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ETF - Exchange Trade Found

ETF é uma forma de investimento, que se destaca pela
diversificação e baixo custo. Sendo um fundo de
investimento em índice, com cotas negociáveis em bolsa,
como se fossem ações. O ETF busca obter desempenho
semelhante à performance de determinado índice de
mercado e, para tanto, sua carteira replica a composição
desse índice, de acordo com regras determinadas por
regulação específica. Permitem acessar mercados amplos,
sem a necessidade (e o custo) de comprar cada ativo
individualmente.
Embora muito utilizado em outros países (por exemplo, nos
EUA com trilhões de dólares investidos), no Brasil, este tipo
de investimento ainda está evoluindo.
Através da
BM&FBovespa é possível visualizar as opções de ETFs onde
este tipo de investimento pode ser comprado e/ou vendido
em mercado de bolsa e mercado de balcão (da mesma
maneira que qualquer outra ação de empresa de capital
aberto).
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Como funciona
Primeiramente é necessário que o acionista tenha conta em
alguma corretora para realizar as operações de compra e
venda de ETFs (que são fundos de ações listadas na
BM&Bovespa).
Vale ressaltar que ETFs é um fundo de índice que possui
referência nos índices podendo ser negociado em bolsa de
valores, tratado como uma ação, que pode ser comprada e
vendida no mesmo dia dentro dos horários do mercado. A
liquidação também é igual (D+3).
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Vantagens
 Baixo custo, devido às taxas transacionais inferiores
de compra
 Facilidade no processo de decisão e também no
processo de compra, pois permite comprar várias
ações diretamente
 Sem a necessidade de realizar de uma maneira
individual, com o ETF é possível diversificar a carteira
mais facilmente

Desvantagens
 Tributação igual à dos fundos de ações e não igual ao
de investimento em ações
 Não possui as isenções como no investimento em ação
 Alguns ETFs apresentam pouca liquidez
 O imposto de renda sobre o ganho é de 15%
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Fontes
http://www.acionista.com.br/mercado/entenda-omercado.html#etfs#ixzz4Y5ywzi2T
http://www.acionista.com.br/mercado/entenda-omercado.html#etfs
http://www.acionista.com.br/investimentos/260515-etf.htm
http://www.acionista.com.br/investimentos/130214_fundos
_indices.htm
http://br.advfn.com/investimentos/fundos/indice-etf/o-quee-etf
https://verios.com.br/blog/etfs-o-que-sao-e-comofuncionam/
https://ww93.itau.com.br/itnow-pt/o-que-sao-etfs/
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