O que são Ações?
Ação é um título de renda variável que representa a
menor fração do capital social de uma empresa de
capital aberto e pode ser comprada ou vendida em
Bolsa de Valores por meio de corretoras.
Se você deseja investir e acredita no potencial de
uma empresa, você pode comprar uma ou mais
de suas ações, também chamadas de “papéis”,
passando, assim, a ser sócio dessa empresa, ou seja,
tornando-se um de seus acionistas.
O investimento em ações pode oferecer excelentes
vantagens, principalmente para quem deseja obter
resultados no longo prazo.

Benefícios
Alto potencial de rentabilidade no
longo prazo.
Rentabilidade histórica superior às
aplicações de renda fixa.
Grandes oportunidades de ganhos no
curto e médio prazo.
Possibilidade de tornar-se sócio de
uma empresa.
Diversificação de seus Investimentos.

Entenda a diferença entre os tipos de
ações negociadas na Bolsa.
Ordinárias (ON) – Garantem ao acionista o direito
a voto nas assembleias gerais (envolvimento nas
decisões) e asseguram a participação na distribuição
dos resultados da empresa.
Preferenciais (PN) – Possibilitam participação nos
resultados da empresa dando a seus detentores
prioridade na distribuição dos resultados, mas não
asseguram direito a voto.
Na Ágora Corretora você conta com diferentes
formas de realizar as suas operações com rapidez,
segurança e praticidade.

Ferramentas de Negociação
Compra e venda de ações diretamente pela internet,
além de notícias do Mercado e cotações on-line
em tempo real através do Ágora Home Broker e de
outras ferramentas avançadas de trade.

Mesa de Operações
A Mesa de Operações da Ágora Corretora é formada
por profissionais altamente qualificados, prontos
para auxiliar você na compra e venda de ações.

Para mais informações, acesse www.agorainvest.com.br ou
entre em contato com seu Agente Autônomo de Investimentos
(www.agorainvest.com.br/parceiros).
O mercado de ações é um investimento de risco e pode levar a perdas patrimoniais.

