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PPrreeffaaccee  
  
  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  bbooookk  iiss  ttoo  hheellpp  yyoouu  ccoonnssttrruucctt  aann  
ooffffsshhoorree  ppoorrttffoolliioo  ooff  iinnccoommee  ggeenneerraattiinngg  iinnvveessttmmeennttss  aabbllee  ttoo  
ssuuppppoorrtt  yyoouu  wwiitthhoouutt  tthhee  nneeeedd  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  rreesstt  ooff  yyoouurr  lliiffee..    
  

--  EEXXCCLLUUSSIIVVEE  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  --  
  TThhee  OOffffsshhoorree  CClluubb,,  aann  eexxcclluussiivvee  cclluubb  ooff  ffiinnaanncciiaallllyy  
iinnddeeppeennddeenntt  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  lliivvee  ooffff  aa  ttaaxx--ffrreeee  ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee  
ffrroomm  ooffffsshhoorree  iinnvveessttmmeennttss  iiss  ooppeenn  ffoorr  aa  lliimmiitteedd  ttiimmee  ttoo  nneeww  
mmeemmbbeerrsshhiipp::    
  

  TThhee  AApppplliiccaanntt                                                                                                                                                      __  
  AArree  yyoouu  ffiinnaanncciiaallllyy  iinnddeeppeennddeenntt,,  wwiitthh  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  lliivvee  

wwiitthhoouutt  tthhee  nneeeedd  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  rreesstt  ooff  yyoouurr  lliiffee??  
  DDooeess  yyoouurr  ppoorrttffoolliioo  pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  ssuuffffiicciieenntt  iinnccoommee  ttoo  

mmeeeett  yyoouurr  lliiffeessttyyllee  nneeeeddss??  
  IIss  yyoouurr  iinnccoommee  ddeerriivveedd  ffrroomm  ooffffsshhoorree  iinnvveessttmmeennttss  tthhaatt  aarree  
ffrreeee  ooff  iinnccoommee,,  ccaappiittaall  ggaaiinnss  aanndd  iinnhheerriittaannccee  ttaaxx??    

  IIss  yyoouurr  ppoorrttffoolliioo  ccoommpprriisseedd  ooff  aa  bbaallaanncceedd  sseelleeccttiioonn  ooff  aasssseett  
ccllaasssseess  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  rriisskkss  yyoouu  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  ttaakkee??  

  DDoo  ssttrroonngg  pprriivvaaccyy  llaawwss  pprrootteecctt  yyoouurr  iinnvveessttmmeennttss??  
  

CClluubb  MMeemmbbeerrsshhiipp                                                                                                                                            __  
CCoonnggrraattuullaattiioonnss,,  iiff  tthheessee  aarree  yyoouurr  oobbjjeeccttiivveess  yyoouu  qquuaalliiffyy  ffoorr  tthhiiss  
eexxcclluussiivvee  cclluubb..    

  PPlleeaassee  pprroocceeeedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  ttooppiicc  11  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  
ddeettaaiillss..  
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CCoonntteennttss  
  

TTooppiicc  11  FFiinnaanncciiaall  IInnddeeppeennddeennccee  
  

  AAnn  EExxcclluussiivvee  CClluubb                              66  
  BBeenneeffiittss  iinn  aann  OOffffsshhoorree  PPoorrttffoolliioo                        77  
  FFiinnaanncciiaall  IInnddeeppeennddeennccee::  TThhee  BBaassiiccss                    1144  
  IInnvveessttiinngg  ffoorr  IInnccoommee  nnoott  GGrroowwtthh                        1199  
  YYoouurr  IInnccoommee  PPoorrttffoolliioo  RReevveeaalleedd                    2211  
  PPaacciinngg  IInnffllaattiioonn                          3300  
  AAnnnnuuiittiieess                            3377  

    

TTooppiicc  22  IInnvveessttmmeenntt  BBaassiiccss    
  

  SSeellff  VVeerrssuuss  PPrrooffeessssiioonnaallllyy  MMaannaaggeedd                    4400  
  WWiitthhhhoollddiinngg  TTaaxx                          4422  
  DDiissttrriibbuuttiivvee  VVss  AAccccuummuullaattiivvee  FFuunnddss                  5533  
  OOppeenn--EEnndd  &&  IInnddeexx  FFuunnddss                      5566  
  CClloosseedd--EEnndd  &&  EExxcchhaannggee--TTrraaddeedd  FFuunnddss                  6611  
  TTrraaddiinngg  TTiippss                            6688  
  SSeelleeccttiinngg  FFuunnddss  wwiitthhiinn  tthhee  TTaabblleess                    6699  
  WWeebbssiitteess  ffoorr  OOffffsshhoorree  FFuunndd  MMaannaaggeerrss                  8877  

  

TTooppiicc  33  CCaasshh    
  

  CCaasshh  VVeerrssuuss  CCaacchhee                            9933  
  OOffffsshhoorree  BBaannkkss  wwiitthh  tthhee  BBeesstt  IInntteerreesstt  RRaatteess            9966  
  WWhhiicchh  CCuurrrreennccyy??                                9988  
  IInntteerreesstt  RRaattee  HHiissttoorryy  ffoorr  VVaarriioouuss  CCuurrrreenncciieess        110011  

  

TTooppiicc  44  BBoonnddss  
  

  BBoonndd  BBaassiiccss                          110044  
  BBuuyyiinngg  YYoouurr  OOwwnn  BBoonnddss                    110066  
  GGoooodd  DDiivviiddeenndd  YYiieelldd  OOffffsshhoorree  BBoonndd  FFuunnddss        110088  
  DDiivviiddeenndd  &&  PPrriiccee  HHiissttoorryy  ffoorr  BBoonndd  FFuunnddss              114400  
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TTooppiicc  55  PPrrooppeerrttyy  
  

  BBuuyyiinngg  YYoouurr  OOwwnn  RReeaall  EEssttaattee                    114488  
  KKeeeeppiinngg  RReeccoorrddss                        115500  
  DDeetteerrmmiinniinngg  YYoouurr  RReettuurrnn  oonn  IInnvveessttmmeenntt                115533  
  WWhheerree  ttoo  BBuuyy  PPrrooppeerrttyy??                        116611  
  WWhheenn  ttoo  BBuuyy  PPrrooppeerrttyy??                      116622  
  BBuuyyiinngg  YYoouurr  OOwwnn  PPrrooppeerrttyy  SSeeccuurriittiieess                  116655  
  GGoooodd  DDiivviiddeenndd  YYiieelldd  PPrrooppeerrttyy  FFuunnddss                117722  
  DDiivviiddeenndd  &&  PPrriiccee  HHiissttoorryy  ffoorr  PPrrooppeerrttyy  FFuunnddss    118822  

  
TTooppiicc  66  SSttoocckkss  
  

  IInnccoommee  SSttoocckkss                        119900  
  BBuuyyiinngg  YYoouurr  OOwwnn  IInnccoommee  SSttoocckkss                    119944  
  GGoooodd  DDiivviiddeenndd  YYiieelldd  OOffffsshhoorree  EEqquuiittyy  FFuunnddss    220000  
  DDiivviiddeenndd  &&  PPrriiccee  HHiissttoorryy  ffoorr  EEqquuiittyy  FFuunnddss          221144  
  TTiimmiinngg  tthhee  SSttoocckk  MMaarrkkeett                      222200  

  
TTooppiicc  77  SSaammppllee  PPoorrttffoolliiooss  
  

  DDeessiiggnniinngg  YYoouurr  PPoorrttffoolliioo                    222244    
  PPoorrttffoolliioo  ooff  IInnddiivviidduuaall  BBoonnddss  &&  SShhaarreess                223322  
  PPoorrttffoolliioo  ooff  OOffffsshhoorree  FFuunnddss                    223355  
  PPoorrttffoolliioo  ooff  HHiigghh  YYiieelldd  OOffffsshhoorree  FFuunnddss                  223399  
  TTrraacckkiinngg  YYoouurr  PPoorrttffoolliioo                      224433  
  FFuurrtthheerr  RReessoouurrcceess                        224444  
  DDiissccllaaiimmeerr                          224466  
  

AAppppeennddiixx  
  

  HHooww  ttoo  SSoouurrccee  oouutt  yyoouurr  oowwnn  OOffffsshhoorree  FFuunnddss    224477  
  CCoonnssttrruuccttiinngg  YYoouurr  PPrrooppeerrttyy  SShhaarree  PPoorrttffoolliioo          225577  
  HHooww  ttoo  CCoonnssttrruucctt  YYoouurr  OOwwnn  SSttoocckk  PPoorrttffoolliioo      227766  
  EExxcchhaannggee  aanndd  CCoouunnttrryy  CCooddee  AAbbbbrreevviiaattiioonnss          229900  
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11::  FFiinnaanncciiaall  IInnddeeppeennddeennccee    
  
AAnn  EExxcclluussiivvee  CClluubb  
  

IItt  iiss  tthhee  rraarree  ffeeww  wwhhoo  aarree  aabbllee  ttoo  rreettiirree  ccoommffoorrttaabbllyy  ooffff  tthhee  
iinnccoommee  ffrroomm  iinnvveessttmmeennttss  wwiitthh  tthhee  ssaammee  ssttaannddaarrdd  ooff  lliivviinngg  tthheeyy  
eennjjooyyeedd  wwhheenn  wwoorrkkiinngg..  
  BByy  tthhee  ttiimmee  iinnddiivviidduuaallss  rreeaacchh  aaggee  6655  ssttaattiissttiiccss  ffoorr  aa  ttyyppiiccaall  
wweesstteerrnn  ccoouunnttrryy  rreevveeaall::  

--  2244%%  aarree  aallrreeaaddyy  ddeeaadd,,  uussuuaallllyy  ffrroomm  lliiffeessttyyllee  rreellaatteedd  
iillllnneesssseess..  

--  5544%%  eenndd  uupp  oonn  ggoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonnss..  
--  1166%%  aarree  ssttiillll  wwoorrkkiinngg,,  uussuuaallllyy  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  ttoo..  
--  55%%  aarree  ffiinnaanncciiaallllyy  iinnddeeppeennddeenntt  tthhoouugghh  ssttiillll  nneeeedd  ttoo  

wwaattcchh  eexxppeennddiittuurree  oonn  lluuxxuurriieess,,  hhoolliiddaayyss  eettcc..  
--  11%%  iiss  aabbllee  ttoo  rreettiirree  wweeaalltthhyy  ttoo  ddoo  aass  tthheeyy  pplleeaassee,,  00..2255%%  

ooff  wwhhoomm  aarree  mmiilllliioonnaaiirreess..  
  
CCoonnggrraattuullaattiioonnss  tthheerreeffoorree  iiff  yyoouu  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  ttoopp  55%%  wwhhoo  

hhaavvee  aattttaaiinneedd  aa  lleevveell  ooff  iinnccoommee  aabboovvee  bbaassiicc  rreeqquuiirreemmeennttss,,  oorr  
bbeetttteerr  ssttiillll  wwiitthhiinn  tthhee  ttoopp  11%%  wwhhoo  aarree  aabbllee  ttoo  lliivvee  iinn  ssttyyllee..    

TThhee  rreemmaaiinniinngg  9944%%  lleefftt  rreettiirreemmeenntt  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  ootthheerrss  
wwiitthh  lliittttllee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  ddeettaaiillss..  WWhheenn  tthhee  ffiirrsstt  rreettiirreemmeenntt  
ppaayycchheecckk  lleeaavveess  aa  lloott  ttoo  bbee  ddeessiirreedd,,  tthheeyy  aarree  ffoorrcceedd  iinnttoo  rreedduucciinngg  
tthheeiirr  ssttaannddaarrdd  ooff  lliivviinngg  bbyy  ccuuttttiinngg  bbaacckk  oonn  ssppeennddiinngg..    

CCoouupplleedd  wwiitthh  tthhee  lloossss  ooff  wwoorrkk  tthhaatt  iiss  aa  ssoouurrccee  ooff  sseellff--
eesstteeeemm,,  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  rreettiirreemmeenntt  ccaann  bbee  aa  ddiiffffiiccuulltt  ttiimmee  ooff  
aaddjjuussttmmeenntt  ffoorr  ssoommee..    

TThheeiirr  llaacckk  ooff  ssuucccceessss  ccaann  bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  oonnee  mmaaiinn  ffaaccttoorr  
aass  ppeerr  tthhee  qquuoottee  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhiiss  bbooookk..  TThheeyy  ffaaiilleedd  ttoo  
ppllaann,,  iinn  tthhiiss  ccaassee  ffoorr  rreettiirreemmeenntt..  

IInn  oorrddeerr  ttoo  jjooiinn  tthhee  rraannkkss  ooff  tthhee  ttoopp  66%%  yyoouu  nneeeedd  ttoo  ssiitt  
ddoowwnn  aanndd  ddeetteerrmmiinnee::  
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11..  TThhee  lliiffeessttyyllee  yyoouu  eexxppeecctt  iinn  rreettiirreemmeenntt..    
MMoonneeyy  iiss  aa  mmeeaannss  ttoo  aann  eenndd  ssoo  iitt  iiss  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  
yyoouu  ddeetteerrmmiinnee  tthhoossee  ppaatthhss  nnoott  yyeett  ttrraavveelleedd  tthhaatt  wwoouulldd  
ggiivvee  yyoouurr  lliiffee  aa  sseennssee  ooff  ccoommpplleettiioonn..  RReettiirreemmeenntt  lliikkee  
aannyy  ootthheerr  ssttaaggee  ooff  lliiffee  iiss  aabboouutt  lliivviinngg,,  nnoott  mmoonneeyy..  

22..  TThhee  aammoouunntt  ooff  iinnccoommee  yyoouu  wwiillll  nneeeedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhaatt  
lliiffeessttyyllee..  

33..  AA  bbaallaanncceedd  ppoorrttffoolliioo  ooff  iinnvveessttmmeennttss  tthhaatt  wwiillll  ppaaccee  
iinnffllaattiioonn  yyeett  pprroovviiddee  tthhee  lleevveell  ooff  iinnccoommee  yyoouu  rreeqquuiirree,,  
ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  rriisskk  yyoouu  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  ttaakkee..  

44..  IInnvveesstt  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  wwiillll  mmiinniimmiizzee  iiff  nnoott  ccoommpplleetteellyy  
eelliimmiinnaattee  yyoouurr  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy..  

  
OOff  aallll  tthhee  sstteeppss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  ffiinnddiinngg  aa  bbaallaanncceedd  

ppoorrttffoolliioo  ooff  ttaaxx--ffrreeee  iinnvveessttmmeennttss  wwiitthh  aa  rreessppeeccttaabbllee  ddiivviiddeenndd  
yyiieelldd  ccaann  bbee  cchhaalllleennggiinngg..  

TThhiiss  bbooookk  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  hheellpp  yyoouu  iinn  sstteeppss  33  aanndd  44  aabboovvee,,  
bbyy  pprroovviiddiinngg  aa  vvaarriieettyy  ooff  bbaallaanncceedd  iinnvveessttmmeenntt  ppoorrttffoolliiooss  tthhaatt  
wwiillll  ggeenneerraattee  tthhee  lleevveell  ooff  iinnccoommee  yyoouu  rreeqquuiirree  ffoorr  yyoouurr  
rreettiirreemmeenntt..  SStteeppss  11  aanndd  22  aarree  ccoovveerreedd  iinn  tthhee  wwoorrkkbbooookk  ttiittlleedd  
FFiinnaanncciiaall  FFrreeeeddoomm..  

WWhheenn  rreettiirreedd  rreeaalliizzee  yyoouu  aarree  nnoott  ssttuucckk  oonn  aa  nniinnee  ttoo  ffiivvee  
rroouuttiinnee  tthhaatt  rreeqquuiirreess  aa  ffiixxeedd  ppllaaccee  ooff  eemmppllooyymmeenntt..  IIff  yyoouu  aarree  
wwiilllliinngg  ttoo  tthhiinnkk  oouuttssiiddee  tthhee  bboorrddeerrss  ooff  yyoouurr  hhoommee  ccoouunnttrryy,,  yyoouu  
hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  ggrreeaattllyy  mmiinniimmiizzee  yyoouurr  ttaaxx..  

TThhoouugghh  tthhiiss  aalloonnee  ccoouulldd  ggrreeaattllyy  iinnccrreeaassee  yyoouurr  ddiissppoossaabbllee  
iinnccoommee  iinn  rreettiirreemmeenntt,,  iinnvveessttmmeenntt  aaddvviissoorrss  wwiitthhiinn  yyoouurr  hhiigghh  ttaaxx  
ccoouunnttrryy  ooff  oorriiggiinn  rraarreellyy  kknnooww  hhooww  ttoo  rreedduuccee  yyoouurr  ttaaxx  ooffffsshhoorree..    

FFiinnaallllyy  ddoonn’’tt  ffoorrggeett  tthhaatt  oonnccee  yyoouurr  iinnccoommee  iiss  iinn  ppllaaccee  ttoo  
eennjjooyy  rreettiirreemmeenntt,,  aafftteerr  aallll  tthhaatt  iiss  wwhhaatt  iitt’’ss  aallll  aabboouutt..    
  
BBeenneeffiittss  iinn  aann  OOffffsshhoorree  PPoorrttffoolliioo  

  
IInnccoommee  ccaann  bbee  ccllaassssiiffiieedd  uunnddeerr  ttwwoo  bbrrooaadd  ccaatteeggoorriieess::  

EEaarrnneedd  aanndd  UUnneeaarrnneedd..  
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EEaarrnneedd  iinnccoommee  ccoommeess  ffrroomm  ssoouurrcceess  ssuucchh  aass  ssaallaarryy,,  
bbuussiinneessss  pprrooffiittss,,  ccoommmmiissssiioonnss,,  ddiirreeccttoorr’’ss  ffeeeess  eettcc..  FFoorr  mmoosstt  
iinnddiivviidduuaallss  tthhiiss  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee,,  uussuuaallllyy  ccoommiinngg  
ffrroomm  eemmppllooyymmeenntt  iinn  vvaarriioouuss  pprrooffeessssiioonnss  aanndd  ttrraaddeess..  

UUnneeaarrnneedd  iinnccoommee  ccoommeess  ffrroomm  iinntteerreesstt  iinn  bbaannkk  aaccccoouunnttss,,  
ccoouuppoonn  ppaayymmeennttss  ffrroomm  bboonnddss,,  nneett  rreenntt  ffrroomm  pprrooppeerrttyy,,  ddiivviiddeennddss  
ffrroomm  sshhaarreess  eettcc..  IInn  ggeenneerraall  iitt  ccoonnssiissttss  ooff  iinnccoommee  ffrroomm  
iinnvveessttmmeennttss..  

TThhoouugghh  mmoosstt  hhaavvee  mmoonneeyy  iinn  bbaannkk  aaccccoouunnttss  aanndd  rreecceeiivvee  
iinnccoommee  ffrroomm  iinnvveessttmmeennttss  iinn  vvaarriioouuss  ffoorrmmss,,  uussuuaallllyy  iitt  iiss  nnoott  
ssuuffffiicciieenntt  ttoo  mmeeeett  lliiffeessttyyllee  nneeeeddss..  FFoorr  mmoosstt  tthhiiss  iiss  aa  sseeccoonnddaarryy  
ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee  tthhaatt  iiss  ggiivveenn  lliittttllee  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  ootthheerr  tthhaann  ttoo  
iinncclluuddee  iitt  oonn  tthhee  yyeeaarrllyy  ttaaxx  rreettuurrnn..  

IItt  iiss  tthhiiss  sseeccoonndd  ccaatteeggoorryy  ooff  iinnccoommee  tthhaatt  iiss  tthhee  eexxcclluussiivvee  
ffooccuuss  ooff  tthhiiss  bbooookk..  OObbttaaiinniinngg  uunneeaarrnneedd  iinnccoommee  ffrroomm  
iinnvveessttmmeennttss  tthhaatt  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ssuuppppoorrtt  yyoouu  wwiitthhoouutt  tthhee  
nneeeedd  ffoorr  eeaarrnneedd  iinnccoommee  ffrroomm  eeiitthheerr  eemmppllooyymmeenntt  oorr  bbuussiinneessss  iiss  
wwhhaatt  tthhiiss  bbooookk  iiss  aallll  aabboouutt..  

OOff  ccoouurrssee  yyoouu  ccaann  ssttiillll  ccoonnttiinnuuee  wwoorrkkiinngg  iiff  yyoouu  wwiisshh,,  bbuutt  iitt  
iiss  nnooww  ooppttiioonnaall  rraatthheerr  tthhaann  mmaannddaattoorryy..  

MMoosstt  hhoowweevveerr  ddoo  nnoott  eevveenn  ccoonnssiiddeerr  tthhee  iiddeeaa  ooff  lliivviinngg  ooffff  
iinnvveessttmmeenntt  iinnccoommee  aanndd  cceerrttaaiinnllyy  nnoott  bbeeffoorree  ““rreettiirreemmeenntt””..    

DDeeppeennddiinngg  oonn  ccaappiittaall  aaccccuummuullaatteedd  aanndd  ddiivviiddeenndd  yyiieelldd  
aavvaaiillaabbllee  hhoowweevveerr,,  iitt  iiss  qquuiittee  ppoossssiibbllee  tthhee  iinnccoommee  ffrroomm  yyoouurr  
iinnvveessttmmeennttss  ccaann  bbee  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  iinnccoommee  yyoouu  
ccuurrrreennttllyy  oobbttaaiinn  ffrroomm  eemmppllooyymmeenntt..  GGiivveenn  tthhiiss  ccaann  ooccccuurr  lloonngg  
bbeeffoorree  yyoouu  rreeaacchh  6600,,  iitt  iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ffiinnaanncciiaall  iinnddeeppeennddeennccee  
rraatthheerr  tthhaann  rreettiirreemmeenntt  iinn  tthhiiss  bbooookk..  

TThhiiss  iiss  eeaassiillyy  aacchhiieevvaabbllee  iiff  tthhee  iinnccoommee  ffrroomm  iinnvveessttmmeennttss  iiss  
ttaaxx--ffrreeee,,  aanndd  nnooww  yyoouu  aarree  ffiinnaanncciiaallllyy  iinnddeeppeennddeenntt,,  yyoouu  hhaavvee  nnoo  
ffuurrtthheerr  nneeeedd  ttoo  ppuutt  mmoonneeyy  aassiiddee  ffoorr  ssaavviinnggss..    

IInn  ssppiittee  ooff  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  bbeeccoommiinngg  ffiinnaanncciiaallllyy  
iinnddeeppeennddeenntt  lloonngg  bbeeffoorree  rreeaacchhiinngg  aaggee  6600,,  mmoosstt  aarree  rreellyyiinngg  oonn  
ccoommppaannyy  rreettiirreemmeenntt  sscchheemmeess,,  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  ffuunnddss  oorr  
ggoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonnss,,  aallll  ooff  wwhhiicchh  kkiicckk  iinn  aatt  aaggee  6600  oorr  
tthheerreeaabboouuttss..    
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TThhaannkkffuullllyy  tthheerree  iiss  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  wwoorrkkiinngg  ttiillll  yyoouu  aarree  6600  
oorr  wwhhaatteevveerr,,  aanndd  sseeeeiinngg  aa  ssiizzaabbllee  ppoorrttiioonn  ooff  yyoouurr  rreettiirreemmeenntt  
bbeenneeffiittss,,  wwhheetthheerr  ffrroomm  ccoommppaannyy  oorr  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  ffuunnddss,,  
ccoonnffiissccaatteedd  iinn  ttaaxx..  OOrr  wwoorrsstt  ssttiillll  lliivviinngg  ooffff  aa  mmeeaaggeerr  ggoovveerrnnmmeenntt  
ppeennssiioonn..    

IIff  yyoouurr  ssoouurrccee  ooff  rreettiirreemmeenntt  iinnccoommee  iiss  ddeerriivveedd  ffrroomm  wwiitthhiinn  
yyoouurr  hhiigghh  ttaaxx  ccoouunnttrryy,,  yyoouu  aarree  nnooww  aatt  tthhee  mmeerrccyy  ooff  ttaaxx  llaawwss  
wwiitthhiinn  tthhaatt  ccoouunnttrryy..  IItt  iiss  ccaalllleedd  rreegguullaattoorryy  rriisskk,,  iinn  tthhiiss  ccaassee  dduuee  
ttoo  ttaaxx  llaawwss..    

GGiivveenn  tthhee  rriissiinngg  nnaattuurree  ooff  ttaaxxeess  ssiinnccee  tthhee  11992200’’ss  iinn  mmoosstt  ooff  
tthhee  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  tthhiiss  iiss  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  
ppuuttttiinngg  yyoouurr  nneecckk  iinn  aa  nnoooossee..    

IIff  yyoouu  lliivvee  iinn  aa  hhiigghh  ttaaxx  ccoouunnttrryy  iitt  iiss  ffaarr  lliikkeellyy  yyoouurr  ttaaxxeess  
wwiillll  bbee  hhiigghheerr  rraatthheerr  tthhaann  lloowweerr  1100  yyeeaarrss  ffrroomm  nnooww,,  wwiitthh  tthhee  
aappaatthheettiicc  mmaajjoorriittyy  hhaappppyy  ttoo  mmuunncchh  oonn  tthhee  ggrraassss  aanndd  mmoooo  aass  
ttaaxxeess  aasscceenndd..  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  bbooookk  iiss  ttoo  hheellpp  yyoouu  ccoonnssttrruucctt  aa  
ppoorrttffoolliioo  ooff  ooffffsshhoorree  iinnvveessttmmeennttss  tthhaatt  mmiinniimmiizzeess  rreegguullaattiioonn  rriisskk  
dduuee  ttoo  cchhaannggiinngg  ttaaxx  llaawwss,,  aanndd  tthhaatt  wwiillll  sseeee  yyoouu  ffiinnaanncciiaallllyy  
iinnddeeppeennddeenntt  tthhee  mmoommeenntt  yyoouurr  iinnccoommee  ggooaallss  aarree  rreeaalliizzeedd..  

AAss  wweellll  aass  ssuuggggeessttiinngg  ssppeecciiffiicc  sseeccuurriittiieess  oorr  ffuunnddss  ffoorr  yyoouurr  
ppoorrttffoolliioo  yyoouu  wwiillll  aallssoo  lleeaarrnn  hhooww  ttoo  ttrraacckk  ddoowwnn  ssuuiittaabbllee  
iinnvveessttmmeennttss  uunnddeerr  tthhee  vvaarriioouuss  aasssseett  ccllaasssseess  yyoouurrsseellff..    

TThhee  llaatttteerr  iiss  ffaarr  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  tthhee  ffoorrmmeerr,,  bbeeccaauussee  iitt  
wwiillll  mmaakkee  yyoouu  sseellff  rreelliiaanntt  aanndd  aabbllee  ttoo  ssoouurrccee  oouutt  tthhee  bbeesstt  
ooffffsshhoorree  iinnvveessttmmeennttss  aatt  aannyy  ppooiinntt  iinn  ttiimmee..  BByy  tthhee  ttiimmee  yyoouu  rreeaadd  
tthhiiss  bbooookk  tthhee  ssppeecciiffiicc  iinnvveessttmmeennttss  lliisstteedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  vvaarriioouuss  
ttaabblleess  mmaayy  hhaavvee  ffaaddeedd  iinn  bbrriigghhttnneessss..    

TThhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  hhooww  ttoo  rreesseeaarrcchh  tthhee  ooffffsshhoorree  iinnvveessttmmeenntt  
aarreennaa  ffoorr  ssppeecciiffiicc  iinnccoommee  ggeenneerraattiinngg  iinnvveessttmmeennttss  iiss  aa  sskkiillll  tthhaatt  
oonnccee  aaccqquuiirreedd  wwiillll  eennaabbllee  yyoouu  ttoo  ccoonnssttrruucctt  oorr  uuppddaattee  yyoouurr  
ppoorrttffoolliioo  aatt  aannyy  ppooiinntt  iinn  ttiimmee..  

LLooookk  uuppoonn  tthhee  ssppeecciiffiicc  ppoorrttffoolliiooss  ggiivveenn  iinn  tthhee  bbooookk  aass  aa  
ssnnaappsshhoott  iinn  ttiimmee,,  pprroovviiddiinngg  yyoouu  wwiitthh  aa  ccoonnccrreettee  eexxaammppllee  ooff  
wwhhaatt  aann  ooffffsshhoorree  iinnvveessttmmeenntt  ppoorrttffoolliioo  ffoorr  iinnccoommee  wwoouulldd  llooookk  
lliikkee  nnooww,,  rraatthheerr  tthhaann  aa  ppoorrttffoolliioo  tthhiiss  iiss  cchhiisseelleedd  iinn  ssttoonnee..    
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TThhee  ddoo  iitt  yyoouurrsseellff  aapppprrooaacchh  ssuuggggeesstteedd  iinn  tthhiiss  bbooookk  
oovveerrccoommeess  mmaannyy  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  aanndd  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  
uussuuaall  rreettiirreemmeenntt  sscchheemmeess  iinn  hhiigghh  ttaaxx  ccoouunnttrriieess..    

IIff  hhoowweevveerr  yyoouu  aarree  ssttuucckk  iinn  aann  eexxiissttiinngg  rreettiirreemmeenntt  ppllaann  tthhaatt  
yyoouu  ccaannnnoott  ddeesseerrtt  wwiitthhoouutt  hheeaavvyy  lloosssseess,,  tthheenn  aatt  aa  mmiinniimmuumm  yyoouu  
ccaann  ccoonnssiiddeerr  uussiinngg  tthhee  ddoo  iitt  yyoouurrsseellff  aapppprrooaacchh  ffoorr  yyoouurr  ssuurrpplluuss  
ffuunnddss..    

TThhee  aapppprrooaacchh  ssuuggggeesstteedd  iinn  tthhiiss  bbooookk  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  
iinnddeeppeennddeennccee  ccoonnssiissttss  ooff  aa  sseelleeccttiioonn  ooff  ooffffsshhoorree  sseeccuurriittiieess  
wwiitthhiinn  tthhee  ffoouurr  mmaaiinn  aasssseett  ccllaasssseess,,  nnaammeellyy  ccaasshh,,  bboonnddss,,  pprrooppeerrttyy  
aanndd  ssttoocckkss..  

YYoouu  ccaann  hhaavvee  ccaasshh  iinn  sshhoorrtt  oorr  lloonngg  tteerrmm  ddeeppoossiittss;;  bboonnddss  iinn  
ccoorrppoorraattee  oorr  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnss;;  pprrooppeerrttyy  eeiitthheerr  
iinnddiivviidduuaallllyy  oowwnneedd  oorr  vviiaa  pprrooppeerrttyy  sseeccuurriittiieess;;  aanndd  ffiinnaallllyy  ssttoocckkss..  

IInn  eeaacchh  ooff  tthhee  aasssseett  ccllaasssseess  yyoouu  ccaann  iinnvveesstt  ssoolleellyy  iinn  aa  
ssppeecciiffiicc  ccoouunnttrryy  iiff  yyoouu  aarree  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  ccuurrrreennccyy  rriisskk,,  oorr  iiff  
yyoouu  hhaavvee  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppeerrssppeeccttiivvee  ddiivveerrssiiffyy  gglloobbaallllyy  ttoo  aavvooiidd  
tthhee  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iinnvveessttmmeennttss  iinn  aannyy  ssppeecciiffiicc  ccoouunnttrryy..  

WWiitthhiinn  eeaacchh  aasssseett  ccllaassss  yyoouu  wwiillll  hhaavvee  tthhee  cchhooiiccee  ttoo  
ppuurrcchhaassee  iinnddiivviidduuaall  sseeccuurriittiieess  oorr  hhaavvee  tthheemm  pprrooffeessssiioonnaallllyy  
mmaannaaggeedd  tthhrroouugghh  vvaarriioouuss  ooffffsshhoorree  ffuunndd  mmaannaaggeerrss..    

AAllll  ooff  yyoouurr  aasssseettss  ccaann  bbee  kkeepptt  uunnddeerr  pprreeffeerraabbllyy  ttwwoo  oorr  
mmoorree  rrooooffss  ffoorr  eeaassee  ooff  mmoonniittoorriinngg,,  bbee  tthheeyy  ooffffsshhoorree  bbrrookkeerrss  oorr  
llaarrggee  wweellll--eessttaabblliisshheedd  ooffffsshhoorree  bbaannkkss..    

WWhheenn  ccoonnssttrruucctteedd,,  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  ssuucchh  aa  ppoorrttffoolliioo  oovveerr  
pprreesseenntt  rreettiirreemmeenntt  sscchheemmeess  iinn  hhiigghh  ttaaxx  ccoouunnttrriieess  aarree  aass  ffoolllloowwss::    

  
11..  FFoorr  aa  ssttaarrtt  tthhee  ppoorrttffoolliioo  iiss  ttaaxx--ffrreeee,,  bbootthh  oonn  iinnccoommee  

ggeenneerraatteedd  ffrroomm  iinnvveessttmmeennttss  aanndd  oonn  aannyy  ccaappiittaall  ggaaiinnss  
rreeaalliizzeedd  ddoowwnn  tthhee  ttrraacckk,,  sshhoouulldd  yyoouu  sseellll  aannyy  ooff  yyoouurr  
iinnvveessttmmeennttss  aatt  aannyy  ssttaaggee..  
  
TThhiiss  wwiillll  mmeeaann  mmuucchh  ggrreeaatteerr  iinnccoommee  iinn  yyoouurr  ppoocckkeett  ffoorr  
yyoouurr  lliiffeessttyyllee  nneeeeddss,,  oorr  ccoouulldd  aalltteerrnnaattiivveellyy  mmeeaann  lleessss  
ccaappiittaall  rreeqquuiirreedd  ttoo  ggeenneerraattee  aa  ggiivveenn  aammoouunntt  ooff  iinnccoommee..    
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