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O Short Guide da Invest Trader não pretende ser um guia exaustivo de todas as funcionalidades,
possibilidades e potencialidades presentes nesta plataforma de trading.
Este Guia é, antes de mais, uma forma dos clientes tomarem conhecimento das janelas desta
plataforma e qual o tipo de informação que vão encontrar em cada uma delas.
Ao longo destas breves páginas poderão conhecer algumas das funcionalidades presentes bem como
muitas das ferramentas que estão à disposição do utilizador. Os tópicos abordados são os
enunciados na parte final desta página.
A informação presente neste pequeno manual é mais que suficiente para poder iniciar o trabalho
nesta plataforma sem grandes dificuldades. Mas o tempo e a utilização serão a melhor forma de
aprender o seu manuseamento.
Quaisquer dúvidas poderão ser sempre esclarecidas pelo nosso Apoio ao Cliente através do número
800 200 160.
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Barra de Comando
Ao entrar no Invest Trader, irá aparecer no seu ecrã uma Barra de Comando como a que está na
figura em baixo. Nesta barra só terá que clicar em Entrar e introduzir o seu Utilizador e Password.

Após isso, a barra transforma-se e fica com o aspecto que exemplificamos na seguinte figura.

Dados de Mercado_
Esta é, sem dúvida, a principal janela do seu Invest Trader. Para aceder a ela basta, na Barra de
Comando, clicar em Mercados e seleccionar Dados de Mercado. Se o fizer, a janela vai abrir vazia
de títulos. A partir daqui poderá aceder a toda a informação que necessita sobre o título que escolher
bastando, para isso, inserir o ticker de negociação do título. Actualmente o limite de visualização é
de 50 títulos.
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São muitas as colunas disponíveis nesta janela. É muito difícil ter todas à nossa frente. Por isso,
escolha as que são mais relevantes para si e “esconda” as outras. Poderá mudar o posicionamento de
cada coluna através de um simples arrastamento (clique no nome da coluna e, mantendo
pressionado o rato, arraste até à posição que deseja). Poderá também apagar as colunas que não
desejar, bastando clicar com o botão direito do rato em cima da coluna e escolher a opção Remover
Coluna. Não se preocupe, poderá sempre voltar a colocá-la quando quiser. Também o tamanho das
colunas pode ser redimensionado a qualquer momento.
Poderá também organizar os seus títulos em páginas. É uma forma prática de encontrar os títulos
que acompanha. No exemplo em cima foram escolhidas duas páginas, mas poderá ter mais,
conforme o que servir melhor a sua própria organização. Os nomes das páginas também são
escolhidos pelo utilizador. Para adicionar uma nova página basta clicar no segundo botão do lado
esquerdo no topo da Dados de Mercado. Para eliminar uma página é só escolher a página que
pretende apagar e carregar no X que aparece no lado direito da barra cinzenta onde estão os nomes
das páginas.
Normalmente os utilizadores optam por ter somente uma janela Dados de Mercado. Mas o Invest
Trader oferece a possibilidade de ter mais do que uma Dados de Mercado aberta ao mesmo tempo.
Esta possibilidade tem uma vantagem e uma limitação. A vantagem é, deste modo, ter um Ticker de
Negócios associado a cada Dados de Mercado (onde irão aparecer em cada um os títulos escolhidos
na Dados de Mercado correspondente). A limitação é que só uma Dados de Mercado (a primeira)
controlará as janelas de Profundidade e de Gráficos.
Outra boa funcionalidade, e que também está presente noutras janelas, é a possibilidade de fixar a(s)
primeira(s) colunas. Isto significa que, ao fixar uma coluna, poderá movimentar-se horizontalmente
na janela sem nunca perder de vista essa coluna. A vantagem é óbvia. Dada a enorme quantidade de
colunas existentes é natural que várias delas fiquem escondidas na parte oculta da janela. Assim
poderá deslocar-se para a zona oculta e consultar a informação aí presente sem perder a noção da
linha do título. Para o fazer basta ir com o rato até ao lado esquerdo da janela até que a “seta” se
transforme numa “linha vertical com um cadeado” (exige alguma precisão). Após isso pressione a
tecla do rato e, mantendo-a pressionada, arraste para o lado direito até englobar a(s) coluna(s) que
pretende fixa(s), bastando para completar o processo largar o botão.
Quanto a outras possibilidades dentro desta janela (e que são bastantes), serão abordadas noutros
pontos deste Short Guide.
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Pesquisar Títulos_
No meio da infinidade de títulos existentes

Cada pesquisa irá obter um número limitado

nos mercados disponíveis, torna-se um pouco

de títulos. Se não encontrou o que procurava,

complicado

experimente combinar mais parâmetros.

descobrir

o

título

que

pretendemos inserir na Dados de Mercado
caso não tenhamos conhecimento do seu
ticker de negociação. Para nos ajudar nessa
tarefa temos a Pesquisar Títulos. Poderemos
aceder a ela clicando no botão Pesquisa de
Títulos que se encontra no canto superior
direito da Dados de Mercado.
Através do preenchimento dos parâmetros,
que funcionam quer em termos isolados quer
combinados entre si, a pesquisa irá devolverlhe os títulos existentes no dicionário. Para os
inserir directamente na Dados de Mercado
basta seleccionar o título que pretende e clicar
duas vezes, pressionar o Inserir ou se
pretender todos, pressionar o Inserir Todos.

Profundidade_
A janela Profundidade permite visualizar as 5 melhores ofertas de Compra e de Venda para cada
título. Poderá aceder a ela através do correspondente botão na Dados de Mercado, clicando com o
botão direito do rato na linha de um título na Dados de Mercado e seleccionar a opção Profundidade
ou ainda clicando em Mercados na Barra de Comando e escolher essa opção.
A leitura da janela é simples, do lado esquerdo temos as 5 melhores ofertas de Compra e do lado
direito as 5 melhores ofertas de Venda. Assim, no exemplo que temos da Profundidade da EDP
Renováveis em Portugal a melhor oferta de Compra é de 633 acções ao preço de 4,096€
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correspondente a uma ordem isolada. No lado da Venda, o melhor vendedor está a vender 3222
acções ao preço de 4,102€ correspondente a três ordens distintas (que totalizam aquela quantidade).
Poderá

ter

quantas

janelas

de

Profundidade quiser, mas só uma
estará ligada à Dados de Mercado.
Esta ligação significa que, quando
mudar de título na Dados de
Mercado, automaticamente a janela
mudará para esse título.
Também tem a possibilidade de mudar o título manualmente na Profundidade, para isso só terá que
introduzir o ticker de negociação no campo existente na base da janela.

Ticker de Negócios_
Também conhecida como Contínuo, esta é,
para muitos traders, a mais importante janela
de um terminal de negociação. Aqui vão
passar todos os negócios de todos os títulos
que tenha escolhido na Dados de Mercado.
Se clicar no botão direito do rato em cima da
janela poderá eliminar colunas que considere
irrelevantes.

Também

pode,

através

do

mesmo processo e clicando em Filtros, inserir
um filtro de quantidade. Isto significa que na
janela só irão aparecer os negócios com
quantidade superior à que escolheu.
Os negócios vão “caindo” na janela de cima
para baixo, sendo o último o que está
assinalado com uma barra de outra cor.
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Gráfico Intraday_
O Gráfico Intraday é o gráfico da sessão. Nele podemos observar a evolução do título ao longo do
dia. Poderá aceder a ele através do correspondente botão na Dados de Mercado, clicando com o
botão direito do rato num título na Dados de Mercado e seleccionando a opção Gráficos-Intraday ou
ainda clicando em Gráficos na Barra de Comando e escolhendo a opção correspondente.

O gráfico tem vários botões que o utilizador poderá usar. Os botões do lado esquerdo são
relacionados com a cotação. Temos o “H” que dá o Máximo (High) ao longo da sessão. O “L” que
dá o Mínimo (Low) ao longo da sessão. O “O” que dá o preço de Abertura (Open). O “C” que dá o
Fecho (Close) da sessão anterior. E o último botão dá o VWAP (Volume-Weighted Average Price)
da sessão, que é o preço médio ponderado com o volume da cotação.
Do lado direito do gráfico temos botões funcionais. O primeiro é a “mira”, que permite ler o gráfico
ponto a ponto com a legenda que aparece na base. O segundo chama o gráfico do volume da sessão.
O terceiro permite visualizar os dados do gráfico. E o último permite exportar para Excel os dados
do gráfico.
Poderá ter quantos Gráficos Intraday quiser, mas só um estará ligado à Dados de Mercado. Esta
ligação significa que, quando mudar de título na Dados de Mercado, automaticamente a janela
mudará para esse título.
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Gráfico Histórico
O Gráfico Histórico é, como o próprio nome indica o gráfico do histórico do título. Nele podemos
observar a evolução do título ao longo do tempo. Poderá aceder a ele através do correspondente
botão na Dados de Mercado, clicando com o botão direito do rato num título na Dados de Mercado
e seleccionando a opção Gráficos-Histórico ou ainda clicando em Gráficos na Barra de Comando e
escolhendo a opção correspondente.

O gráfico tem vários botões que o utilizador poderá usar. Os botões do lado esquerdo são
relacionados com a forma de visualização da cotação. Temos o HLOC (High-Low-Open-Close). O
Candle. O “H”, o “L” e o “O” que dão o máximo, o mínimo e a abertura. Temos o “C”, que é
normalmente o visualizado, que nos dá o fecho. Por último temos o VWAP (Volume-Weighted
Average Price) do histórico, que é o preço médio ponderado com o volume.
Do lado direito do gráfico temos botões funcionais. O primeiro é a “mira”, que permite ler o gráfico
ponto a ponto com a legenda que aparece na base. O segundo chama o gráfico do volume da sessão.
O terceiro permite visualizar os dados do gráfico. E o último permite exportar para Excel os dados
do gráfico.
Poderá ter quantos Gráficos Histórico quiser, mas só um estará ligado à Dados de Mercado. Esta
ligação significa que, quando mudar de título na Dados de Mercado, automaticamente a janela
mudará para esse título.
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Alertas
A funcionalidade Alertas permite criar uma condição sobre um título que, quando preenchida, avisa
o utilizador através de uma pequena caixa que se abre no canto inferior direito da Invest Trader.
Pode aceder a esta ferramenta através da Barra de Comando na opção Mercados ou através dos
botões da Dados de Mercado. Após chamar a função abre a seguinte janela:

Nesta janela só terá de carregar no botão

para abrir a janela de preenchimento da condição.

Também poderá aceder directamente na Dados de Mercado premindo

ou então pressionando

que faz com que a janela de condição venha já preenchida com o título que está seleccionado na
Dados de Mercado.
Para preencher basta inserir o
ticker, escolher o indicador sobre
o qual a condição vai incidir,
escolher a condição propriamente
dita (<=, >= ou =) e escolher o
preço. Pode também inserir um
som

de

aviso

computadores

(todos

têm

alguns)

os
e

também um pequeno texto se
assim o desejar. A partir daí basta
carregar em OK e o seu Alerta
estará

carregado

e

funcionará

imediatamente.
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Com esta condição inserida, assim que (neste exemplo) a Brisa fizesse uma cotação igual ou abaixo
dos 5,200€ a notificação apareceria. Essa notificação sobrepõe-se a outros programas que estejam
abertos no seu computador. Isto significa que, se naquele instante estiver com uma página de
Internet, Excel, Word ou algum outro programa de ambiente Windows aberto visualizará o alerta.
O alerta é uma caixa semelhante a esta. Irá continuar a aparecer
enquanto estiver activo. Para além disso, na Dados de Mercado e na
Profundidade a sua condição estará assinalada com um fundo amarelo.
Para desactivar basta simplesmente carregar no X desta caixa.

Na janela de Alertas poderá também desactivar, voltar a activar ou editar o alerta. Deve ter em
conta que os títulos carregados nos Alertas concorrem para o limite total de visualização de títulos,
mesmo que não estejam activos.

Global Market Status
A janela Global Market Status é uma janela semelhante à Dados de Mercado. Tudo o que foi dito
sobre a Dados de Mercado funciona aqui, excepto no que concerne à escolha dos títulos. Construída
pelo Banco Invest, os títulos aqui presentes pretendem dar um retrato geral de como vão os
mercados. Poderá aceder a ela através da Barra de Comando, na opção Mercados.
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Negociação Rápida
A janela de Negociação Rápida permite introduzir ordens de Compra ou Venda. Após a sua
chamada só terá de introduzir os parâmetros da ordem e clicar em Enviar para a ordem seguir para o
Mercado. Uma das formas de aceder a ela é através da Barra de Comando, na opção Negociação e
clicando no botão Negociação Rápida. Se o fizer irá aparecer no seu ecrã uma janela semelhante a
esta que se encontra em baixo.

Nesta janela só terá de introduzir no campo C/V a letra “C” ou “V” se a sua intenção for Comprar
ou Vender. No campo Qtd. deverá introduzir a quantidade. No campo Ticker deve ser inserido o
símbolo de negociação. No campo Preço o valor a que deseja que a ordem seja inserida. O campo
Cliente já virá preenchido previamente com os números de contas onde é titular, só tendo de
seleccionar a conta pretendida. E no campo Validade a data até quando a ordem estará activa.
Para além destes campos normais existe o campo Cliente Sec. que não deverá ser preenchido e o
campo Qtd. Vis. que serve para as Ordens Aparentes. Se reparar, na barra cinzenta na base da janela
estão 3 campos: o PX dá a cotação, o BID dá a melhor oferta de compra e o ASK a melhor oferta de
venda do título que estiver preenchido no Ticker, podendo deste modo ter sempre presente no
instante em que está a inserir a ordem os níveis do título que pretende negociar.
No campo Preço, para além de poder introduzir o preço que pretende através da introdução do
número, pode também escolher a opção “Mercado”. Este preço “Mercado” significa que a ordem irá
executar a qualquer preço ou seja, irá executar a ordem ao preço que estiver na melhor oferta e caso
a melhor oferta não tenha a quantidade suficiente executa ao(s) preço(s) seguinte(s).
Este campo Preço tem outra boa funcionalidade. Se, após introduzirmos um preço, carregarmos no
mais (+) ou no menos (-) o preço sobe um tick ou desce um tick respectivamente.
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Esta possibilidade é bastante útil na negociação de Futuros, em que o Tick Size nem sempre está
presente na nossa memória e assim evitamos a introdução de um preço inválido. Importante: os
contratos negociados no Eurex não possuem actualmente esta funcionalidade.
Na validade poderá escolher Dia, FAK e GTC e também um qualquer dia escolhido pelo cliente. Se
escolher “Dia” será só para a sessão desse dia. Se escolher “FAK” a ordem segue para o mercado e
a quantidade que não tiver sido executada será imediatamente cancelada. O acrónimo FAK significa
“Fill and Kill”. Se escolher GTC a ordem ficará no sistema o máximo de tempo permitido para esse
mercado. Poderá sempre, após introduzir a ordem, verificar no Livro de Ordens qual é esse dia. O
acrónimo GTC significa “Good ‘Til Canceled”.
Clicando no botão verde com o símbolo + que se encontra do lado esquerdo da janela abre mais
duas opções: os Stop de Preço e o de Quantidade.

Para facilitar, as ordens de Compra e de Venda têm cores diferentes como se pode ver em baixo.
Ordem de Compra

Ordem de Venda
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Negociação – Shortcuts
Existem várias formas de chegar à janela de Negociação Rápida. A primeira foi referida no ponto
anterior.
Poderá também clicar no botão

para Comprar ou no

para Vender que se encontram no topo da

Dados de Mercado. Deste modo a janela já virá preenchida com o ticker do título que estiver
seleccionado nessa janela.
As teclas F5 e F9 abrem respectivamente as janelas de Compra e Venda. Nos teclados que tenham a
parte numérica (lado direito do teclado), o botão mais (+) abre a janela de Compra e o menos (-) a
de Venda.
Clicando no botão direito do rato em cima de qualquer título também encontrará a opção
Negociação e dentro dela as opções de Comprar e Vender.
Outra forma bastante prática, talvez a melhor, é na Dados de Mercado clicar duas vezes em cima do
valor de um Bid. Se o fizer a janela de Venda aparecerá já preenchida com esse título e com esse
preço bastando escrever a quantidade. De igual modo, se repetir estes passos em cima do Ask irá
aparecer a janela de Compra já preenchida com esse ticker e esse preço.
Se, por outro lado, repetir os passos anteriores mas em cima do Qtd. Bid então também a quantidade
que estiver naquele momento aparece preenchida na janela de Venda. Ou, se o fizer na Qtd. Ask,
será a janela de Compra que aparecerá totalmente preenchida com a quantidade que estava lá, o
ticker e o preço.
Esta funcionalidade dos Bid e Ask e dos Qtd. Bid e Qtd. Ask também existe na janela Profundidade,
com a vantagem de, se clicar por exemplo na quantidade que estiver na terceira posição a janela de
Negociação aparecerá preenchida com o preço da terceira posição, o ticker e a quantidade existente
até àquela posição.
Existem ainda mais dois shortcuts em janelas que ainda não falámos. Na janela Livro de Ordens, se
clicar duas vezes em cima de uma qualquer ordem (activa ou não activa) aparecerá uma janela de
Negociação preenchida com os mesmos parâmetros da ordem em que clicámos. Na janela Carteira
poderá clicar duas vezes em cima de qualquer título que tenha e aparecerá uma janela de Venda já
preenchida com a quantidade que dispõe, o ticker e o preço que esse título estiver a fazer.
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Livro de Ordens
Na Barra de Comando, na opção Negociação, irá encontrar o botão Livro de Ordens. Esta é a janela
onde poderá encontrar todas as ordens que inseriu e os seus parâmetros, qualquer que seja o seu
estado.

A cor da linha de cada ordem difere consoante o estado da ordem. Como se pode observar na figura
anterior as ordens que estão activas (Nova) estão a branco, ordens Anuladas a vermelho, ordens
Executadas a verde, ordens Rejeitadas a rosa e ordens Parcialmente Executadas a amarelo.
No topo da janela irá encontrar alguns botões. O segundo serve para colocar filtros na pesquisa.
Será útil caso o cliente tenha muitas ordens. O quarto botão permite-lhe exportar toda a informação
do livro de ordens para o Excel. O sétimo botão duplica a ordem que estiver seleccionada, ou seja
abre uma janela de ordem já preenchida com os mesmos parâmetros da ordem que estava
seleccionada e bastará carregar em enviar para a ordem seguir para o mercado. O último botão
permite-lhe visualizar os eventos de uma ordem. Será útil para ordens que foram executadas
parcialmente ao longo de algum tempo ou para ordens que foram sendo modificadas. Em baixo
temos um exemplo.
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Por último, uma grande funcionalidade desta janela é o Cancelamento Global de ordens. Para tal
basta clicar com o botão direito do seu rato em cima de qualquer ordem e seleccionar a opção
Outras Operações seguida de Anular Todas. Se o fizer aparecer-lhe-á uma janela no seu ecrã como
a que está em baixo e bastará premir Sim para que todas as ordens activas sejam anuladas.

Ticker de Ordens
Na Barra de Comando, na opção Negociação, irá encontrar o botão Ticker de Ordens. O Ticker de
Ordens é essencialmente uma janela de registo do que vai acontecendo a todas as suas ordens. Tudo
o que fizer alterar uma ordem sua irá passar aqui. Para aceder a esta janela tem duas possibilidades.
Através da Barra de Comando na opção Negociação ou então se clicar com o botão direito do rato
na janela do Livro de Ordens irá encontrar a opção Ticker de Ordens.
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Cancelar Ordens
Primeiro que tudo deve seleccionar no Livro
de Ordens a ordem que pretende anular.
Depois disso tem três formas: premindo F8,
carregando no quinto botão do Livro de
Ordens (o que tem um formato de X com
fundo vermelho) ou clicando o botão direito
do rato em cima da ordem e seleccionar
Anular. Após isso aparecer-lhe-á uma janela
como a que está ao lado para confirmar a
anulação e basta premir Sim. Deverá sempre
confirmar no Livro de Ordens se o Estado da
ordem passou para Anulada.

Modificar Ordens
Mais uma vez, primeiro que tudo, deve seleccionar no Livro de Ordens a ordem que pretende
modificar. Depois tem três formas: premindo F7, carregando no sexto botão do Livro de Ordens (o
que tem um formato de umas setas a rodar) ou clicando o botão direito do rato em cima da ordem e
seleccionar Modificar. Após isso abre-lhe uma janela semelhante à que está em baixo onde só terá
que alterar os parâmetros que desejar.
Deverá sempre verificar no Livro
de Ordens se o que pretendia
fazer

foi

efectivamente

e

correctamente feito. Isto porque a
modificação pretendida poderá
não ser válida ou, no instante em
que estava a modificar, a ordem
ter sido executada.
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Confirmar Ordens
Em todas as ordens que introduzir (Novas e Modificações) será sempre necessário confirmar a
ordem. Para tal passará por uma janela informativa com todos os parâmetros da ordem. Só terá de
clicar em Compra (como no exemplo) ou Venda para a ordem seguir para o mercado.
Esta janela mostrar-lhe-á sempre a Quantidade, o Ticker, a Validade e o Preço. Se algum destes
parâmetros não corresponder ao que pretende fazer deverá clicar em Cancelar ou premir a tecla
ESC do seu teclado e verificar os parâmetros na janela de Negociação ou de Modificação.
O “Custo da Ordem” corresponde ao Valor Ilíquido da ordem, que corresponde à Quantidade
multiplicada pelo Preço. Se a ordem for dada ao Mercado, as contas são feitas com base no Último
Preço conhecido. A Comissão Estimada é calculada com base no Escalão Geral do Tarifário, ou
seja, no pior caso será esta a comissão cobrada. Esta Comissão Estimada é All In, mas não incluí
Imposto de Selo.
O Câmbio Estimado é o último Fixing conhecido, e poderá não ser essa a taxa de câmbio aplicada à
operação, caso o fixing do dia ainda não tenha sido actualizado no sistema.

Esta é uma medida de segurança bastante útil onde o cliente poderá visualizar o que está prestes a
enviar para o mercado. Os clientes mais exigentes com a rapidez de execução irão perceber, com o
uso, que esta janela não implica uma grande perda de tempo.
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Avisos
A Invest Trader possui vários tipos de avisos para que o cliente se possa sentir seguro a dar as suas
ordens. Um erro de digitação é normal ocorrer e com estes avisos será difícil chegar a introduzir a
ordem sem lhe ter aparecido uma janela a chamar a atenção para disparidades.
Sempre que um preço de uma ordem tiver uma variação superior a 10% face à cotação actual irá ter
um aviso, mas poderá sempre confirmar a ordem pois pode ser mesmo essa a intenção. O aviso
calcula 10% para cima ou para baixo da cotação e se sair desses limites é activado.
Ordem de Compra abaixo do limite de 10%

Ordem de Compra acima do limite de 10%

Ordem de Venda abaixo do limite de 10%

Ordem de Venda acima do limite de 10%
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Para além destes quatro avisos temos mais um
relacionado com o valor da ordem. Se uma ordem
ultrapassar o valor de 25.000 (Euro ou Dólar)
aparecerá um aviso. Mais uma vez, se for essa a
intenção só terá de carregar em OK para a ordem
seguir para o mercado. Este aviso aparece caso
seja a comprar ou a vender.

Um outro aviso, que só aparece no caso da venda,
é quando o cliente não tem a quantidade
disponível para essa venda. Neste caso aparecerá
um aviso a indicar a quantidade que se pretende
vender e a quantidade que se tem disponível.
Atenção: se já tiver uma ordem no sistema a
vender essa quantidade não poderá inserir outra.
Nesse caso deve cancelar a ordem ou modificá-la.

Por último temos mais dois tipos de avisos relacionados com o Risco. No primeiro caso temos um
exemplo onde a ordem iria violar o limite de concentração. No segundo caso o valor da ordem
ultrapassa o poder de compra do cliente.
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Financeiro
Na Barra de Comando, na opção Consulta, irá encontrar o botão Financeiro. A janela Financeiro é
onde o cliente pode obter uma fotografia das diversas subcontas que possui. É simples de usar. Na
parte de cima da janela tem as diversas subcontas. Clicando em cada uma das contas poderá
observar, na parte de baixo da janela, os movimentos pendentes de liquidação bem como o valor de
eventuais ordens que estejam no sistema a consumir saldo.

Carteira
Mais uma vez, na Barra de Comando, na opção Consulta, irá encontrar o botão Carteira. Nesta
janela aparecem os títulos que o cliente possui em carteira. Nela poderão ser observadas várias
informações sobre cada título. A Cotação, Valor de Mercado, Preço Médio de Aquisição, Valia
Potencial, etc. Clicando com o botão direito do rato poderá abrir uma segunda secção da janela que
dará informação sobre a carteira de derivados.
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Saldos
Na Barra de Comando, na opção Consulta, irá encontrar o botão Saldos. Esta é uma das janelas
mais importantes da sua plataforma de negociação.
Na parte de cima da janela, na zona do Financiamento, pode observar o Saldo de Negociação, os
Activos Elegíveis (que inclui ordens de compra que tenha no sistema), a Compra Máxima de
Activos Elegíveis (que diz o máximo que a sua alavancagem lhe permite utilizar), os Capitais
Próprios e o Grau de Alavancagem.
Na parte central da janela tem as contas individuais, ou se preferir, as sub-contas dentro da sua
conta. Tem a conta EUR e USD (em euros e em dólares), as contas EUR-Futuros e USD-Futuros e
as contas EUR-Margens e USD-Margens. Para todas elas tem sempre o valor contabilístico, o valor
líquido, o valor pendente de liquidação (a liquidar) e o bloqueado (valor que esteja a ser utilizado
por ordens de compra inseridas no sistema).
Na parte de baixo da janela, zona dos Derivados, terá toda a informação resumida sobre o Saldo
Derivados, a Margem Actual, PGR (Perdas e Ganhos Realizados no próprio dia) e o PGNR (Perdas
e Ganhos Não Realizados que dá o resultado online do dia das posições que tem abertas.
Para mais informações sobre os valores e como se obtém estes dados de alavancagem deverá ser
consultado o site do Banco Invest ou contactar o Apoio ao Cliente ou o seu Gestor de Conta.
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Negócios

e Efectuados

Por fim, na Barra de Comando, nas Consultas, tem ainda os botões de Negócios e de Efectuados.
Na janela Negócios terá um resumo de todos os Negócios realizados, bem como de um resumo por
Preços Médios. Se não pretender visualizar a parte dos Preços Médios poderá, clicando com o botão
direito do rato, retirar essa secção da janela.

Na janela Efectuados terá o total por título com toda a informação sobre quantidades, preços
médios, etc. Clicando em cima de cada título poderá observar na parte de baixo os correspondentes
negócios.
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Subscrições
A plataforma Invest Trader vem padronizada com todos os mercados com um diferimento de 15
minutos (delay).
Poderá subscrever (ou cancelar) a visualização em tempo real através do menu Utilitários – Resumo
de Subscrições do seu acesso ao site Invest Online. Para tal, bastará assinalar o(s) mercado(s) que
pretende na coluna Activação (ou Cancelamento). Esta activação ficará efectiva até ao próximo dia
útil (no entanto, poderá acontecer que fique efectiva logo ao final de alguns minutos). Estas
subscrições reflectem-se tanto na plataforma Invest Trader como no site Invest Online.
Após uma subscrição é recomendável que faça logout da plataforma Invest Trader e do site Invest
Online e posterior login para que as subscrições possam efectivar-se.
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Opções
Na Barra de Comando, dentro das Opções, encontra ainda as Preferências que
permite ao utilizador formatar algumas das janelas ao seu gosto. Nalguns casos
poderá mudar cores, tamanhos de letra e tipos de letra.

Tem ainda a possibilidade de carregar uma configuração já gravada.
Poderá gravar uma configuração (Guardar Configuração) que irá gravar
por cima da configuração que está carregada.
E, por último, gravar uma configuração nova (Guardar Configuração
Como), podendo escolher o nome que entender. Deverá recordar-se que,
se não gravar, todas as alterações realizadas não ficaram guardadas.

Contactos
Para qualquer esclarecimento adicional pode contar com o Apoio ao Cliente, disponível para o
ajudar sempre que necessitar.
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Anexo 1 – Excel - Configuração
A Invest Trader possui a funcionalidade de fazer ligações dos dados da Dados de Mercado para o
Excel. Significa isto que o utilizador pode construir folhas de Excel ligadas ao mercado que, quando
um dado valor altere no mercado também altere na folha de Excel.
Para que esta funcionalidade esteja activa será necessário realizar alguns passos. Apesar de a
explicação parecer extensa, este processo não demora mais do que um ou dois minutos.

1º Feche todas as janelas de Excel que tenha abertas.
2º Faça download do programa RTDServer InvestTrader (basta clicar no link).
3º Clicar em “Run”
Janela 1

Janela 2
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4º Clicar em “Next”
Janela 1

Janela 2

Janela 3

Janela 4

5º Neste momento, caso tenha uma versão do Excel superior ao Excel 2003, o processo está
concluído e não necessita realizar mais passos.

6º Caso possua a versão Excel 2003 terá de realizar mais um passo.
7º Siga o link de Actualizações para o Office 2003 (basta clicar no link).
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8º Nesta janela deverá escolher a linguagem que o seu Office utiliza (Portuguese, English, etc.).
Após isso clicar no botão azul que diz “Download”.
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9º Clicar em “Run”
Janela 1

Janela 2

10º Clicar em “Yes”

Janela 2

Janela 1

11º As ligações deverão estar a partir deste momento completamente funcionais.
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Anexo 2 – Excel - Utilização
Existem duas formas possíveis de passar um link para o Excel. Na janela Dados de Mercado, na
parte superior, encontrará uma barra de botões como a que está na figura em baixo. Nessa barra
estão dois botões com o símbolo do Excel.

O primeiro botão

copia o que estiver seleccionado. Ou seja, ao clicar nesse botão fica guardada

toda a linha seleccionada (exemplo: France Telecom). Após isto basta ir ao Excel e fazer “Paste” ou
“Colar”.
Caso pretenda seleccionar um único valor (exemplo: Cotação da Telefónica), deverá movimentar-se
dentro da Dados de Mercado através das Teclas de Cursor. Tendo uma linha seleccionada, só terá
que pressionar a tecla Direita  ou Esquerda  de modo a seleccionar um único campo. Desta
forma, ao clicar no botão

irá copiar somente esse dado. Após isto bastará repetir o passo de

“Paste” ou “Colar” no Excel.
O segundo botão

tem as mesmas funcionalidades do primeiro, mas em vez de copiar uma

selecção copia todos os dados da Dados de Mercado.
Poderá gravar as folhas de Excel com as ligações. Estas funcionarão desde que tenha a Invest
Trader ligada. Estas ligações também contam para o limite de 50 títulos a visualizar.

Versão: Setembro/2015

29

