DISPONIBILIZAMOS AOS CLIENTES A MELHOR PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO DE
ORDENS QUE EXISTE NO MERCADO: AQUELA QUE É UTILIZADA NA MAIORIA DAS SALAS
DE MERCADOS DOS BANCOS NACIONAIS.

Destaca-se das restantes pela sua rapidez, precisão, possibilidade de parametrização e pela diversidade de
informação que disponibiliza. É uma verdadeira vantagem competitiva na gestão activa de uma carteira.

Quisemo-nos distinguir do mercado oferecendo uma solução sustentada num importante desenvolvimento
tecnológico.

As vantagens mais importantes desta plataforma são a sua total capacidade de parametrização, a
visualização do ticker de negócios (contínuo do mercado disponibilizado para todas as bolsas), a
profundidade do mercado e ainda a fiabilidade, facilidade e rapidez na execução das ordens.
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Dados de Mercado
Permite ao utilizador inserir os
títulos
que
pretende
acompanhar nos mercados
financeiros,
com
grande
flexibilidade de organização.

Acesso às principais bolsas
mundiais:
Lisboa,
Paris,
Bruxelas, Amesterdão, Madrid,
Frankfurt,
Londres,
Nyse,
Nasdaq, ECBOT, Eurex e
Globex.
Ampla informação disponível
sobre cada um dos títulos da
nossa oferta.
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Produtos
 Acções
 Obrigações

 ETF’s

 ADR’s

 Warrants

 Factor Certificates

 Futuros
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Ticker 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.
Estando totalmente online
serve muitas vezes como
indicador do movimento e
interesse do mercado.
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Negociação Rápida
Introdução simples e rápida
de ordens no mercado.
Constante visualização dos
níveis do título com Preço,
Bid e Ask online na própria
janela.
Acesso a Ordens Stop de
Preço, Stop de Quantidade e
ainda Ordens Aparentes.
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Profundidade
Permite visualizar as 5 melhores ofertas de Compra
e de Venda para cada título.
Acesso à informação mais importante do título na
sessão, podendo visualizar em simultâneo quantas
janelas de Profundidade desejar.
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Gráficos
Informação
acerca
da
evolução histórica de cada
título até 3 anos, com
abertura, máximo, mínimo,
fecho e volume. Opção de
leitura do gráfico como
Candle ou HLOC.
Acesso ao gráfico Intraday
onde é possível a observação
da evolução de cada título
ao longo da sessão.
Disponibilidade de exportar
todos estes dados para Excel.
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Saldos
Visualização simples e rápida
da situação global das
diversas sub-contas.
Dá a conhecer o valor da
compra máxima permitida de
activos elegíveis face à
carteira do cliente.
Permite ao cliente ter acesso
à informação em tempo real
do estado de financiamento
e alavancagem.
Valorização online dos saldos
das contas de Derivados.
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Carteira
Consulta do total de activos
em
carteira
com
as
respectivas valorizações em
tempo real, bem como do
valor de aquisição e maisvalia potencial.

Esta ferramenta permite ao
cliente ter sempre uma visão
global do seu portfolio.
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Global Market Status
Selecção dos principais indicadores mundiais, com acesso a Índices e Futuros que pretendem dar
um retrato geral de como vão os mercados financeiros.
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Sede Lisboa

Centro de Investimento Lisboa

Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1, 11º Andar

Rua Barata Salgueiro, 30, Loja A

1070-101 Lisboa

1250-044 Lisboa

Tel.: 213 821 700 Fax: 213 864 984

Tel.: 210 480 450 Fax: 210 480 456

Email: welcome@bancoinvest.pt

Email: ci.lisboa@bancoinvest.pt

Agência do Porto

Centro de Investimento Leiria

Praça do Bom Sucesso, 131 Edifício Península, Salas 502 504

Urbanização Nova Leiria, Avenida 22 de Maio, 26 - Loja 1G

4150-146 Porto

2415-396 Leiria

Tel.: 220 400 300 Fax: 226 095 297

Tel.: 244 830 990 Fax: 244 830 999

Email: geralporto@bancoinvest.pt

Email: ci.leiria@bancoinvest.pt

Apoio ao Cliente

Centro de Investimento Porto

Tel: 800 200 160

Rua Júlio Dinis, 915

Email: apoiocliente@bancoinvest.pt

4050-327 Porto

Horário: 7:30h – 21:30h

Tel.: 220 449 690 Fax: 220 449 695
Email: ci.porto@bancoinvest.pt

www.bancoinvest.pt
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