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Preço 

Preço Limite – Limit Price 

A ordem é colocada a um preço definido pelo cliente. 

 

Numa ordem de Compra, se o preço inserido for inferior ao Ask a ordem ficará no sistema a 

aguardar que os níveis do mercado cheguem, eventualmente, a esse preço. Se o preço inserido for 

superior ao Ask a ordem executará contra o melhor preço de Venda. 

 

 

 

Numa ordem de Venda, se o preço inserido for superior ao Bid a ordem ficará no sistema a aguardar 

que os níveis do mercado cheguem, eventualmente, a esse preço. Se o preço inserido for inferior ao 

Bid a ordem executará contra o melhor preço de Compra. 
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Preço de Mercado – Market Price 

A ordem é dada ao preço de Mercado e executará contra a melhor posição contrária disponível até 

esgotar a quantidade da ordem. 

 

Numa ordem de Compra ao Mercado a ordem executará contra o melhor preço de Venda. Caso não 

exista quantidade suficiente nesse preço, continuará a executar nas quantidades que estiverem nos 

preços seguintes. 

 

 

 

Numa ordem de Venda ao Mercado a ordem executará contra o melhor preço de Compra. Caso não 

exista quantidade suficiente nesse preço, continuará a executar nas quantidades que estiverem nos 

preços seguintes. 
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Validade 

Uma ordem inserida ficará activa no sistema até ser executada, cancelada pelo cliente ou até atingir 

o limite da sua validade. Quanto à Validade as ordens podem ser inseridas com as seguintes opções: 

 

Dia 

A ordem tem validade até ao fecho da sessão corrente. No final da sessão a ordem sairá do sistema. 

 

 

 

Data 

A ordem tem validade até ao fecho da sessão da data estabelecida. No final dessa sessão a ordem 

sairá do sistema. 
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GTC 

O acrónimo significa “Good ‘Til Canceled”. A ordem ficará no sistema o máximo de tempo 

permitido para esse mercado. Este prazo máximo varia de mercado para mercado. No livro de 

ordens, na coluna Validade, poderá consultar até que dia a ordem ficará válida. 

 

 

 

FAK 

O acrónimo significa “Fill and Kill”. A ordem segue para o mercado e a quantidade que não tiver 

sido executada será imediatamente cancelada. 
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Preço Stop 

As ordens Stop são usadas para seguir uma tendência do mercado. O Preço Stop é um “gatilho” ou 

um “detonador”, caso prefiram essa expressão. O termo usado no mercado é “Stop Trigger”. 

Funciona da seguinte forma: quando a Cotação (Last) de um título toca no Preço Stop (Stop 

Trigger) a ordem é activada e entra no mercado com o Preço que foi definido no campo “Preço”. 

É uma ordem condicional no sentido em que só vai para o mercado (só se activa) se a Cotação 

igualar a condição definida, que é o Preço Stop. 

Podemos descrever uma ordem de Compra com Stop da seguinte forma: se o mercado (Cotação) 

tocar no valor X (Preço Stop) compro até Y (Preço). De igual modo, podemos descrever uma ordem 

de Venda com Stop da seguinte forma: se o mercado (Cotação) tocar no valor X (Preço Stop) vendo 

até Y (Preço). 

Deste modo, as ordens têm as seguintes regras: 

Stop Compra: Cotação < Preço Stop < Preço da Ordem => Ou seja, o valor do Stop tem de ser 

superior ao valor da Cotação no momento de introdução da ordem e, por sua vez, o Preço da Ordem 

tem de ser maior ou igual ao Preço Stop. 

Stop Venda : Cotação > Preço Stop > Preço da Ordem => Ou seja, o valor do Stop tem de ser 

inferior ao valor da Cotação no momento de introdução da ordem e, por sua vez, o Preço da Ordem 

tem de ser menor ou igual ao Preço Stop. 
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Stop Compra 

Estas ordens são usadas quando queremos entrar num título só depois de ele subir de determinado 

nível. Assim, definimos o Preço Stop como sendo o nível a partir do qual queremos que a nossa 

ordem entre no mercado. O Preço da Ordem será o preço até ao qual estamos dispostos a comprar. 

Stop Limit 

Se a ordem for introduzida com um Preço definido ela chamar-se-á Stop Limit. Numa ordem deste 

género, e utilizando o exemplo em baixo na Philips, a Cotação está a 21,20€ e introduzo uma ordem 

stop em que o Preço Stop está a 21,51€ e o Preço da Ordem está a 21,60€. 

Significa isto que, quando a Cotação tocar ou passar os 21,51€ a ordem é activada e entra no 

mercado a 21,60€. Se, naquele instante houver Ask até 21,60€ executará ao melhor preço existente 

no Ask. Por isso pode executar entre 21,51€ e 21,60€. 

Caso tenha havido um movimento rápido no mercado que leve a uma variação positiva instantânea 

na cotação pode ocorrer que, quando a ordem chegue ao mercado, já não exista quantidade até 

21,60€. Nesse caso a ordem ficará activa no mercado a comprar ao preço de 21,60€. Esta situação é 

mais comum ocorrer quando um título tem uma forte variação de uma sessão para a outra. Assim, e 

pondo por hipótese que a ordem tem validade para a sessão seguinte, pode ocorrer que a Abertura 

seja com uma forte variação positiva. Se se der um caso desses, e a Abertura seja, por exemplo a 

21,90€, a ordem é activada e fica no sistema a 21,60€, precisamente porque a ordem é Limit Price e 

esse é o preço máximo de compra que foi definido na ordem. 

Uma ordem Stop Limit não garante que execute, mas protege de eventuais fortes variações e de 

uma execução a um preço não desejado. 
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Stop Market 

Se a ordem for introduzida com Preço de Mercado ela chamar-se-á Stop Market. Numa ordem deste 

género, e utilizando o exemplo em baixo na Belgacom, a Cotação está a 22,65€ e introduzo uma 

ordem stop em que o Preço Stop está a 23,01€ e o Preço da Ordem está ao Mercado. 

Significa isto que, quando a Cotação tocar ou passar os 23,01€ a ordem é activada e entra no 

sistema ao melhor preço de mercado. Assim, esta ordem executará contra a melhor posição 

contrária disponível até esgotar a quantidade da ordem, independentemente dos níveis do mercado 

nesse instante. 

Caso tenha havido um movimento rápido no mercado que leve a uma variação positiva instantânea 

na cotação pode ocorrer que, quando a ordem chegue ao mercado, o preço seja bastante diferente do 

que se estava à espera. Esta situação é mais comum ocorrer quando um título tem uma forte 

variação de uma sessão para a outra. Assim, e pondo por hipótese que a ordem tem validade para a 

sessão seguinte, pode ocorrer que a Abertura seja com uma forte variação positiva. Se se der um 

caso desses, e a Abertura seja, por exemplo a 23,50€, a ordem é activada, entra no mercado e 

executará ao melhor Ask que estiver nesse momento, precisamente porque a ordem é Market Price e 

não foi definido preço máximo para a ordem. 

Uma ordem Stop Market garante a execução, mas não o protege de eventuais fortes variações e de 

uma execução a um preço não desejado. 
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Stop Venda 

Estas ordens são usadas quando queremos sair de um título se ele quebrar um determinado nível. 

Assim, definimos o Preço Stop como sendo o nível a partir do qual queremos que a nossa ordem 

entre no mercado. O Preço da Ordem será o preço até ao qual estamos dispostos a vender. 

Stop Limit 

Se a ordem for introduzida com um Preço definido ela chamar-se-á Stop Limit. Numa ordem deste 

género, e utilizando o exemplo em baixo na Iberdrola, a Cotação está a 4,631€ e introduzo uma 

ordem stop em que o Preço Stop está a 4,25€ e o Preço da Ordem está a 4,20€. 

Significa isto que, quando a Cotação tocar ou passar os 4,25€ a ordem é activada e entra no 

mercado a 4,20€. Se, naquele instante houver Bid até 4,20€ executará ao melhor preço existente no 

Bid. Por isso pode executar entre 4,20€ e 4,25€. 

Caso tenha havido um movimento rápido no mercado que leve a uma variação negativa instantânea 

na cotação pode ocorrer que, quando a ordem chegue ao mercado, já não exista quantidade até 

4,20€. Nesse caso a ordem ficará activa no mercado a vender ao preço de 4,20€. Esta situação é 

mais comum ocorrer quando um título tem uma forte variação de uma sessão para a outra. Assim, e 

pondo por hipótese que a ordem tem validade para a sessão seguinte, pode ocorrer que a Abertura 

seja com uma forte variação negativa. Se se der um caso desses, e a Abertura seja, por exemplo a 

4,05€, a ordem é activada e fica no sistema a 4,20€, precisamente porque a ordem é Limit Price e 

esse é o preço mínimo de venda que foi definido na ordem. 

Uma ordem Stop Limit não garante que execute, mas protege de eventuais fortes variações e de 

uma execução a um preço não desejado. 
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Stop Market 

Se a ordem for introduzida com Preço de Mercado ela chamar-se-á Stop Market. Numa ordem deste 

género, e utilizando o exemplo em baixo na Google, a Cotação está a 703,31$ e introduzo uma 

ordem stop em que o Preço Stop está a 699,99$ e o Preço da Ordem está ao Mercado. 

Significa isto que, quando a Cotação tocar ou passar os 699,99$ a ordem é activada e entra no 

sistema ao melhor preço de mercado. Assim, esta ordem executará contra a melhor posição 

contrária disponível até esgotar a quantidade da ordem, independentemente dos níveis do mercado 

nesse instante. 

Caso tenha havido um movimento rápido no mercado que leve a uma variação negativa instantânea 

na cotação pode ocorrer que, quando a ordem chegue ao mercado, o preço seja bastante diferente do 

que se estava à espera. Esta situação é mais comum ocorrer quando um título tem uma forte 

variação de uma sessão para a outra. Assim, e pondo por hipótese que a ordem tem validade para a 

sessão seguinte, pode ocorrer que a Abertura seja com uma forte variação negativa. Se se der um 

caso desses, e a Abertura seja, por exemplo a 660,50$, a ordem é activada, entra no mercado e 

executará ao melhor Bid que estiver nesse momento, precisamente porque a ordem é Market Price e 

não foi definido preço mínimo para a ordem. 

Uma ordem Stop Market garante a execução, mas não o protege de eventuais fortes variações e de 

uma execução a um preço não desejado. 
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Quantidade Visível 

Estas ordens também são chamadas de Ordens Aparentes. A ordem é inserida definindo uma 

quantidade visível (Quantidade à Vista). A ordem está no mercado com toda a quantidade, mas só 

mostra ao mercado a quantidade definida. No fundo, a quantidade vai sendo reposta até a ordem ser 

totalmente executada. 

De notar que aqui aplicam-se regras de prioridade. As quantidades inseridas num determinado preço 

estão ordenadas pela hora a que foram inseridas. As mais antigas em primeiro lugar. Numa Ordem 

Aparente, as quantidades que vão aparecendo vão sendo repostas no fim da fila daquele preço. 
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