O que é Aluguel de Ações?
O Aluguel de Ações é uma boa alternativa de investimento tanto para quem possui ações com objetivo de carrego
por poupança no longo prazo, quanto para quem tem expectativa de baixa no preço da ação.
Nessa operação, o titular das ações (doador) aluga seus ativos custodiados na BM&FBovespa para um terceiro
(tomador) que se compromete com o pagamento de uma taxa acordada entre as partes, além dos emolumentos
devidos à BM&FBovespa.
O tomador pode negociar os ativos no mercado, com a obrigação de devolvê-los ao doador dentro do prazo
estipulado em contrato.

Entenda a diferença entre Doador e Tomador
Doador (proprietário das Ações) - Investidor que
compra ações no mercado e não tem a intenção de
vendê-las no curto prazo.

Benefícios
Possibilidade de aumentar a
rentabilidade da carteira sem se
desfazer das ações.

Tomador - Investidor que vende as ações alugadas
com a expectativa de comprar esses mesmos ativos
a um preço mais baixo, lucrando com a diferença de
preço. Também pode realizar vendas no mercado à
vista; liquidação de operações realizadas no mercado
à vista; garantia para operações nos mercados de
liquidação futura, e cobertura no lançamento de
opções de compra.

Benefícios
Baixo risco, pois as operações são
garantidas pela BM&FBovespa.

Hedge (proteção) nas operações com
opções de compra

Recebimento de proventos, como
dividendos e bonificações, durante o
período do aluguel.

Operações lucrativas no mercado com
viés de baixa.

Todos os Clientes Ágora podem realizar operações como doador desde que possuam posição para aluguel, ou
tomador desde que possuam garantias para tomar o aluguel. Basta entrar em contato com a nossa Mesa de
Operações.

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

