
Haveres financeiros
Conceito amplo de moeda (M4).  Indica o  volume da poupança financeira,  isto  é,  a massa de 
recursos em poder dos indivíduos e das empresas não financeiras que pode, com maior ou menor 
grau de liquidez,  ser  utilizada como meio de pagamento de bens e serviços.  Inclui,  além dos 
recursos prontamente aceitos como moeda (M1), outros ativos financeiros emitidos pelo governo e 
pelas instituições financeiras. Os conceitos intermediários M2 e M3 procuram  captar os diferentes 
graus de liquidez existentes entre parcelas desses ativos financeiros.

HAWB  
Documento emitido pelo agente consolidador da carga tendo como consignatário o destinatário 
(importador ou consignatário).
 
Hedge  
1) Operações realizadas com o objetivo de obter proteção contra o risco de variações de taxas de 
juros, de paridade entre moedas e do preço de mercadorias. 2) Estratégia utilizada com o objetivo 
de reduzir o risco do portifólio. Indica neutralização de uma posição comprada/vendida em um ativo 
com uma posição vendida/comprada no mesmo ativo.

Hedge Fund
Fundo hedge é um fundo que não se limita a investir em ações, debêntures e títulos do governo. 
Ele opera em todos os mercados, normalmente através de instrumentos derivativos. Além disso, 
faz operações para se proteger ante possíveis quedas dos ativos nos quais o fundo investiu.  

High Yield
Alta taxa de retorno. Os empréstimos em que as empresas pagam juros sensivelmente altos e que 
usualmente são feitos no mercado europeu, são classificados como de High Yield.

Hiperinflação  
Caso extremo de inflação, onde os preços aumentam tanto e tão rapidamente que a população 
gasta seu dinheiro imediatamente, com medo de que ele perca o seu poder de compra.

Hipoteca  
Garantia de uma dívida através de um bem imóvel.

Holding (empresa)
Aquela que possui, como atividade principal, participação acionária em uma ou mais empresas.

Home Broker
É um moderno canal de relacionamento entre os investidores e as sociedades corretoras, que 
torna ainda mais  ágil  e  simples  as negociações no mercado acionário,  permitindo o  envio  de 
ordens  de  compra  e  venda  de ações  pela  Internet,  e  possibilitando o  acesso às  cotações,  o 
acompanhamento de carteiras de ações, entre vários outros recursos.

Homologação  
Ato que certifica a justeza dos atos praticados anteriormente.

Hot Money
São investimentos em ativos financeiros atraídos pela possibilidade de ganhos rápidos devido a 
elevadas taxas de juros ou por grandes diferenças cambiais. São operações de curtíssimo prazo, 
no qual os recursos podem deslocar-se de um mercado para outro com grande rapidez, fator este 
apontado  como  causador  de  grande  turbulências  nos  mercado  financeiros  em  determinadas 
situações.

Termos e condições:
As informações e análises contidas neste site, oriundas de fornecedores independentes ou geradas pelo próprio Banco do 
Brasil,  têm  o  propósito  exclusivamente  informativo,  não  consistindo  em  recomendações  financeiras,  legais,  fiscais, 
contábeis ou de qualquer outra natureza, e, não necessariamente, refletem a opinião do Banco. O Banco do Brasil S.A. não 



se  responsabiliza  por  qualquer  decisão  tomada  com base  nas  informações contidas  neste  site,  nem pelos  eventuais 
prejuízos  decorrentes  de:  (i)  exatidão,  autenticidade,  veracidade,  integridade,  legalidade,  precisão  ou  validade  das 
informações,  para  qualquer  propósito  específico  do  cliente  das  informações;  (ii)  interrupção  ou  cancelamento  das 
informações;  e  (iii)  imperícia,  negligência,  imprudência,  por  ação  ou  omissão,  dos  fornecedores  independentes  de 
informação.


