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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano de 

2020

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 37,146% 26,111% 100,000% -                                     100%

549300GVM9BQWJXPI223 62,573% 73,855% 100,000% -                                     100%

213800QH1824YW4EQO06 0,281% 0,034% 100,000% -                                     100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano de 

2020

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 

2020

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 

2020

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 100,000% 100,000% 100,000% -                                     100%

Instrumentos de capital - Bandas de Liquidez 1 e 2

Não

Instrumentos de capital - Sem Banda de Liquidez

Sim

Instrumentos de capital - Bandas de Liquidez 3 e 4

Não

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

Sim
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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano de 

2020

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 

2020

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 100,000% 100,000% 100,000% -                                     100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano de 

2020

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 69,277% 81,720% 100,000% -                                     100%

549300GVM9BQWJXPI223 30,723% 18,280% 100,000% -                                     100%

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em 

média por dia útil no ano de 

2020

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%

Não

Contratos Diferenciais  

Não

Produtos de índices cotados

Sim

Derivados sobre divisas - Futuros e Opções admitidos à negociação em plataformas de negociação

Não

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

 
 
 
 
 
 


