Invista no Tesouro Direto
pela Ágora
O Tesouro Direto é um programa de compra e venda
de títulos públicos para pessoas físicas, desenvolvido
pelo Tesouro Nacional em parceria com a CBLC
(Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia).

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)

Os títulos de renda fixa podem ser pré-fixados ou
pós-fixados. A cada título lançado é definida a data
de vencimento e o índice de correção, como a Selic
ou o IPCA.

Ex: Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025.

Essa é uma ótima indicação para quem deseja
investir em Renda Fixa de forma simples e segura.

Rentabilidade prefixada, acrescida de juros definidos
no momento da compra, pagos semestralmente
(juros) e no vencimento (principal).

Tesouro IPCA (NTN-B Principal)
Rendimento vinculado à variação do IPCA, acrescido
de juros definidos no momento da compra, pago
na data de vencimento do título e sem garantia de
pagamento de cupom de juros ao longo do tempo.

Confira as vantagens do Tesouro
Direto

Ex: Tesouro IPCA 2035.

• Aplicação mínima a partir de R$ 30,00.

Rentabilidade vinculada à variação do IPCA,
acrescida de juros definidos no momento da compra,
pagos semestralmente (juros) e no vencimento
(principal).

• Baixo risco e rentabilidade competitiva.
• Liquidez garantida pelo Tesouro Nacional.
• Negociação diretamente pela internet com o
Bradesco Home Broker.
• Incidência de Imposto de Renda apenas na venda
do título ou no seu vencimento e no pagamento de
cupom de juros.
Com o Tesouro Direto, você pode adequar o
investimento ao seu perfil e à sua necessidade, já que
esse programa oferece grande diversidade de títulos,
além de prazos que variam de 6 meses a 40 anos.

Conheça as opções de títulos
Tesouro Prefixado (LTN)
Rentabilidade definida no momento da compra, pago
na data de vencimento definida.

Tesouro IPCA com Juros Semestrais (NTN-B)

Ex: Tesouro IPCA com Juros Semestrais 2035.

Tesouro Selic (LFT)
Rentabilidade diária vinculada à taxa de juros básica
da economia (taxa média das operações diárias com
títulos públicos registrados no sistema SELIC), pago
no vencimento.
Ex: Tesouro Selic 2017.
Com o objetivo de auxiliar os seus investimentos,
os analistas da Bradesco Corretora divulgam,
mensalmente, o Relatório Renda Fixa – Tesouro
Direto com as recomendações de títulos públicos
pré-fixados e pós-fixados, as oscilações dos ativos
em destaque e a análise dos principais indicadores
macroeconômicos que influenciam esse mercado.

Ex: Tesouro Prefixado 2017.

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.

