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O serviço de melhor
execução para
investidores de retalho

SIMPLES
SEGURO
IMPARCIAL
TRANSPARENTE

O Best of Book (BoB) da Euronext é um serviço
de melhor execução para as ordens de retalho.
Provedores de liquidez dedicados permitem
obter melhorias de preços para o seu fluxo de
retalho. O serviço funciona dentro do altamente
regulamentado e robusto Livro de Ordens Central
da Euronext.

O BoB é baseado na qualidade de execução superior da
Euronext:

■ O serviço Best of Book da Euronext ajuda os intermediários
financeiros a cumprir os requisitos de melhor execução da
Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF)
através de uma única plataforma para todas as ações
líquidas negociadas na Euronext, potencialmente poupando
os intermediários financeiros da necessidade de terem de
recorrer a várias plataformas.
■ Um programa de Provedores de Liquidez do Mercado
de Retalho (Retail Liquidity Provider - RLP) criado
especialmente para o efeito, oferece melhorias de preço
para os investidores de retalho. O programa RLP é
altamente competitivo e está aberto a todos os membros da
Euronext, garantindo absoluta neutralidade.
■ Os preços dos provedores de liquidez são ordens firmes e
executadas em concorrência direta com o Livro de Ordens
Central da Euronext. São equivalentes ou melhores do que
a Melhor Proposta e Oferta Europeia (EBBO)1.

IMPARCIAL

Facilita a sua vida

Não tomamos partidos

Envie ordens através do seu acesso existente.
Sem necessidade de utilizar outras plataformas
para obter a melhor execução.

Ao contrário de outras plataformas, a Euronext
oferece-lhe um preço de execução real porque a
negociação é realizada em plena concorrência no
Livro de Ordens Central, onde a liquidez é das mais
elevadas da Europa.
Com vários provedores de liquidez a competir pelo
seu negócio, potencialmente melhorando os preços
disponíveis, deixa de ser preciso pré-selecionar um
provedor de liquidez preferencial. Não há conflito de
interesses no modelo de negociação do Best
of Book: não somos geridos por provedores de
liquidez ou intermediários financeiros.

SEGURO

TRANSPARENTE

Pode confiar em nós

O preço apresentado é o preço que recebe

Temos muitos anos de experiência na gestão
de bolsas e esforçamo-nos continuamente para
oferecer um ambiente seguro, justo e sólido.
Os preços são preços reais e firmes.

Obtenha preços competitivos em comparação
com a EBBO1 num segmento adicional totalmente
transparente do Livro de Ordens Central do mercado
regulamentado, incluindo transparência pré e pósnegociação.
Receba relatórios de melhor execução, para que os
investidores possam medir a qualidade da execução da
ordem e as melhorias de preço em comparação com
benchmarks claros, objetivos e quantificáveis.

Na análise da melhor execução realizada por uma entidade terceira, a EBBO (Melhor Proposta e Oferta Europeia) refere-se a um preço de referência que reflete o melhor
preço possível disponível entre todos os mercados transparentes europeus nos quais o instrumento poderia ter sido negociado aquando da transação.

1

POUPADOS POR INVESTIDORES
DE RETALHO

17,79%

3,07€

DO TEMPO DE EXECUÇÃO FOI
MELHOR DO QUE A EBBO

MELHORIA MÉDIA NO PREÇO
POR NEGÓCIO (2,8€ LÍQUIDO)

Compra de 100 ações @ preço de mercado

Negociar com o Best of Book oferece uma melhoria de preços graças às cotações dos Provedores de
Liquidez do Mercado de Retalho (RLP).

SIMPLES

O serviço está em total conformidade com os
regulamentos da DMIF II.

DE SUCESSO DA MELHOR
EXECUÇÃO

Exemplo: entrada de ordem de retalho

■ Receberá também relatórios diários de melhor execução,
fornecidos por um prestador de dados independente, para
garantir a conformidade com a sua política de melhor
execução.

O Best of Book cumpre os requisitos
regulamentares e os intermediários recebem
acreditação dos reguladores.

106 294 908€

Em média em 2021 (fonte: Iress Market Data)

■ Ao tornar-se uma Organização Membro do Mercado de
Retalho (RMO), poderá executar o seu fluxo de ordens de
retalho no Best of Book e com uma potencial melhoria de
preços em relação à EBBO, através do seu acesso existente
à Euronext.

O acesso é feito através da sua ligação
existente, sem latência ou custo adicional. Sem
necessidade de desenvolvimentos de IT para se
tornar um Membro do Mercado de Retalho.

98,68%

CONTRAPARTES DOS VENDEDORES
Preço
100 disponíveis a
Investidor
de retalho

€225

100 disponíveis a
Investidor
institucional

€275

€200

Quantidade

50
BoB RLP

€250

50

€300

50

Onde pode utilizar o Best of Book ?
O serviço está disponível nos seguintes mercados da Euronext:
Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Oslo e Paris.

Como aceder ao Best of Book ?
1

INVESTIDORES
DE RETALHO

2

BANCOS E CORRETORES
Membros indiretos da Euronext
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MEMBROS DO MERCADO
Membros diretos da Euronext

4

EURONEXT
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Se não for Membro Direto da Euronext

Se for Membro Direto da Euronext

■ Envie a sua ordem para o seu intermediário
financeiro habitual para aceder aos mercados
Euronext
■ Peça para a sua ordem ser sinalizada com a
identificação RMO dedicada
■ Peça para usarem as ID de Cliente dedicadas
para que a Euronext possa reconhecer o seu
fluxo
■ O seu intermediário financeiro pode enviar-lhe
relatórios individuais de Melhor Execução

■ Sinalize a sua ordem com a identificação RMO
dedicada
■ A Euronext enviar-lhe-á relatórios diários e mensais
de melhor execução
■ A Euronext pode criar relatórios individuais de
melhor execução para cada um dos seus clientes
■ A Euronext também pode receber ID de Cliente
individuais e produzir relatórios com detalhes de
melhor execução que depois poderá comunicar aos
investidores de retalho finais
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O conteúdo desta publicação é unicamente informativo e não constitui uma recomendação para efectuar investimentos. O conteúdo desta publicação é prestado “como se apresenta”, sem representação ou garantia de qualquer natureza. Apesar de todo o cuidado para assegurar a exactidão do conteúdo, a Euronext não garante a sua fiabilidade ou a sua completude. A Euronext não se considera
responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza, resultante do uso, actuação ou confiança depositada na informação facultada. Nenhuma informação constante ou mencionada nesta
publicação constitui base para a celebração de qualquer contrato. A criação de direitos e de obrigações referentes a instrumentos financeiros que são negociados nos mercados geridos pelas sucursais da Euronext só podem resultar das regras aplicáveis ao operador de mercado em questão. A Euronext é titular de todos os direitos ou benefícios resultantes ou referentes a esta publicação. Não
pode ser efectuada qualquer redistribuição ou reprodução sem a autorização prévia e escrita da Euronext. A Euronext refere-se à Euronext N.V. e suas subsidiárias. A informação relativa às marcas
e aos direitos de propriedade intelectual da Euronext consta em https://www.euronext.com/terms-use.
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