%, USD –
0,02%. Volatilidade 71,59%

Portanto observamos que a volatilidade mínima entre os fundos foi de 61,72% mostrando enquadramento para
investidores agressivos, bem como os retornos abaixo:

Estamos à disposição para entender seus objetivos, planejar, executar e acompanhar os seus investimentos,
identificando oportunidades em conjunto com nosso time de research.
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