CMC Markets UK Plc
Política Resumida de Execução de Ordens
A CMC Markets UK Plc (referida abaixo como "nós" ou "nosso") está comprometida em tratá-lo de forma justa e
a atuar no seu melhor interesse ao executar as suas Ordens. Neste documento, resumimos o processo pelo qual
a nossa Plataforma executa as suas Ordens, de acordo com o nosso dever regulatório de tomar todos os passos
suficientes para obter o melhor resultado possível para si. Quando negoceia através da nossa Plataforma está a
consentir que as suas Ordens sejam executadas da maneira abaixo descrita, fora de uma Plataforma de
Negociação.
As palavras e expressões neste documento que começam com letras maiúsculas têm os significados definidos no Anexo
4 das nossas Condições de Negócio.
1.

Pontos fundamentais.

Esta secção identifica os pontos fundamentais desta política resumida de execução de ordens.
1.1

Nós somos a única plataforma de execução das suas Ordens. Tal significa que as suas Ordens são executadas
através de uma transação bilateral connosco como a contraparte das suas negociações, através da nossa
Plataforma e não através de uma transação sobre qualquer Plataforma de Negociação ou outra qualquer
plataforma externa de execução.

1.2

A nossa Plataforma é totalmente automatizada para obter preços e execução de Ordens. Ao colocar uma
Ordem, você está a oferecer à nossa Plataforma uma instrução para colocar essa Ordem sobre a sua Conta
na base nos Preços e/ou Preços de Liquidação gerados pela nossa Plataforma. Por favor consulte os nossos
Termos de Negócio e o nosso Sítio Web para mais detalhes sobre como as suas ordens são colocadas e
executadas, assim como detalhes adicionais sobre preço.

1.3

Os nossos Preços e Preços de Liquidação são gerados electronicamente pela nossa Plataforma, e tais Preços
e Preços de Liquidação podem ser diferentes dos preços gerados por Plataforma de Negociação, outros
mercados, plataformas de execução ou fornecedores. Os Preços e Preços de Liquidação para um Produto
podem diferir, dependendo de como estes se podem relacionar com uma Negociação com Margem CFD, Digital
100 ou Countdown.

1.4

Você deve contactar a nossa equipa de gestão de clientes para iniciar ou fechar uma Negociação com Margem
relativa a:
1.4.1

um Produto Manual; ou

1.4.2

caso nós tenhamos acordado fornecer-lhe o serviço de negociador de vendas, uma Ordem
Manual.

A nossa equipa de gestão de clientes fornecerá o Preço relevante e outros termos relativos à abertura ou fecho
de uma Negociação de Margem CFD que você será livre de aceitar ou rejeitar.
1.5

De acordo com a cláusula 3.3.5 das Condições de Negócio, sempre que você tenha nomeado um corretor de
apresentação, gestor de investimento discricionário ou semelhante pessoa como Pessoa Autorizada para atuar
em seu nome e a essa pessoa atue também em nome de outros clientes da CMC Markets, então a Pessoa
Autorizada pode decidir colocar uma ordem agregada única para Negociações de Margem CFD para múltiplos
clientes relativamente a um Produto e, de seguida, alocar uma porção dessa ordem a si de forma representálo nessa Ordem. Nós não somos responsáveis pela agregação e alocação de tais ordens, e tal agregação e
alocação pode funcionar em seu prejuízo.

1.6

Os Preços a que um Digital 100 será aberto serão gerados e exibidos na Plataforma. Quando o Preço de um
Digital 100 estiver próximo de 100, tal significa que é mais provável de ocorrer o evento, e próximo de 0, que o
evento é menos provável de ocorrer. Os Digital 100 são executados de acordo com a cláusula 3.

1.7

O Preço de Liquidação para Countdowns é o preço de referência utilizado para determinar se o evento
específico aplicável à Countdown correspondente ocorreu. Os Countdowns são executados de acordo com a
cláusula 4.

1.8

Como resultado de rápidos movimentos de preços, o Preço pelo qual a nossa Plataforma executa uma Ordem
para uma Negociação de Margem CFD ou Digital 100 pode ser-lhe menos favorável que o Preço apresentado
na nossa Plataforma quando você executar a Ordem.

1.9

A partir de Junho de 2018, você poderá encontrar a nossa mais recente informação de execução de qualidade
no nosso Sítio Web.

2.

Como a nossa Plataforma lida com os diferentes tipos de Ordens para Negociações com Margem CFD.

2.1

Esta cláusula 2 providencia informação sobre diferentes tipos de Ordem para Negociações de Margem CFD,
incluindo os ativadores padrão e substitutos para a execução de tais Ordens.

2.2

Ordem de Mercado

A nossa Plataforma executará uma Ordem de Mercado para vender ao primeiro
Preço de Venda disponível e uma Ordem de Mercado para comprar ao primeiro
Preço de Compra disponível, e fá-lo-á o mais depressa possível após a Ordem ter
sido aceite, desde que a Ordem de Mercado seja feita durante o Horário de
Negociação e a Plataforma esteja disponível no momento em que a Ordem de
Registada em Inglaterra. Empresa n.º 02448409
Autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira. Registo n.º 173730
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Mercado for feita. O Preço de Venda ou Preço de Compra refletirá sempre a dimensão
da Ordem de Mercado e o Preço correspondente na Escala de Preço no momento de
execução. A nossa Plataforma será automaticamente cancelada (e não executará)
uma Ordem de Mercado se o primeiro Preço de Venda ou Preço de Compra estiver
fora de quaisquer preferências em relação a Ordens que você tenha definido na sua
Conta.
2.3

Ordem Limite

Uma Ordem Limite para comprar a um Preço Alvo será executada ao Preço Alvo
ou inferior, quando o Preço de Compra for igual ou inferior ao Preço Alvo.
Uma Ordem Limite para vender a um Preço Alvo será executada ao Preço Alvo
ou superior, quando o Preço de Venda for igual ou superior ao Preço Alvo.

2.4

Roll-Over

Um Auto Roll-Over numa Negociação com Margem CFD de venda em qualquer
Contrato a Termo particular será realizado pela nossa Plataforma, executando
automaticamente uma Ordem de Mercado para comprar o número de Unidades para
essa Negociação com Margem CFD ao Preço de Compra Nível 1 (independentemente
da dimensão da Ordem). Esta Ordem será executada (se possível) após a Data do
Último Roll-Over mas antes ou na Data de Vencimento. A nossa Plataforma executará
então imediatamente uma Ordem de Mercado para vender o mesmo número de
Unidades num Contrato a Termo baseado no mesmo ativo subjacente mas com a
próxima Data de Vencimento disponível, ao Preço Médio Nível 1.
Um Auto Roll-Over numa Negociação com Margem CFD de compra será executado
na mesma base, com a exceção que a nossa Plataforma executará automaticamente
uma Ordem de Mercado para vender o número de Unidades para essa Negociação
com Margem CFD ao Preço de Venda Nível 1 e a correspondente Ordem de Mercado
será para comprar o mesmo número de Unidades num Contrato a Termo ao Preço
Médio Nível 1.
Um Roll-Over Manual numa Negociação com Margem CFD de venda em qualquer
Contrato a Termo particular será realizado pela nossa Plataforma sob as suas
instruções, executando uma Ordem de Mercado para comprar o número de Unidades
para essa Negociação com Margem CFD ao Preço de Compra Nível 1
(independentemente da dimensão da Ordem), o mais depressa possível após o RollOver Manual ser aceite pela nossa Plataforma (desde que este seja antes da Data do
Último Roll-Over). A nossa Plataforma executará então imediatamente uma Ordem de
Mercado para vender o mesmo número de Unidades num Contrato a Termo baseado
no mesmo ativo subjacente mas com a próxima Data de Vencimento disponível, ao
Preço Médio Nível 1.
Um Roll-Over Manual numa Negociação com Margem CFD de compra será executado
na mesma base, com a exceção que a nossa Plataforma executará automaticamente
uma Ordem de Mercado para vender o número de Unidades para essa Negociação
com Margem CFD ao Preço de Venda Nível 1 e a correspondente Ordem de Mercado
será para comprar o mesmo número de Unidades num Contrato a Termo ao Preço
Médio Nível 1.
Todas as Ordens Pendentes num Contrato a Termo em que uma Negociação com
Margem CFD esteja a ser encerrada como parte de um Roll-Over serão
automaticamente canceladas pela nossa Plataforma, e uma Ordem Pendente
equivalente com um Preço Alvo equivalente será colocada automaticamente pela
nossa Plataforma em qualquer Contrato a Termo (com base no mesmo ativo
subjacente mas com a próxima Data de Vencimento disponível) em que uma nova
Negociação com Margem CFD esteja a ser celebrada como parte do Roll-Over.
Um Roll-Over em qualquer Negociação com Margem CFD sobre qualquer Contrato a
Termo particular não será realizado se um Contrato a Termo baseado no mesmo ativo
subjacente mas com uma Data de Vencimento posterior não estiver disponível para
ser negociado no momento em que o Roll-Over tivesse de outro modo sido realizado.
Nessas circunstâncias, a Negociação de Margem CFD será fechada na Data de
Vencimento e liquidada na Data de Liquidação em Efetivo, sendo quaisquer Ordens
Pendentes também canceladas na Data de Liquidação em Efetivo.

2.5

Ordem de Stop de
Entrada

Indicadores padrão
Exceto se você decidir de modo diverso:


será executada uma Ordem de Stop de Entrada para comprar a um Preço
Alvo quando o Preço de Compra para o Preço Nível 1 for igual ou superior
ao Preço Alvo e será executada ao primeiro Preço de Compra disponível na
Escala de Preços correspondente à dimensão da sua Ordem, no momento
em que a nossa Plataforma execute a Ordem; e
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será executada uma Ordem de Stop de Entrada para vender a um Preço
Alvo quando o Preço de Venda para o Preço Nível 1 for igual ou inferior ao
Preço Alvo e será executada ao primeiro Preço de Venda disponível na
Escala de Preços correspondente à dimensão da sua Ordem, no momento
em que a nossa Plataforma execute a Ordem.

Indicadores alternativos
Alternativamente, você pode optar por utilizar o Preço Médio Nível 1 como o indicador
para a sua Ordem de Stop de Entrada. Nessas circunstâncias, o procedimento será o
mesmo que o procedimento sob indicadores padrão acima detalhados, com a exceção
de que referências ao Preço Nível 1 devem ser substituídas por Preço Médio Nível 1.
Alternativamente, você pode optar por utilizar o Preço Nível 1 oposto como o indicador
para a sua Ordem de Stop de Entrada. Nessas circunstâncias, o procedimento será o
mesmo que o procedimento sob indicadores padrão acima detalhados, com a exceção
de que o preço de referência de uma Ordem de Stop de Entrada para comprar é o
Preço de Venda Nível 1, e o preço de referência para uma Ordem de Stop de Entrada
para vender é o Preço de Compra Nível 1.
Em cada caso, quer você utilize um indicador padrão ou um dos indicadores
alternativos:

2.6

Ordens Stop Loss



a nossa Plataforma cancelará automaticamente (e não executará) uma
Ordem de Stop de Entrada se os primeiros Preço de Venda ou Preço de
Compra disponíveis estiverem fora de quaisquer preferências em relação a
Ordens que você tenha definido na sua Conta; e



o Preço pelo qual a Ordem será executada poderá ser menos favorável para
si do que o Preço Alvo.

Indicadores padrão
Exceto se você decidir de modo diverso:


será executada uma Ordem Stop Loss para comprar a um Preço Alvo
quando o Preço de Compra para o Preço Nível 1 for igual ou superior ao
Preço Alvo e será executada ao primeiro Preço de Compra disponível na
Escala de Preços correspondente à dimensão da sua Ordem, no momento
em que a nossa Plataforma execute a Ordem Stop Loss; e



será executada uma Ordem Stop Loss para vender a um Preço Alvo quando
o Preço de Venda para o Preço Nível 1 for igual ou inferior ao Preço Alvo e
será executada ao primeiro Preço de Venda disponível na Escala de Preços
correspondente à dimensão da sua Ordem, no momento em que a nossa
Plataforma execute a Ordem Stop Loss.

Uma Ordem Stop Loss não é garantida e pode ser sujeita a gapping.
Indicadores alternativos
Alternativamente, você pode optar por utilizar o Preço Médio Nível 1 como o indicador
para a sua Ordem Stop Loss. Nessas circunstâncias, o procedimento é o mesmo que
sob os indicadores padrão detalhados acima, com as exceção de se deverem
substituir as referências ao Preço Nível 1 por Preço Médio Nível 1.
Alternativamente, você pode optar por utilizar o Preço Nível 1 oposto como o indicador
para a sua Ordem Stop Loss. Nessas circunstâncias, o procedimento será o mesmo
que o procedimento sob indicadores padrão acima detalhados, com a exceção de que
o preço de referência de uma Ordem de Stop de Entrada para comprar é o Preço de
Venda Nível 1, e o preço de referência para uma Ordem de Stop de Entrada para
vender é o Preço de Compra Nível 1.
Em cada caso, quer você use um indicador padrão ou um dos indicadores alternativos,
o Preço pelo qual a Ordem será executada poderá ser menos favorável para si do que
o Preço Alvo.
2.7

Ordem Stop Loss
Dinâmica

Indicadores padrão
Exceto se você decidir de modo diverso:


será executada uma Ordem Stop Loss Dinâmica para comprar a um Preço
Alvo quando o Preço de Compra para o Preço Nível 1 for igual ou superior
ao Preço Alvo e será executada ao primeiro Preço de Compra disponível na
Escala de Preços correspondente à dimensão da sua Ordem, no momento
em que a nossa Plataforma execute a Ordem Stop Loss Dinâmica; e
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será executada uma Ordem Stop Loss Dinâmica para vender a um Preço
Alvo quando o Preço de Venda para o Preço Nível 1 for igual ou inferior ao
Preço Alvo e será executada ao primeiro Preço de Venda disponível na
Escala de Preços correspondente à dimensão da sua Ordem, no momento
em que a nossa Plataforma execute a Ordem Stop Loss Dinâmica.

Uma Ordem Stop Loss Dinâmica não é garantida e pode ser sujeita a gapping.
Indicadores alternativos
Alternativamente, você pode optar por utilizar o Preço Médio Nível 1 como o indicador
para a sua Ordem Stop Loss Dinâmica. Nessas circunstâncias, o procedimento é o
mesmo que sob os indicadores padrão detalhados acima, com a exceção de se
deverem substituir as referências ao Preço Nível 1 por Preço Médio Nível 1.
Alternativamente, você pode optar por utilizar o Preço Nível 1 oposto como o indicador
para a sua Ordem Stop Loss Dinâmica. Nessas circunstâncias, o procedimento será
o mesmo que o procedimento sob indicadores padrão acima detalhados, com a
exceção de que o preço de referência de uma Ordem de Stop de Entrada para
comprar é o Preço de Venda Nível 1, e o preço de referência para uma Ordem de
Stop de Entrada para vender é o Preço de Compra Nível 1.
Em cada caso, quer você utilize um indicador padrão ou um dos indicadores
alternativos:

2.8

Ordem Stop Loss
Garantida ou GSLO



os Preços aos quais a Ordem será executada poderão ser menos favoráveis
para si do que o Preço Alvo; e



o Preço Alvo de uma Ordem Stop Loss Dinâmica é ajustado na
direção da sua Negociação com Margem CFD pela nossa Plataforma e
é calculado a partir do Preço mais favorável em relação a essa Negociação
com Margem CFD desde que essa Ordem tenha sido modificada pela última
vez mais/menos (conforme apropriado) a Distância de Stop, tal como definida
por si.

Será executada uma Ordem Stop Loss Garantida para comprar a um Preço Alvo
quando o Preço de Compra para o Preço Nível 1 na Escala de Preços
(independentemente da dimensão da sua Ordem), for igual ou superior ao Preço Alvo
e será executada ao Preço Alvo.
Uma Ordem Stop Loss Garantida para vender a um Preço Alvo será
executada quando o Preço de Venda para o Preço Nível 1 na Escala de
Preços (independentemente da dimensão da sua Ordem), for igual ou inferior ao
Preço Alvo e será executada ao Preço Alvo.
Em cada caso:

2.9

Ordem Take Profit



a Ordem Stop Loss Garantida será apenas executada ao Preço Alvo; e



O Preço Alvo para qualquer Ordem Stop Loss Garantida deve verificar
a Distância Mínima GSLO no momento em que a Ordem Stop Loss Garantida
é colocada (incluindo através da modificação de outro tipo de Ordem
Pendente), exceto se for uma Ordem Pendente num Contrato a Termo e a
Negociação com Margem CFD estiver a ser colocada automaticamente pela
nossa Plataforma como parte de um Roll-Over (caso em que o parágrafo 2.4
da presente Política de Execução de Ordens se aplicará).

Uma Ordem Take Profit para comprar a um Preço Alvo será executada ao Preço Alvo
ou inferior, quando o Preço de Compra for igual ou inferior ao Preço Alvo.
Uma Ordem Take Profit para vender a um Preço Alvo será executada ao Preço Alvo
ou superior, quando o Preço de Venda for igual ou superior ao Preço Alvo.

2.10

A nossa Plataforma poderá agregar quaisquer Ordem Stop Loss, Ordem Stop Loss Dinâmica ou Ordem de
Stop de Entrada para comprar ou para vender o mesmo Produto, que serão acionadas pelo mesmo Preço e
que deverão ser executadas pela nossa Plataforma ao mesmo tempo. Tais Ordens serão executadas aos
primeiros Preço de Compra ou Preço de Venda disponíveis (conforme aplicável) na Escala de Preços
correspondendo ao tamanho das Ordens agregadas relevantes.

3.

Como a nossa Plataforma lida com Ordens para Digital 100s

3.1

Para que não subsistam dúvidas, as cláusulas 2 e 4 desta Política de Execução de Ordens não são aplicáveis
a Digital 100s.

3.2

O Preço ao qual um Digital 100 pode ser executado determinará o montante do seu lucro ou prejuízo.

3.3

Uma Ordem para comprar um Digital 100 será aberta ao Preço de Compra e fechada ao Preço de Venda se
for fechada por si antes do vencimento do Digital 100. Uma Ordem para vender um Digital 100 será aberta ao
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Preço de Venda e fechada ao Preço de Compra se for fechada por si antes do vencimento do Digital 100.
Todos os Digital 100s vigentes até ao fim do seu vencimento de Digital 100 serão liquidados ao Preço de cem
(100) se o evento ocorrer e ao Preço de zero (0) se o evento não ocorrer.
3.4

O Preço de Liquidação é o preço de referência utilizado para determinar se o evento específico aplicável para
o Digital 100 correspondente ocorreu. Este será descrito ou exibido na nossa Plataforma e é relevante apenas
para determinar se você ganhou ou perdeu um Digital 100 e não para determinar o valor do seu lucro ou
prejuízo.

3.5

A Plataforma exibirá o Preço de Exercício (ou seja, o Preço de Liquidação que será o sujeito de qualquer Digital
100 em que você entre) disponível para um Produto e o Preço de Exercício que você selecionou quando abriu
um Digital 100 específico.

3.6

Os tipos de Digital 100 disponíveis na Plataforma são detalhados abaixo:
3.6.1

Ladder – Um Digital 100 que lhe permite especular sobre se o Preço de Liquidação será a um nível
especificado ou superior (Preço de Exercício) no final do Vencimento do Digital 100. Se o Preço de
Liquidação for ao Preço de Exercício ou superior no final do Vencimento do Digital 100, o resultado
do evento será um "sim".

3.6.2

Cima/Baixo – Este Digital 100 funciona da mesma forma que o Ladder mas é exibido de forma diversa
na Plataforma.

3.6.3

OneTouch – Um Digital 100 que lhe permite especular sobre se o Preço de Liquidação atingirá o
Preço de Exercício antes ou no final do Vencimento do Digital 100. Se o Preço de Liquidação atingir
o Preço de Exercício em qualquer momento antes do final, ou no final do Vencimento do Digital 100,
o resultado do evento será um 'sim'.

3.6.4

Range – Um Digital 100 que lhe permite especular sobre se o Preço de Liquidação ficará dentro de
um intervalo especificado no final do Vencimento do Digital 100. Se o Preço de Liquidação se situar
dentro deste intervalo no final do Vencimento do Digital 100, o resultado desse evento será um 'sim'.

Pode ser encontrada mais informação sobre os diferentes tipos de Digital 100s na nossa Plataforma.
3.7

Se e quando executadas, as Ordens utilizadas para celebrar Digital 100s do mesmo tipo no mesmo Produto e
com o mesmo vencimento do Digital 100:
3.7.1

abrirão um novo Digital 100, mesmo se já existir um Digital 100 aberto na mesma direção; ou

3.7.2

se existir um ou mais Digital 100s abertos na direção oposta, reduzirão a Posição fechando os Digital
100s numa base de primeiro a entrar, primeiro a sair.

4.

Como a nossa Plataforma lida com Ordens para Countdowns

4.1

Para que não subsistam dúvidas, as cláusulas 2 e 3 desta Política de Execução de Ordens não são aplicáveis
a Countdowns.

4.2

O ganho ou perda de um Countdown será determinado por você estar ou não correto na sua previsão de que
o Preço de Liquidação será acima, abaixo ou igual ao Preço de Abertura de uma Countdown à data de
vencimento. O Preço de Abertura da Countdown e Preço de Liquidação não determinam o seu Lucro da
Countdown e o seu prejuízo potencial para qualquer Countdown individual é limitado à dimensão do seu
Investimento. Estão disponíveis na nossa Plataforma mais detalhes sobre como calculamos Lucro da
Countdown.

4.3

A Plataforma exibirá os Preços de Abertura da Countdown disponíveis para qualquer Produto e o Preço de
Abertura da Countdown que você selecionou ao abrir qualquer Countdown específica.

4.4

O Preço de Liquidação é o preço de referência utilizado para determinar se o evento específico aplicável à
Countdown correspondente ocorreu. Este será descrito ou exibido na nossa Plataforma. Todas as Countdowns
serão liquidadas contra o Preço de Liquidação do Produto correspondente aplicável no vencimento da
Countdown em causa.

4.5

Todas as Countdowns abertas no mesmo Produto ao mesmo tempo numa Conta são agregadas e sujeitas a
compensação para efeitos de cálculo da dimensão da sua Posição no Produto correspondente.

4.6

As Ordens utilizadas para celebrar Countdowns no mesmo Produto, se e quando executadas, abrirão uma
Countdown nova, mesmo se já exista uma Countdown aberta no mesmo Produto na direção oposta.

5.

Fatores a considerar quando determinamos a melhor execução

5.1

Ao executar ordens, tomaremos os passos suficientes para obter o melhor resultado possível para si, tendo em
conta o tipo de instrumentos financeiros a que a ordem diz respeito, assim como outros factores de execução.
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5.2

6.

Teremos em conta os seguintes fatores de execução ao executar a sua ordem, organizados sob ordem de
importância maior à menor:
5.2.1

Preço,

5.2.2

outros custos incluindo Taxa de Conversão da Moeda;

5.2.3

rapidez de execução;

5.2.4

probabilidade de execução e liquidação; e

5.2.5

dimensão da sua Ordem.

Preços e Preços de Liquidação gerados pela nossa Plataforma.

Esta secção disponibiliza-lhe informações sobre as Taxas de Conversão da Moeda e execução das suas Ordens.
6.1

O melhor resultado possível ao executar a sua Ordem será determinado nos termos da consideração total (isto
é, o preço da sua Ordem e os custos relacionados com a execução).

6.2

Os Preços e os Preços de Liquidação dos Produtos são gerados eletronicamente pela nossa Plataforma. Estes
Preços e Preços de Liquidação terão em conta dados de mercado de várias origens, de modo a nos permitir
verificar se os nosso preços são justos e se estamos a cumprir a nossa obrigação de melhor execução. No
entanto, os Preços e os Preços de Liquidação podem não coincidir com os preços que você veja noutro lugar
(incluindo preços cotados em Plataformas de Negociação ou por outros fornecedores). Os Preços e Preços de
Liquidação incluem a nossa margem razoável.

6.3

As flutuações de mercado ou condições técnicas, para além de Circunstâncias Fora do Nosso Controlo, podem
significar que os Preços e/ou Preços de Liquidação que você veja no seu dispositivo e/ou (se nós concordamos
em fornecer-lhe o serviço de negociador de vendas) que lhe sejam fornecidos pela nossa equipa de gestão de
clientes quando você colocar uma Ordem, podem não ser idênticos ao Preço ao qual a Negociação com
Margem CFD ou Digital 100 é executada e/ou ao Preço de Liquidação usado para determinar se você perdeu
um Digital 100 ou uma Countdown. Se ocorrerem mudanças nos Preço e/ou Preço de Liquidação aplicáveis
(conforme adequado) entre o momento em que uma Ordem é colocada por si e o momento em que a Ordem
correspondente é recebida por nós, ou a Ordem for executada ou liquidada pela nossa Plataforma, a Ordem é
geralmente executada aos (ou por referência aos) Preço e/ou Preço de Liquidação aplicável sempre que a
Ordem for executada ou liquidada pela nossa Plataforma. Tal tanto podem ser em seu benefício como em seu
prejuízo.

6.4

Os Digital 100s estão sujeitos a movimentos rápidos de preços. Como tal, se o Preço a que o Digital 100 for
executado diferir do Preço exibido na nossa Plataforma quando coloca a Ordem por mais do que a tolerância
fixada pela CMC sob a nossa discricionariedade, a Ordem será rejeitada. Dependendo da direção do
movimento do Preço, tal pode ser em sua vantagem ou desvantagem.

6.5

Existirão momentos em que certas circunstâncias podem impedir a nossa Plataforma de gerar Preços ou
Preços de Liquidação ou afetar os Preços ou Preços de Liquidação que são gerados. Por favor consulte,
nomeadamente, as cláusulas 4.2.1 ("Aceder à nossa Plataforma") e 8.2 ("Circunstâncias Fora do Nosso
Controlo"), bem como o parágrafo 12 do Anexo 1 ("Operações Societárias, Ajustamentos e Insolvência") das
nossas Condições de Negócio para mais informações.

6.6

Para mais informação sobre preços, por favor consulte a secção 'Nossa Lista de Preços' do Sítio Web.

7.

Taxas de Conversão da Moeda geradas pela nossa Plataforma.

Esta secção disponibiliza-lhe informações sobre as Taxas de Conversão da Moeda.
7.1

Quando você celebrar Negociações com Margem CFD ou colocar Ordens para Negociações com Margem CFD
connosco, todos os cálculos serão realizados na moeda em que o Produto correspondente está denominado,
a Moeda do Produto, antes de ser convertido na Moeda da Conta à Taxa de Conversão da Moeda e aplicado
à sua Conta. Todos os Digital 100s e Countdowns serão expressos na Moeda da Conta.

7.2

Tal como com os Preços, a Taxa de Conversão da Moeda para qualquer par cambial é gerada eletronicamente
pela nossa Plataforma e pode não coincidir com as taxas de conversão da moeda que você veja noutro lugar
(incluindo taxas de conversão de moeda oficiais).

7.3

Quando se afigure apropriado, disponibilizar-lhe-emos a Taxa de Conversão da Moeda utilizada para converter
valores da Moeda do Produto na Moeda da Conta.
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8.

Dimensão, velocidade e probabilidade de execução.

Esta secção disponibiliza-lhe informações sobre a velocidade a que a nossa Plataforma executa Ordens para Negócios,
Digital 100s e Countdowns, a probabilidade da execução e a dimensão das Ordens para Negociações com Margem CFD.
8.1

A nossa Plataforma executa Ordens (exceto Ordens para Produtos Manuais ou Ordens Manuais) de forma
automatizada e não depende de qualquer intervenção ou procedimento manual. No entanto, as Ordens para
Produtos Manuais ou Ordens Manuais são executadas pela nossa equipa de gestão de clientes.

8.2

A nossa Plataforma executa Ordens numa base automatizada e, salvo um número limitado de exceções,
executará Ordens assim que seja possível após a sua recepção. A nossa Plataforma apenas executará Ordens
durante o Horário de Negociação.

8.3

A nossa Plataforma aceitará ou rejeitará Ordens ou a alteração de Ordens Pendentes, em conformidade com
os seus respetivos Atributos e as nossas Condições de Negócio, incluindo se quaisquer limites aplicáveis forem
violados e/ou você tem ou tivesse uma Quantidade de Reavaliação da Conta insuficiente para cobrir a sua
Margem Total, o seu Investimento ou a Quantidade do Digital 100 (conforme aplicável), sempre que a sua
Quantidade de Reavaliação da Conta estiver abaixo do Nível de Encerramento aplicável ou você não tiver
Dinheiro suficiente para pagar qualquer Comissão ou outro prémio (se aplicável).

8.4

Ainda que a nossa Plataforma tenha aceite uma Ordem, podem ainda assim existir circunstâncias que impeçam
ou de outra forma afetem a execução de uma Ordem, como por exemplo, quando fazê-lo violasse qualquer
Limite de Posição aplicável, quando se apliquem restrições de mercado, quando você tenha ou tivesse uma
Quantidade de Reavaliação da Conta insuficiente para cobrir a sua Margem, o seu Investimento ou Quantidade
do Digital 100 (conforme aplicável) ou sempre que a sua Quantidade de Reavaliação da Conta estivesse abaixo
do Nível de Encerramento, ou sob qualquer circunstância ao abrigo das cláusulas 4.2.1 ("Aceder à nossa
Plataforma") e 8.2 ("Circunstâncias Fora do Nosso Controlo"), parágrafo 12 do Anexo 1 ("Operações
Societárias e Ajustamentos"), parágrafo 8 do Anexo 2 e/ou parágrafo 7 do Anexo 3 ("Erros de Preço")
(conforme aplicável) das nossas Condições de Negócio.

8.5

A nossa Plataforma toma automaticamente em consideração a dimensão da sua Ordem para Negociação com
Margem CFD no ponto de execução.

8.6

Será a nossa equipa de gestão, e não a nossa Plataforma, a executar:

9.

8.6.1

Ordens para Produtos Manuais; e

8.6.2

caso nós tenhamos acordado fornecer-lhe o serviço de negociador de vendas, uma Ordem Manual.
A nossa equipa de gestão de clientes pode, a seu exclusivo critério e com o nosso consentimento,
dispensar quaisquer limites aplicáveis para Ordens Manuais.

Fatores não tomados em consideração na execução de Ordens.

Esta secção descreve os fatores que a nossa Plataforma não toma em consideração quando executa Ordens.
9.1

Salvo conforme descrito na secção 2 acima para Ordens para Negociação com Margem CFD, a nossa
Plataforma não diferencia entre os diferentes tipos de Ordens.

9.2

Nós somos a única plataforma de execução para todas as Ordens. Nós não faremos uso de quaisquer
plataformas de execução para executar as suas Ordens. Em conformidade, esta Política de Execução de
Ordens não inclui uma lista de outras plataformas de execução.

10.

Como as suas Negociações com Margem CFD são encerradas sem receber instruções suas.

10.1

Existem algumas circunstâncias em que a totalidade ou uma parte das suas Negociações com Margem CFD
será encerrada sem receber instruções suas. Isso inclui situações em que o Encerramento de Conta ocorre,
quando você não reduz qualquer Posição para baixar o Limite de Posição aplicável dentro do prazo
especificado por nós, ou quando exercemos os nossos direitos de encerrar as suas Negociações com Margem
CFD. Por favor consulte as nossas Condições de Negócio para mais informações.

10.2

A não ser que seja previamente fechada por si ou por nós, qualquer Negociação com Margem CFD será
fechada e liquidada pela nossa Plataforma automaticamente no momento e na data de vencimento de um
Contrato a Termo (e qualquer Ordem Pendente também será cancelada nessa base).

10.3

Sempre que a totalidade ou uma parte das suas Negociações com Margem CFD e/ou Posições estiver próxima
de ser fechada sem instruções suas, ou quando um Encerramento de Conta estiver próximo de ocorrer de
acordo com as escolhas por si feitas sua Conta, certos procedimentos serão aplicados. Poderá ser encontrada
mais informação sobre estes procedimentos na nossa Plataforma.

10.4

Reservamo-nos o direito de agregar todas as Negociações com Margem CFD no mesmo Produto que está a
ser encerrado ao mesmo tempo, ou aproximadamente ao mesmo tempo, e executar as Ordens de Mercado
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correspondentes para encerrar essas Negociações com Margem CFD ao Preço correspondente na Escala de
Preços para uma Ordem da dimensão das Negociações com Margem CFD agregadas.
10.5

Caso nós tenhamos acordado fornecer-lhe o serviço de negociador de vendas, você poderá ser sujeito a
diferentes procedimentos de Encerramento de Conta. Poderá ser encontrada mais informação sobre estes
procedimentos no parágrafo 13 do Anexo 1 das nossas Condições de Negócio para Negociações com Margem
CFD.

11.

Como os seus Digital 100s são encerrados sem receber instruções suas.

11.1

Exceto se fechados por si ou por nós previamente, todos os Digital 100s serão encerrados e liquidados pela
nossa Plataforma automaticamente no final do Vencimento do Digital 100 correspondente.

11.2

Os Digital 100s não serão encerrados durante o Encerramento de Conta.

12.

Como as suas Countdowns são encerradas.

12.1

Assim que uma Countdown tiver sido celebrada, não pode ser encerrada por si. Todas as Countdowns serão
encerradas e liquidadas automaticamente pela nossa Plataforma no vencimento da Countdown.

12.2

As Countdowns não serão encerradas durante o Encerramento de Conta.

13.

Instruções específicas.

13.1

Como não existe mercado externo para as nossas Negociações com Margem CFD, Digital 100s e/ou
Countdowns, as suas Ordens só podem ser executadas através da nossa equipa de gestão de clientes.
Qualquer instrução para executar a sua Ordem num local de execução diferente levará à rejeição da sua
Ordem.

13.2

Se você nos fornecer instruções sobre como executar a sua Ordem, o cumprimento dessas instruções pode
obstar a que tomemos as medidas que estabelecemos na presente Política Resumida de Execução de Ordens
para obter o melhor resultado possível para a execução da sua Ordem. Nessas circunstâncias, a nossa
execução de acordo com suas instruções será considerada a melhor execução.

14.

Monitorização e avaliação.

14.1

Controlaremos e avaliaremos regularmente as nossas políticas, procedimentos e os mecanismos associados
a fim de garantir o cumprimento das nossas obrigações regulamentares, fazendo, se necessário, as alterações
adequadas.

14.2

A partir de Junho de 2018, você poderá encontrar a nossa mais recente informação de execução de qualidade
no nosso Sítio Web.

14.3

Notificá-lo-emos por escrito de quaisquer alterações materiais a este documento.
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