BANKINTER BROKER

Guia do
Investidor

Aprenda a investir na Bolsa com o Bankinter.

Tão pessoal como saber que
o Bankinter lhe dá as melhores
soluções para as suas necessidades.
TIPO DE INVESTIDOR E OPERAÇÕES
No Bankinter, desenvolvemos soluções adequadas às suas necessidades.
Com o nosso guia do investidor, descubra como criar a sua própria Carteira de Títulos.
Com a informação, as ferramentas e os produtos e serviços que precisa para começar
a gerir os seus investimentos:

Pode trabalhar com um objetivo a longo prazo e beneficiar dos rendimentos
dos dividendos, fazendo apenas ajustamentos táticos na sua carteira.

Ou pode trabalhar com um objetivo a curto prazo fazendo trading
e tentando bater o mercado.

E lembre-se que, só tem que ter em conta alguns passos, para obter os melhores
resultados:
• Objetivos. Ter sempre claro os seus objetivos de investimento e o capital que
deseja investir.
• Informação. Estar informado sobre o mercado é essencial para tomar as melhores
decisões.
• Decisão. Só conhecendo a situação e as opções estamos preparados para decidir.
• Acompanhamento e controlo. Não só é importante fazer uma boa seleção de
carteiras, como também realizar um acompanhamento e controlo das mesmas.
• Análise de resultados. Devemos considerar se estamos a chegar ao nosso
objetivo ou se deveríamos repensar a nossa forma de investir.
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Oferecer-lhe tudo o que precisa para
começar a gerir os seus investimentos
em Bolsa é uma resposta pessoal.
Ao investir, seja qual for o seu objetivo, terá de escolher que tipo de operações irá
realizar. Poderá trabalhar com diferentes títulos, com diferentes níveis de risco.
Além disso, terá que definir o tipo de veículo no qual quer trabalhar em função da
sua estratégia: poderá replicar índices, investir em ETF’s, comprar Ações, realizar
investimentos setoriais.
Antes de investir em Bolsa tenha em consideração os seus objetivos de investimento
considerando:
Qual o montante a investir: O montante não deve ser representativo
da totalidade do seu capital. Assegure-se que o montante que vai
investir não é necessário a curto ou médio prazo.
Qual o horizonte temporal do investimento: Mesmo que a sua
estratégia seja de trading e tentando bater o mercado tenha em conta
que quanto menor o seu horizonte temporal de investimento maior
é o risco que está a assumir.
Diversificação: Diversifique os seus investimentos, por tipo de
instrumentos, setor, mercados. Tenha em conta que quanto maior
a concentração maior é o risco do investimento.
Tipo de risco e liquidez dos ativos: Tenha em conta as classes de ativos
não têm todas o mesmo risco e que podem ser afetadas de forma
distinta pelo comportamento das taxas de juro, inflação, risco país, etc.
E que os títulos não são todos iguais, a sua liquidez é um critério que
deverá ter sempre em conta.
Comissionamento: As comissões de Bolsa podem afetar a rendibilidade
real do seu investimento, pelo que os volumes devem ser relevantes.

E se já é um especialista,relembre aqui alguns conceitos e conheça tudo aquilo que
colocamos à sua disposição para o acompanhar nas suas decisões de investimento.
Porque dar-lhe uma resposta pessoal é dar-lhe tudo, qualquer que seja o seu perfil
de investidor.
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BROKER
É o intermediário obrigatório entre o investidor e a Bolsa. Para operar diretamente
no mercado de valores terá que contratar este serviço. Como investidor, deverá
selecionar o Broker que melhor o ajude a chegar ao seu objetivo, valorizando:
• A sua jurisdição e proximidade. Muito importante ter em conta caso tenha de resolver
algum contencioso;
• A sua solidez e segurança. O seu Broker é também a entidade a que está a confiar
o seu dinheiro e a guarda dos seus títulos;
• A informação e as ferramentas ao seu dispor;
• Os custos globais.
Se quer ser investidor a longo prazo, convém que procure um lugar com menores
comissões de manutenção. E para o curto prazo, uma comissão de compra/venda
reduzida, devido ao número de operações diárias que irá realizar.
As comissões são um assunto a analisar ao pormenor. Cada vez que compre ou venda
uma ação, quando recebe um dividendo ou quando alguma das empresas investidas
realiza algum aumento de capital, terá que pagar comissões à entidade que é o seu
intermediário financeiro.
Além disso, deverá ter em conta as eventuais ferramentas, com valor acrescentado,
que lhe sejam disponibilizadas e que o ajudem na gestão dos seus investimentos,
como Relatórios de Análise (próprios e de terceiros), gráficos para analisar os seus
investimentos, assim como funções que lhe permitam trabalhar (comprar e vender)
através do próprio gráfico.
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CONTA DE TÍTULOS
É o primeiro passo necessário para poder começar a trabalhar.
O seu funcionamento é similar ao de uma conta de depósito à ordem mas, em vez
de guardar dinheiro, guardará os títulos que irá adquirindo na sua viagem pelos
mercados.
Deve estar sempre associada a uma conta de depósito à ordem: quando compra
um título ser-lhe-á debitado o seu respetivo montante e quando receber um crédito
também será feito na sua conta.
E agora o Bankinter valoriza ainda mais os seus investimentos através da Conta Broker,
que pode ser aberta online.
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Tão pessoal
como tomar decisões
com as ferramentas
adequadas.
Quando se trata de investir, é necessário contar com todas as ferramentas
à sua disposição para escolher a mais conveniente em cada momento.

Informação Gráfica de forma intuitiva e de fácil iniciação, terá ao seu
dispor cotações de forma automática. E agora conta com maior
possibilidade de personalização, alertas e notificações, motores de
pesquisa. Para que tudo seja cada vez mais fácil e intuitivo para si.

Notícias para que esteja sempre a par das notícias mais recentes,
permitindo-lhe seguir os mercados de forma mais informada. Poderá
ainda visualizar as carteiras estratégicas de Ações Europeias ou
Americanas selecionadas pelo nosso Departamento de Análise de
Mercados Bankinter.

As Ordens Stop estarão à sua disposição na nossa Plataforma para
poder fazer uma gestão profissional da carteira, condicionando ordens
nos níveis essenciais de preço e fazendo uma gestão adequada do risco
e da rentabilidade. E tudo isso sem qualquer custo adicional.
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Tão pessoal
como mantê-lo informado
desde o primeiro dia.
BANKINTER BROKER

Para investir na Bolsa é fundamental estar informado.
Para isso, o nosso Departamento de Análise de Mercados Bankinter realiza
periodicamente relatórios de mercados com informação de Bolsas, Moedas, Taxas
de Juro que irão ajudá-lo na tomada de decisões.
Terá à sua disposição relatórios diários, semanais, trimestrais, indicadores macro,
seleção de ETF, Ações recomendadas, Carteiras modelos, emissões selecionadas de
Obrigações e outros.
6

BANKINTER BROKER

7

Tão pessoal
como ter ao seu alcance
toda as funcionalidades
de que precisa.
Negociação em tempo real*, com acesso às principais Bolsas internacionais.
Mercados de Ações e ETF’s.

*Apenas os subscritores Não Profissionais estão autorizados a aceder a "Dados de
Mercado" em Tempo Real para os mercados EUA. Para o presente efeito um
subscritor Não-Profissional é alguém que não está: a) registado ou licenciado de
qualquer forma na SEC, na Comissão Reguladora de Operações de Futuros de
Commodities, em qualquer agência estatal de valores mobiliários, em qualquer
mercado ou associação de valores mobiliários ou em qualquer associação ou
mercado de contrato de futuros ou mercadorias; b) envolvido como "consultor de
investimento" como definido na Secção 202(a)(11) da Lei relativa aos Consultores
de Investimento de 1940 (independentemente de estar ou não registado ou
licenciado ao abrigo da Lei citada); ou c) empregado por um banco ou outra
organização isenta de registo ao abrigo das leis federais ou estatais em matéria de
valores mobiliários para desempenhar funções que exigiriam registo ou licença se
tais funções fossem desempenhadas para uma organização não isenta de tal registo.
Consulta de cotações em tempo real:

Cinco melhores posições compradoras e vendedoras em títulos.
Gráficos em função do prazo que lhe interesse consultar.
Cotações e volumes.

Pode criar, consultar, modificar ou eliminar alertas sobre índices ou títulos.
Para que possa aceder a todas as novidades da Plataforma Bankinter Broker deverá
ser Cliente registado no Bankinter Particulares.
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Uma funcionalidade 100% online
com o melhor serviço.

Investimento em Bolsa. No Bankinter, contamos com 50 anos dedicados
a obter a máxima rentabilidade para os nossos Clientes. Conte com a nossa
equipa de analistas que diariamente lhe disponibilizará informação sobre
os mercados e ideias de investimento.

Carteiras Estratégicas de Ações. Sempre ao seu lado. Disponibilizamos-lhe
online a composição e a informação sobre Carteiras Estratégicas de Ações
Europeias ou Americanas selecionadas pelo nosso Departamento de Análise
de Mercados Bankinter.
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Visite-nos no site.
Bankinter, S.A.
Sede: Paseo de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, Espanha
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal
Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 2.º andar
1250-162 Lisboa
NIPC 980547490 e C.R.C. de Lisboa
bankinter.pt
Na eventualidade de pretender apresentar uma reclamação sobre acordos, contratos, termos e
condições ou sobre qualquer outro assunto ou serviço prestado, poderá fazê-lo pessoalmente,
por escrito (carta ou email), preferencialmente via Gestor, podendo igualmente recorrer à
Provedoria do Cliente. Os procedimentos para o tratamento de reclamações estão disponíveis,
a pedido, nas Agências, através do contacto telefónico 210 548 000 (Chamada para a rede fixa
nacional. O custo da chamada depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de
telecomunicações) ou em bankinter.pt.
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