| PÚBLICO ALVO:
Pessoas Físicas
| OBJETO DE NEGOCIAÇÃO:
Títulos da dívida pública federal negociados no mercado
diretamente pela Internet, através do sistema do Tesouro Direto no
site da Fator Corretora.
| COMO FUNCIONA O TESOURO DIRETO
OTesouro Direto é umambiente integrado de compra, venda,
liquidação e custódia de títulos públicos, desenvolvido emparceria
pelo Tesouro Nacional pela CBLC–Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia, acessível somentepela Internet. Por este
programa, o investidor pode comprar títulos públicos diretamente
do emissor, o Tesouro Nacional, com um simples cadastro no site de
sua instituição financeira (agente de custódia) integrado ao sistema.
| TIPOS DE TÍTULOS PÚBLICOS:
Os títulos públicos são ativos de renda fixa que têm como finalidade
a captação de recursos para financiar a dívida pública e as
atividades do Governo Federal, tais como: saúde, educação e
infra-estrutura. Estão disponíveis para compra no Tesouro Direto os
mesmos títulos ofertados às instituições financeiras com taxas pré
e pós-fixadas.Os títulos públicos podem conter cupom de juros
(normalmente semestral), cujo significado é o pagamento de uma
remuneração periódica.O principal é pago no vencimento final do
título.Podem ser vendidos com ágio ou deságio.
| TÍTULOS PREFIXADOS: a rentabilidade é definida no ato da compra
do título e é garantida somente se o investimento for mantido até a
data de vencimento do título.São títulos prefixados:
-TÍTULO PREFIXADO:
Título negociado com deságio sem pagamento periódico de
cupom de juros. A rentabilidade é definida no momento da
compra.
-TÍTULO PREFIXADO COM JUROS SEMESTRAIS: título com
rentabilidade definida no momento da compra com pagamento
semestral de cupom de juros.
| TÍTULOS PÓS-FIXADOS: rentabilidade não é definida no ato da
compra do título e é vinculada à variação de um índice de preço ou
taxa de juros.São títulos pós-fixados:
-TESOURO SELIC: título com rentabilidade diária vinculada à
taxa básica de juros da economia (taxa Selic), sem pagamento
periódico de cupom de juros.

-TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS: título com
rentabilidade vinculada à variação do IPCA – Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo, com pagamento semestral de
cupom de juros.
-TESOURO IPCA: título com a rentabilidade vinculada à variação
do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, sem
pagamento periódico de cupom de juros.
| LIMITES DE COMPRA:
Mínimo:R$30,00 (aproximadamente) ou 1% de um título
Máximo:R$1.000.000,00 ao mês, por CPF
| HORÁRIOS
| COMPRA: de segunda a sexta das 09h00 às 05h00 do dia
seguinte. Aos sábados, domingos e feriados o sistema está
aberto para compra 24hs por dia.Eventualmente, a venda de
títulos poderá ser suspensa pelo Tesouro Nacional devido às
condições de mercado.
| VENDA: o Tesouro Nacional realizará recompras diárias dos
títulos dentro do período que vai das 18 horas até às 5 horas da
manhã do dia seguinte, no caso de dias úteis, e a qualquer hora
nos fins de semana e feriados.
Condições de Liquidação: financeira, no dia útil subseqüente à
operação.
| CUSTOS: Operações realizadas a partir de 06/04/2009:
- Taxa de serviço da corretora (Agente de Custódia) - 0,25% a.a.
- Taxa de custódia da BM&FBOVESPA- 0,30%a.a.
| RISCOS DO INVESTIMENTO: alterações na política monetária
promovidas pelo Banco Central e suas repercussões sobre o
comportamento da taxa de juros e dos diversos indexadores podem
acarretar variações na rentabilidade dos títulos.Caso o investidor
venda o título ao Tesouro antes de seu vencimento poderá incorrer
em ganho ou perda de capital, conforme as condições de mercado
na data da venda.Recomenda-se a diversificação do portifólio.
| HORIZONTE DE INVESTIMENTO: a duração dos investimentos
realizados através do Tesouro Direto depende do perfil de cada
investidor, do indexador e da disponibilidade de vencimentos dos
títulos escolhidos, existentes nas modalidades de curto, médio e
longo prazo.

| LINKS IMPORTANTES
O presente material não pretende exaurir os detalhes operacionais do contrato em questão, mas tão somente apresentar as informações
gerais de negociação. Recomenda-se a leitura do material disponível no site da BM&FBovespa a fim de aprofundar os aspectos relacionados
à negociação. Consulte seu Assessor para mais esclarecimentos sobre o produto.
FOLHETO EXPLICATIVO
http://www.bmfbovespa.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AA8D09758C221250158DA0DEE0462BA
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/tesouro-direto/informacoes-tecnicas.htm
REGULAMENTO DO TESOURO DIRETO
http://www.bmfbovespa.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A828D2951C9C3770151F40D7F4A145A
REGRAS DO TESOURO
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/web/stn/tesouro-direto-regras-do-tesouro-direto
SIMULADOR TESOURO DIRETO DA BM&FBOVESPA
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-calculadora
TRIBUTAÇÃO
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/tesouro-direto/taxas-e-impostos.htm

DISCLAIMER
Os produtos/contratos apresentados neste material, dada sua natureza volátil, estão sujeitos a riscos e flutuação dos mercados e podem não ser adequados para
todos os investidores. Assim, os mesmos podem proporcionar tanto ganho como perda, total ou parcial, dos recursos investidos, ou ainda, perda superior ao
montante investido, sendo que, nesta última hipótese, o investidor será chamado a cobrir os valores equivalentes às perdas ocorridas. AFator Corretora não
assegura resultados positivos e/ou êxito nestes produtos/contratos por ela intermediados e não assume qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos
incorridos em razão de eventuais operações que sejam baseadas nas informações deste material. Alerta-se que a BM&FBovespa, em caso de inadimplência,
executará as garantias do cliente inadimplente em negócios intermediados por qualquer corretora. Nesta hipótese, o cliente, enquanto perdurar sua situação de
inadimplência, não poderá operar nos mercados BM&FBovespa e terá seu nome (PF ou PJ) incluído na lista de inadimplentes distribuída a todos os corretores. As
especificações dos produtos/contratos negociados na BM&FBovespa podem sofrer alterações, por força de Ofícios Circulares, emitidos para refletir demandas ou
mudanças de mercado. No entanto, enquanto essas alterações não são incorporadas ao texto do contrato, suas especificações poderão ser acompanhadas pelo(s)
Ofício(s) Circular(es) publicados no site da instituição http://www.bmfbovespa.com.br. O conteúdo deste informativo foi elaborado com base em material original
da BM&FBovespa, disponível no site da instituição http://www.bmfbovespa.com.br. Este informativo não deve ser interpretado como conselho, recomendação ou
solicitação para compra ou venda de qualquer contrato ou ativo negociado na BM&FBovespa. Para esclarecer dúvidas ou informações adicionais, por favor, entre
em contato com seu assessor.

JULHO 2015

TESOURO DIRETO

TESOURO DIRETO

