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GoBulling Pro

Este manual tem como objectivo ajudá-lo(a) a colocar ordens nas plataformas

GoBulling. No entanto, caso tenha alguma dúvida por favor não hesite em

contactar o seu Gestor de Conta ou, alternativamente, os serviços da GoBulling

através do número 808 10 20 20 ou do email ApoioCliente@GoBulling.com

https://www.bancocarregosa.com/gobulling/pt/solucoes/plataformas/gobulling-pro/como-aceder/ | http://www.facebook.com/GoBulling 

mailto:ApoioInvestidor@GoBulling.com
https://www.bancocarregosa.com/gobulling/pt/solucoes/plataformas/gobulling-pro/como-aceder/
http://www.facebook.com/GoBulling
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Combinando a vantagem de tecnologia de informação própria e o conhecimento

profissional do Mercado de Capitais, a sua relação com o Banco Carregosa pode

ser a base de sucesso do Seu programa de investimentos!

Como Cliente da GoBulling, o seu interface com o Mercado de Capitais é a nossa

plataforma de negociação multi-produto, a GoBulling Pro.

Uma plataforma de nível profissional na sua funcionalidade e eficiência. É a

preferida pela navegação e ambiente de trabalho intuitivos, total integração das

capacidades de negociação, velocidade e fiabilidade de execução, que mereceram

o reconhecimento das mais importantes publicações económicas especializadas

do setor financeiro.

Os seus dados de login proporcionam-lhe acesso à plataforma para que nunca

perca oportunidades de negócio!

Bem vindo à GoBulling Pro!
Bem vindo ao mundo dinâmico e profissional da negociação online!
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:: Mais de 160 Crosses de Forex

:: Acções e negociação de CFDs em 26 das maiores Bolsas mundiais

Os seus dados de login permitem-lhe o acesso à plataforma GoBulling Pro!

:: Mais de 300 Contratos de Futuros em energias, metais, produtos agrícolas e sobre índices

Negoceie a qualquer hora, em qualquer lugar!
Não perca oportunidades de negócio! Clique na imagem para aceder ao respetivo manual da plataforma.

Instale a GoBulling Pro no Seu computador e negoceie numa plataforma completa, multiproduto e multimercado.

:: Mercado do Ouro e da Prata

:: Opções de Forex e Forward Outrights
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:: VISTA GERAL DA JANELA DE ORDENS

:: ORDEM AO MERCADO

:: ORDEM LIMITE

:: ORDEM STOP

:: ORDEM STOP LIMITE

:: ORDEM TRAILING STOP

:: ORDENS ONE CANCELS THE OTHER

:: ORDENS SE EXECUTADA

:: FOREX :: OPÇÕES E FORWARDS

:: DURAÇÃO DAS ORDENS

CONTEÚDOS DO MANUAL
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VISTA GERAL DA JANELA DE ORDENS

Nota: Algumas ordens podem não estar disponíveis 
para todos os instrumentos
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ORDEM AO MERCADO

Vender ao melhor preço obtido no mercado.

Comprar ao melhor preço obtido no mercado.

Podem ser colocadas directamente nos botões Comprador e Vendedor ou na parte inferior da janela de transação na área das Ordens.

Nota: Ordens Rápidas não estão disponíveis para todos os instrumentos
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ORDEM LIMITE

Ordem Limite de Compra: colocadas abaixo do preço actual do mercado (Ask) e são executadas quando o preço Ask atinge

ou passa (desce) o nível de preço especificado. Se a ordem é colocada acima do preço de mercado actual, será executada

automaticamente ao melhor preço disponível.

Ordem Limite de Venda: colocadas acima do preço actual do mercado (Bid) e são executadas quando o preço Bid atinge ou passa (sobe) o nível de

preço especificado. Se a ordem é colocada abaixo do preço de mercado actual, será executada automaticamente ao melhor preço disponível.

Pretende vender um CFD sobre o petróleo quando este atingir os 90 dólares. Actualmente a cotação encontra-se nos 85 dólares. Neste caso, teria de

dar uma ordem de venda limite a 90 dólares. Quando o mercado atingisse os 90 dólares a sua ordem de venda seria lançada para o mercado, sendo

executada a 90 dólares ou a um valor superior.

Nota: Quando uma Ordem Limite é disparada, a ordem será executada ao melhor preço existente no mercado até ao limite do preço indicado.

Exemplo :: Limite de Compra

A ação X está a cotar a 10 euros. Pretendemos apenas adquiri-la a 9 euros. Neste caso teremos de dar uma ordem de compra limite a 9 euros. O

título X começa a desvalorizar e atinge os 9 euros. Neste momento a nossa ordem é lançada no mercado e será executada a 9 euros ou a um valor

inferior.

Exemplo :: Limite de Venda
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ORDEM STOP

Ordem Stop de Compra: colocadas acima do preço actual do mercado e são executadas quando o preço de compra atinge ou passa (sobe) o nível

de preço especificado. A ordem será executada ao mercado ao preço disponível.

Ordem Stop de Venda: colocadas abaixo do preço actual do mercado e são executadas quando o preço de venda atinge ou passa (desce) o nível de

preço especificado. A ordem será executada ao mercado ao preço disponível.

Nota: São normalmente utilizadas para encerrar posições e proteger os investimentos, nas situações em que o mercado se mova

contrariamente a uma posição em aberto.

Realizada a compra a 10 euros (preço actual), poderá colocar uma ordem de venda stop a um preço inferior, de forma a limitar as perdas 

potenciais.

Exemplo :: Stop de Venda
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ORDEM STOP LIMITE

Uma ordem Stop Limite trata-se de uma ordem Stop mas limitada através de um preço limite. Com a colocação de uma ordem Stop Limite, o

Investidor consegue definir um intervalo entre o qual pretende que a sua ordem seja executada.

O Investidor tem actualmente em carteira uma posição longa de CFDs sobre o título Z que está a negociar a 15 euros. A intenção do Investidor é dar

uma ordem de venda stop a 11 euros mas não está disposto a vender se o preço for inferior a 10 euros. Neste caso dará uma ordem stop limite com

um stop a 11 euros e um limite a 10 euros. (ver imagem abaixo).

Exemplo :: Stop Limite

Nota: Se a ordem Stop Limite não for totalmente executada entre o intervalo definido, a quantidade remanescente ficará como uma ordem limite

em aberto, que voltará a ser executada quando o mercado atingir o valor limite definido (tendo em conta a duração da ordem).

Para colocar uma ordem Stop limite, deverá definir:

Preço: Preço inicial da Ordem Stop;

Stop Limite: Valor até ao qual a ordem é executada
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ORDEM TRAILING STOP

Ordem Trailing Stop: Uma ordem Trailing Stop é uma ordem stop que tem um preço de disparo (trigger) que muda com o preço spot.

Para colocar uma ordem Trailing Stop, deverá definir:

Preço: Preço inicial da Ordem Trailing Stop;

Trailing Step: Variação no Preço que o activo tem de sofrer, para

que o Preço da Stop se altere, mantendo a Distância ao Mercado.

Stop se compra: À medida que o mercado desce, o preço de uma stop de compra (que está acima) desce de acordo com a proporção ajustada e

definida pelo Investidor, mas se o preço de mercado sobe, o preço stop permanece inalterado.

Exemplo :: Trailing Stop

Stop se venda: À medida que o mercado sobe, o preço de uma Stop de venda (que está abaixo) sobe de acordo com a proporção ajustada e definida pelo

Investidor (distância ao mercado), mas se o preço de mercado cai, o preço stop permanece inalterado.

Um determinado instrumento está a negociar a 50 euros e pretende colocar uma ordem stop de venda com as seguintes características:

Preço: 49;
Trailing Step: 0,5 euros

:: O mercado sobe para os 50,5, a sua ordem Stop deixa de ser de 49 e passa a ser 49,5.

:: Continua a verificar-se uma valorização e o instrumento atinge os 51 euros, a ordem Stop passa a 50 euros.

:: Há ainda mais uma subida na cotação para os 51,4 o que não tem interferência com a sua ordem Stop, que continua em 50 euros, uma vez que
definiu um Trailing Step de 0,5 e a variação de 51 para 51,4 é inderior ao trailling step de 0,5.

:: Entretanto, o mercado começa a desvalorizar e o instrumento em questão atinge os 50 euros, a sua ordem stop é activada e lançada para o
mercado para execução.
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Ordem O.C.O. (One Cancels the Other): Consiste em duas ordens em que uma

cancela a outra. Se qualquer uma das ordens for executada, a outra ordem é

cancelada automaticamente;

Também servem para colocar ordens para abrir posições a níveis que são considerados

market transition points (pontos de viragem do mercado).

Permite a compra do título nos dois preços definidos. Na ordem limite vai executar a

compra a 3.042,70, na ordem stop vai executar a compra a 3.166,90, estando nesta

altura o mercado a 3.101,51 (comprador) com 3.104,76 (vendedor). Se um dos preços

de compra for atingido, a ordem é executada, sendo a outra automaticamente

cancelada. O mesmo se aplica no caso das vendas.

ORDENS ONE CANCELS THE OTHER
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Ordem primária ou inicial: Primeira ordem que um Cliente dá e que poderá

originar ordens relacionadas.

Adicionar Realizar Ganhos/limitar Perdas: Consiste numa ordem

relacionada que será activada somente se a ordem primária for executada.

ORDENS SE EXECUTADA

A colocação de uma ordem primária com uma relacionada, tipicamente tem

como objectivo abrir uma posição a um determinado nível de preço e

posteriormente fechar a posição através de uma ordem relacionada a outro

nível de preço.
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Uma ordem Algo é uma ordem que permite definir um conjunto de características como tempo, preço, quantidade ou modelo matemático,

entre outras. Neste manual falaremos de Pre-Market Limit.

As ordens Pre-Market Limit permitem executar ordens limite no pré-mercado americano, ou seja a partir das 7 horas americanas (por

norma, 12h portuguesas). Assim, o investidor pode negociar mais 2h30m que a normal duração de uma regular sessão, interagindo com o

mercado antes da sua abertura, e quando as ordens não forem totalmente executadas continuam ativas após a abertura de mercado com o

mesmo preço limite.

ORDENS ALGO – PRE-MARKET LIMIT
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Forex forward outright: É uma ordem para negociar um cross cambial a um preço fixo e para uma data fixa. O preço do forward outright é a taxa

spot ajustada pelo diferencial de taxa de juro entre as duas moedas até à maturidade. As ordens forward outright são frequentemente utilizadas

para cobrir os riscos da exposição cambial de negócios com mercados de diferentes divisas da do Investidor. Esta ordem é dada seleccionando a

data valor que pretende através da janela de Transacção Forex Spot.

Forex options: Servem normalmente para comprar ou vender (calls e puts – 4 tipos de ordens) uma quantidade específica de um dado instrumento

a um preço de exercício (preço strike), na data de expiração acordada. A GoBulling Pro utiliza opções de “estilo europeu”, ou seja, só as pode

exercer no final do prazo.

FOREX :: OPÇÕES E FORWARDS

Exclusivo para Forex
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:: G.T.C. – Good till cancel (válido até cancelar)

:: A ordem será válida até que seja executada ou cancelada.

:: Ordem para o dia

:: Uma ordem que é válida até o fim do dia. Se não for executada antes do final do dia, esta irá expirar.

:: Para as ordens Forex, o fim do dia é 22:00 GMT do dia em que o Investidor coloca a ordem.

:: Para as ordens CFDs, Acções e Futuros, o fim do dia é quando o seu respectivo mercado fecha.

:: Se a ordem for colocada após fecho da sessão, ficará válida para a sessão seguinte.

:: G.T.D. – Good till date (até à data definida)

:: A GoBulling Pro tem certas durações standard para as ordens bid/ask – Ordens válidas para uma semana, um mês, ajustar uma data de termo

de validade para o fim da semana, mês ou ano, ou mesmo seleccionar uma data específica e de acordo com as necessidades e interesses do

Investidor.

DURAÇÃO DAS ORDENS
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VIDEO

Além dos manuais que o Banco Carregosa disponibiliza, pode ainda consultar os vídeos que temos no nosso site sobre este 
e outros temas como destaques e perspetivas, seminários sobre análise técnica ou outros.

Sobre a utilização da plataforma, pode consultar o vídeo aqui

https://repositorio.bancocarregosa.com/pub/sss/webinar/2020-03-04_18.00_plataforma_gobulling_pro__utilizacao_e_funcionalidades.mp4
https://repositorio.bancocarregosa.com/pub/sss/webinar/2020-03-04_18.00_plataforma_gobulling_pro__utilizacao_e_funcionalidades.mp4
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DISPOSITIVOS

https://proweb.gobulling.com/download.pro/win?id=Gobullingpro&lang=pt
https://proweb.gobulling.com/download.pro/mac?id=Gobullingpro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bancocarregosa.gobulling&hl=en_US
https://apps.apple.com/pt/app/gobullingprogo/id1508133080?l=en
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Bons Investimentos!
Obrigado.

Mais informações

Abertura de Conta:
Telefone: 808 10 20 20
Fax: +351 213 232 999
Email: ApoioCliente@BancoCarregosa.com

www.bancocarregosa.com/gobulling 

Apoio ao Investidor:
Telefone: +351 213 232 950
Fax: +351 213 232 999
Email: ApoioInvestidor@GoBulling.com

Geral:
Banco Carregosa
www.bancocarregosa.com     

Rua Guerra Junqueiro 552
4150 - 387 Porto
Portugal

Rua Latino Coelho, nº 37 B
1050 - 132 Lisboa
Portugal

https://www.bancocarregosa.com/bancocarregosa/pt/negociacao/plataformas/gobulling-pro/
mailto:ApoioCliente@BancoCarregosa.com
https://www.bancocarregosa.com/bancocarregosa/pt/negociacao/plataformas/gobulling-pro/
mailto:ApoioInvestidor@GoBulling.com
http://www.bancocarregosa.com/bc
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