
 
 

BANCO INVEST, S.A.  Sede: Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1 – 11.º 1070-101 Lisboa  Apoio ao Cliente: 800 200 160  www.bancoinvest.pt 

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano 

de 2019

Cinco principais 

plataformas de execução 

em termos de volume de 

negociação  (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total

Proporção das ordens 

executadas em 

percentagem do total

Percentagem de ordens 

passivas 1

Percentagem de ordens 

agressivas 2 

Percentagem de ordens 

dirigidas 3

50OBSE5T5521O6SMZR28 79,914% 78,363% 100,000% -                                       100%

549300GVM9BQWJXPI223 2,506% 6,519% 100,000% -                                       100%

213800QH1824YW4EQO06 17,580% 15,118% 100,000% -                                       100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano 

de 2019

Cinco principais 

plataformas de execução 

em termos de volume de 

negociação  (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total

Proporção das ordens 

executadas em 

percentagem do total

Percentagem de ordens 

passivas 1

Percentagem de ordens 

agressivas 2 

Percentagem de ordens 

dirigidas 3

 50OBSE5T5521O6SMZR28 100,000% 100,000% 100,000% -                                       100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano 

de 2019

Cinco principais 

plataformas de execução 

em termos de volume de 

negociação  (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total

Proporção das ordens 

executadas em 

percentagem do total

Percentagem de ordens 

passivas 1

Percentagem de ordens 

agressivas 2 

Percentagem de ordens 

dirigidas 3

 50OBSE5T5521O6SMZR28 100,000% 100,000% 100,000% -                                       100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano 

de 2019

Cinco principais 

plataformas de execução 

em termos de volume de 

negociação  (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total

Proporção das ordens 

executadas em 

percentagem do total

Percentagem de ordens 

passivas 1

Percentagem de ordens 

agressivas 2 

Percentagem de ordens 

dirigidas 3

213800QH1824YW4EQO06 82,908% 91,952% 100,000% -                                       100%

 50OBSE5T5521O6SMZR28 17,092% 8,048% 100,000% -                                       100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano 

de 2019

Cinco principais 

plataformas de execução 

em termos de volume de 

negociação  (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total

Proporção das ordens 

executadas em 

percentagem do total

Percentagem de ordens 

passivas 1

Percentagem de ordens 

agressivas 2 

Percentagem de ordens 

dirigidas 3

549300GVM9BQWJXPI223 90,784% 33,333% 100,000% -                                       100%

50OBSE5T5521O6SMZR28 9,216% 66,667% 100,000% -                                       100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano 

de 2019

Cinco principais 

plataformas de execução 

em termos de volume de 

negociação  (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total

Proporção das ordens 

executadas em 

percentagem do total

Percentagem de ordens 

passivas 1

Percentagem de ordens 

agressivas 2 

Percentagem de ordens 

dirigidas 3

50OBSE5T5521O6SMZR28 61,393% 55,224% 100,000% -                                       100%

549300GVM9BQWJXPI223 38,607% 44,776% 100,000% -                                       100%

Instrumentos de capital - Bandas de Liquidez 3 e 4

Sim

Instrumentos de capital - Bandas de Liquidez 5 e 6

Não

Derivados sobre taxas de juro - Futuros e Opções admitidos à negociação em platarmos de negociação

Não

Derivados de acções - Futuros e Opções admitidos à negociação em platarmos de negociação

Não

Instrumentos de capital - Bandas de Liquidez 1 e 2

Sim

Instrumentos de capital - Sem Banda de Liquidez

Não
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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano 

de 2019

Cinco principais 

plataformas de execução 

em termos de volume de 

negociação  (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total

Proporção das ordens 

executadas em 

percentagem do total

Percentagem de ordens 

passivas 1

Percentagem de ordens 

agressivas 2 

Percentagem de ordens 

dirigidas 3

50OBSE5T5521O6SMZR28 100,000% 100,000% 100,000% -                                       100%

549300GVM9BQWJXPI223 0,000% 0,000% 100,000% -                                       100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano 

de 2019

Cinco principais 

plataformas de execução 

em termos de volume de 

negociação  (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total

Proporção das ordens 

executadas em 

percentagem do total

Percentagem de ordens 

passivas 1

Percentagem de ordens 

agressivas 2 

Percentagem de ordens 

dirigidas 3

213800BJ17N7S617B696 85,986% 92,683% 100,000% -                                       100%

50OBSE5T5521O6SMZR28 14,014% 7,317% 100,000% -                                       100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano 

de 2019

Cinco principais 

plataformas de execução 

em termos de volume de 

negociação  (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total

Proporção das ordens 

executadas em 

percentagem do total

Percentagem de ordens 

passivas 1

Percentagem de ordens 

agressivas 2 

Percentagem de ordens 

dirigidas 3

50OBSE5T5521O6SMZR28 33,340% 70,588% 100,000% -                                       100%

549300GVM9BQWJXPI223 66,660% 29,412% 100,000% -                                       100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano 

de 2019

Cinco principais 

plataformas de execução 

em termos de volume de 

negociação  (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total

Proporção das ordens 

executadas em 

percentagem do total

Percentagem de ordens 

passivas 1

Percentagem de ordens 

agressivas 2 

Percentagem de ordens 

dirigidas 3

213800QH1824YW4EQO06 97,966% 33,333% 100,000% -                                       100%

 50OBSE5T5521O6SMZR28 2,034% 66,667% 100,000% -                                       100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano 

de 2019

Cinco principais 

plataformas de execução 

em termos de volume de 

negociação  (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total

Proporção das ordens 

executadas em 

percentagem do total

Percentagem de ordens 

passivas 1

Percentagem de ordens 

agressivas 2 

Percentagem de ordens 

dirigidas 3

 50OBSE5T5521O6SMZR28 59,570% 82,979% 100,000% -                                       100%

213800QH1824YW4EQO06 40,430% 17,021% 100,000% -                                       100%

Produtos de índices cotados

Não

Outros instrumentos

Derivados de mercadorias e derivados de licenças de emissão - Futuros e Opções admitidos à negociação em platarmos de 

negociação

Não

Contratos Diferenciais  

Sim

Não

ETP's, ETF's e ETN's - 

Não
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