
A Avenue Securities LLC é membro da FINRA e da SIPC. Ela fornece seus serviços exclusivamente nos 
Estados Unidos. A Avenue Securities LLC não está autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) a oferecer diretamente serviços de distribuição de valores mobiliários a investidores residentes, 
domiciliados ou constituídos na República Federativa do Brasil, e tais serviços não foram registrados e 
não estão sujeitos à supervisão da CVM ou qualquer outro órgão regulador brasileiro. Nada aqui deve 
ser entendido como uma oferta direta de serviços dirigida a esses investidores. 

Os produtos aqui referidos não estão registrados sob o United States Securities Act of 1933. Esta não é 
uma oferta de venda, nem solicitação de uma oferta de compra, dos títulos nos Estados Unidos, seus 
territórios, posses ou protetoras sob sua jurisdição nem para nacionais, cidadãos ou residentes em 
qualquer uma dessas áreas. 

As informações aqui contidas não constituem distribuição, oferta de venda ou solicitação de oferta para 
compra de títulos, nem as informações dirigidas a qualquer jurisdição em que tal oferta, venda ou 
recomendação não seja autorizada. A Avenue acredita que as informações são precisas como na data da 
publicação, no entanto, nenhuma garantia é feita quanto à exatidão, adequação, utilidade, 
confiabilidade ou completude de qualquer informação e nenhuma responsabilidade em relação a 
quaisquer erros ou omissões (incluindo qualquer responsabilidade de terceiros) é aceito por nós ou 
qualquer de nossos diretores ou funcionários. As informações não constituem aconselhamento de 
investimento e não devem ser utilizadas como base para qualquer decisão de investimento. As 
informações não levam em conta as circunstâncias, objetivos ou necessidades individuais dos 
investidores. Nenhuma determinação foi feita em relação à adequação de quaisquer títulos, 
instrumentos financeiros ou estratégias para qualquer investidor. O desempenho passado não é 
garantia de resultados futuros. 

Em geral, o mercado de títulos é volátil, e os títulos de renda fixa carregam risco de taxa de juros. (À 
medida que as taxas de juros sobem, os preços dos títulos geralmente caem, e vice-versa. Esse efeito é 
geralmente mais pronunciado para títulos de longo prazo.) Os títulos de renda fixa também carregam 
risco de inflação, risco de liquidez, risco de chamada (call risk), e riscos de crédito e inadimplência para 
emissores e contrapartes. Títulos de high-yield não são adequados para todos os investidores. O risco de 
inadimplência pode aumentar devido a alterações na qualidade do crédito do emissor. Mudanças de 
preço podem ocorrer devido a mudanças nas taxas de juros e à liquidez do título. Quando apropriado, 
esses títulos devem incluir apenas uma parcela modesta de uma carteira. 

Os rendimentos (yields) dos títulos exibidos representam o Rendimento da Oferta e estão sujeitos a 
alterações e disponibilidade. O rendimento da oferta é o retorno que os investidores 

receberiam se pagassem o preço da oferta e segurassem o título até o vencimento. 

O markup ou markdown (ao comprar ou vender um título, respectivamente) se aplica e pode afetar o 
custo total da transação e o rendimento total, ou "efetivo", do seu investimento. Aplica-se uma taxa 
mínima de US$100. Consulte avenue.us/custos para obter detalhes.  

A Classificação fornecida é uma classificação composta de todas as agências de classificação disponíveis 
para cada título. As classificações fornecidas por organizações de classificação estatística, também 
chamadas de agências de rating, são avaliações da credibilidade de um determinado emissor, incluindo 
a possibilidade de que o emissor não seja capaz de pagar juros ou pagar principal. As classificações não 



são recomendações para comprar, vender ou manter um título, nem as classificações removem o risco 
de mercado. Títulos com a mesma classificação podem negociar a preços significativamente diferentes. 
Além disso, as classificações estão sujeitas a revisão, suspensão, redução ou retirada a qualquer 
momento, e uma agência de classificação pode colocar um emissor sob revisão ou alerta de crédito. As 
classificações não devem ser confiadas como conselhos de investimento. 

Divisão de Títulos 

Emissores de títulos estabelecem denominações mínimas para títulos em emissão para ajudar a 
direcionar a venda para uma categoria apropriada de investidores ou reduzir custos administrativos, 
entre outros motivos. Geralmente, a divisão de um título de denominação mínima afetará 
negativamente a liquidez do título, bem como os direitos do titular. Como um título individual é 
considerado a denominação mínima dessa dívida, e o valor de um título assume que o titular possui 
todo o título, um cliente que deseja comprar um título dividido deve entender que possuir uma parcela 
de um título denominado mínimo não necessariamente lhe dará um valor proporcional do título total. O 
valor real do título poderia ser menor devido à falta de liquidez e falta de direitos dos acionistas. Além 
disso, o emissor muitas vezes estabelece requisitos mínimos de denominação onde o emissor determina 
que cada investidor na emissão deve ser financeiramente capaz de comprar a denominação mínima e 
arcar com o risco dessa compra. A compra pode ser inadequada com base apenas no fato de que o 
investidor é financeiramente incapaz de comprar a denominação mínima.  

Os produtos de valores mobiliários são:  

• Sem seguro FDIC  
• Sem garantia bancária  
• Pode perder valor 

Veja todos os avisos importantes sobre investimento: https://avenue.us/termos/.  

Confira o histórico da Avenue Securities LLC no BrokerCheck da FINRA. 
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