Mercado Financeiro
e Juros
Todos os dias, diante das notícias na internet, jornal ou TV você está
conhecendo um pouco mais de Economia, seja uma reportagem sobre
Selic, inflação, desemprego, importação e exportação ou
crescimento/retração do país.
Estes fatores têm impactos no seu dia a dia e, também, no seu
dinheiro. Veja a seguir.

Mercado Financeiro
Uma das principais áreas da Economia é o Mercado Financeiro.
Ele pode ser comparado a um mercado tradicional, onde você encontra variados
produtos de investimentos e escolhe o que melhor cabe à sua necessidade, perfil e bolso.
O principal objetivo do mercado financeiro é colocar juntos os compradores e os
vendedores de um determinado negócio. Ele permite a compra e venda de valores
mobiliários como ações e outros títulos, mercadorias (como pedras preciosas ou
produtos agrícolas) e outros bens.
Existe uma variedade muito grande de produtos financeiros para escolher na hora de investir
seu dinheiro. O ideal é combinar seu perfil de investidor (apetite por rentabilidade) com sua
tolerância ao risco.
Saiba que conhecer o mercado financeiro e investir bem é tão importante quanto economizar,
pois um dinheiro mal investido faz todo o esforço da poupança ser desperdiçado.
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