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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do 

volume negociado 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Proporção das 

ordens 

executadas 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

Saxo Bank A/s 97% 92% 91% 8% 0%

Goldman Sachs 3% 8% 81% 19% 0%

Ações - clientes não profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do 

volume negociado 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Proporção das 

ordens 

executadas 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

Saxo Bank A/s 100% 100% 36,4% 63,6% 0%

Contratos diferenciais - clientes não profissionais 

Não
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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do 

volume negociado 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Proporção das 

ordens 

executadas 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

Saxo Bank A/s 100% 100% 35,4% 64,6% 0%

Derivados sobre divisas - clientes não profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do 

volume negociado 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Proporção das 

ordens 

executadas 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

Saxo Bank A/s 100% 100% 20,6% 79,4% 0%

Derivados sobre taxas de juro - clientes não profissionais 

Não
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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do 

volume negociado 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Proporção das 

ordens 

executadas 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

Saxo Bank A/s 98% 97% 56% 44% 0%

Goldman Sachs 2% 3% 75% 25% 0%

ETF - clientes não profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do 

volume negociado 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Proporção das 

ordens 

executadas 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

Saxo Bank A/s 94% 94% 100,0% 0,0% 0%

Goldman Sachs 6% 6% 50% 50% 0%

Derivados titularizados - clientes não profissionais 

Não
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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do 

volume negociado 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Proporção das 

ordens 

executadas 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

Saxo Bank A/s 100% 100% 83,7% 16,3% 0%

Derivados de ações - clientes não profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do 

volume negociado 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Proporção das 

ordens 

executadas 

expressa em 

percentagem do 

total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem de 

ordens 

agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

Saxo Bank A/s 100% 100% 42,6% 57,4% 0%

Derivados de mercadorias e derivados de licenças de emissão - clientes não profissionais 

Não
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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume negociado 

expressa em percentagem do 

total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem 

de ordens 

agressivas

Percentagem 

de ordens 

dirigidas

Goldman Sachs 96% 96% 66% 34% 0%

KCG Europe Ltd 2% 2% 62% 38% 0%

Saxo Bank A/s 2% 2% 70% 30% 0%

Ações - clientes profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume negociado 

expressa em percentagem do 

total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem 

de ordens 

agressivas

Percentagem 

de ordens 

dirigidas

Saxo Bank A/s 100% 100% 60% 40% 0%

Contratos diferenciais - clientes profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume negociado 

expressa em percentagem do 

total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem 

de ordens 

agressivas

Percentagem 

de ordens 

dirigidas

Saxo Bank A/s 100% 100% 4% 96% 0%

Derivados sobre divisas - clientes profissionais 

Não
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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume negociado 

expressa em percentagem do 

total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem 

de ordens 

agressivas

Percentagem 

de ordens 

dirigidas

Saxo Bank A/s 100% 100% 4% 96% 0%

Derivados sobre taxas de juro - clientes profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume negociado 

expressa em percentagem do 

total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem 

de ordens 

agressivas

Percentagem 

de ordens 

dirigidas

Goldman Sachs 93% 96% 65% 35% 0%

Saxo Bank A/s 5% 2% 100% 0% 0%

Jefferies Group Inc 1% 1% 25% 75% 0%

KCG Europe Ltd 1% 1% 22% 78% 0%

ETF - clientes profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume negociado 

expressa em percentagem do 

total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem 

de ordens 

agressivas

Percentagem 

de ordens 

dirigidas

Goldman Sachs 100% 100% 50% 50% 0%

Derivados titularizados - clientes profissionais 

Não
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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume negociado 

expressa em percentagem do 

total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem 

de ordens 

agressivas

Percentagem 

de ordens 

dirigidas

Saxo Bank A/s 100% 100% 0% 100% 0%

Derivados de ações - clientes profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume negociado 

expressa em percentagem do 

total nessa categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Percentagem 

de ordens 

passivas

Percentagem 

de ordens 

agressivas

Percentagem 

de ordens 

dirigidas

Saxo Bank A/s 100% 100% 100% 0% 0%

Derivados de mercadorias e derivados de licenças de emissão - clientes profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

NYSE Euronext XLIS 92% 92% 90% 10% 0%

NYSE Euronext XPAR 5% 5% 85% 15% 0%

NYSE Euronext XAMS 2% 2% 86% 14% 0%

NYSE Euronext XBRU 1% 1% 92% 8% 0%

Não

Ações - clientes não profissionais 
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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

NYSE Euronext XLIS 100% 100% 93% 7% 0%

NYSE Euronext XAMS 99% 99% 100% 0% 0%

Instrumentos de dívida - clientes não profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

NYSE Euronext XPAR 51% 50% 73% 23% 0%

NYSE Euronext XAMS 45% 47% 75% 25% 0%

NYSE Euronext XLIS 4% 3% 75% 25% 0%

Não

ETF - clientes não profissionais 

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

NYSE Euronext XLIS 100% 100% 69% 31% 0%

Derivados titularizados - clientes não profissionais 

Não
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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

NYSE Euronext XLIS 66% 55% 79% 21% 0%

NYSE Euronext XPAR 32% 34% 89% 11% 0%

NYSE Euronext XAMS 1% 8% 65% 35% 0%

NYSE Euronext XBRU 1% 3% 70% 30% 0%

Ações - clientes profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

NYSE Euronext XLIS 100% 100% 99% 1% 0%

Instrumentos de dívida - clientes profissionais 

Não

Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

NYSE Euronext XAMS 14% 48% 60% 40% 0%

NYSE Euronext XLIS 6% 3% 47% 53% 0%

NYSE Euronext XPAR 80% 49% 73% 27% 0%

ETF - clientes profissionais 

Não
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Categoria de instrumento

< 1 ordem executada em média por dia útil do ano

Cinco principais plataformas de execução em 

termos de volume de negociação (por ordem 

decrescente)

Proporção do volume 

negociado expressa em 

percentagem do total nessa 

categoria

Proporção das ordens 

executadas expressa 

em percentagem do 

total nessa categoria

Percentagem de 

ordens passivas

Percentagem de 

ordens agressivas

Percentagem de 

ordens dirigidas

NYSE Euronext XPAR 100% 100% 71% 29% 0%

Derivados titularizados - clientes profissionais 

Não


