
Conhecimento é seu melhor ativo!
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Operações através das quais os investidores disponibilizam títulos para

empréstimos, tomados pelos interessados mediante aporte de garantias e

pagamento de juros. A CBLC atua como contraparte no processo e garante as

operações.

OPERAÇÕES DE ALUGUEL DE AÇÕES

Podem ser :

Fixos

Reversíveis.
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Doador: Disponibiliza suas ações em aluguel a fim de obter uma rentabilidade

extra por um prazo pré-estabelecido. Essa operação é destinada a investidores de

longo prazo em títulos de empresas sólidas, rentáveis e com elevado índice de

negócios.

DOADOR E TOMADOR
OPERAÇÕES DE ALUGUEL DE AÇÕES

negócios.

Tomador: Vende a preços de mercado ações alugadas de terceiros, pagando uma

taxa pelo aluguel, por período e prazos pré-determinados. Vendedores alugados

pagam juros por suas posições tomadas e depositam margens (consultar na

mesa).
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Liquidação – para contratos já reversíveis:

Comprar o papel à vista e após a liquidação em (D+3), solicitar à Mesa de

Operações para liquidar o contrato.

LIQUIDAÇÃO
OPERAÇÕES DE ALUGUEL DE AÇÕES

Particularidades:

As operações de aluguel de ações podem ser liquidadas somente para

contratos reversíveis, respeitando sempre o prazo de liquidação de 3 dias úteis.

Ajustes diários de margem.

Só pode ser feita pela Mesa de Operações.
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Taxas / Prazos e tipos de contratos:

As taxas são anuais e pró-rata aos dias de utilização. Elas são dadas

diariamente pelo mercado e variam de acordo com a oferta e procura do ativo.

CUSTOS
OPERAÇÕES DE ALUGUEL DE AÇÕES

diariamente pelo mercado e variam de acordo com a oferta e procura do ativo.

Os prazos não são padronizados, sendo determinados pelo ofertante do

papel de acordo com o mercado. É sempre necessário verificar a de reversão do

contrato, que pode ser determinado pelo doador como “reversível ao tomador”,

“reversível ao doador” ou “fixo”.



Taxa operacional básica na Venda:

Operação normal via mesa: 0,5% do financeiro da operação mais R$ 25,21;

R$ 9,80 para operações via Home Broker.

CUSTOS
OPERAÇÕES DE ALUGUEL DE AÇÕES

Taxa operacional Home Broker na Compra:

R$ 9,80 / ordem executada.

Taxas da bolsa e governo:

Emolumentos (0,25% a.a.) respeitando o mínimo de R$ 10,00.

IRRF.
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O Banco de Títulos da CBLC (BTC) possibilita o investidor a escolher entre 3

modalidades diferente de Aluguel de Ações:

Empréstimo com Liquidação antecipada do Tomador

Empréstimo com Liquidação no vencimento (prazo fixo)

MODALIDADES
OPERAÇÕES DE ALUGUEL DE AÇÕES

Empréstimo com Liquidação no vencimento (prazo fixo)

Empréstimo com Liquidação antecipada do Doador e Tomador (nova)

A principal diferença está na terceira modalidade:

Tomadores terão até D+4 da solicitação para providenciarem a devolução dos

títulos ao doador

Mercado ainda com pouca LIQUIDEZ


