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O serviço de melhor
execução para
investidores de retalho
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O que é o

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

?

O Best of Book (BoB) da Euronext é um serviço de
melhor execução exclusivo para investidores de
retalho.
Oferece os melhores preços disponíveis na Europa
para as suas ordens de ações através da principal
bolsa de valores europeia, graças a provedores de
liquidez dedicados.

99,39 %

40 863 544€

DE SUCESSO DA MELHOR
EXECUÇÃO

POUPADOS POR INVESTIDORES
DE RETALHO

17,08 %

1,11€

DO TEMPO DE EXECUÇÃO FOI
MELHOR DO QUE A EBBO

MÉDIA DE MELHORIA DO PREÇO
POR NEGOCIAÇÃO

Em média em 2020 (fonte: QuantHouse)

SEGURANÇA

IMPARCIALIDADE

Pode confiar em nós

Não tomamos partidos

■ Enquanto principal operador do mercado pan-europeu,
temos muitos anos de experiência na gestão de
bolsas e esforçamo-nos continuamente para oferecer
um ambiente seguro, justo e sólido para proteger os
investidores de retalho.

■ Ao contrário de outras plataformas, a Euronext
oferece-lhe um preço de execução real porque a
negociação é realizada em plena concorrência no
nosso Livro de Ordens Central (COB), onde a liquidez é
das mais elevadas da Europa.

■ Os reguladores exigem que os intermediários
financeiros ofereçam a melhor execução aos seus
clientes, o que significa obter o melhor preço possível
através de todas as plataformas disponíveis na
execução de ordens para si. O BoB garante que os
intermediários financeiros cumprem estes requisitos
regulamentares.

■ Dispomos de vários Provedores de Liquidez dedicados
que lhe oferecem o melhor leque de preços disponível
na Europa durante todo o dia de negociação.

PERFORMANCE

O preço apresentado é o preço que recebe

Obtenha o melhor preço possível

■ Os preços são preços reais e firmes, não há surpresas.
■ A nossa qualidade de execução é reportada por um
provedor de dados independente, para que possa
verificar a performance das suas ordens.

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).

CONTRAPARTES DOS VENDEDORES
Preço

■ Não há conflito de interesses no modelo de negociação
do Best of Book – se a sua ordem for enviada através
do BoB, nunca será prejudicado.

TRANSPARÊNCIA
■ Os seus preços são exibidos num segmento adicional
totalmente transparente do Livro de Ordens Central do
nosso mercado regulamentado. Pode visualizar preços,
ordens e negociações em tempo real através de cerca
de 500 canais de fornecedores de dados.

Exemplo: entrada de ordem

100 disponíveis a
Investidor
de retalho

225€

Com o BoB, a Euronext garante uma qualidade
de execução superior para ordens de retalho em
comparação com outros mercados europeus, permitindo
melhorias de preços para as suas negociações.

200€

Quantidade

50
RLP BoB

250€

50

300€

50

■ Em média, em 2020, o BoB contribuiu para 99,39 % do
sucesso da melhor execução e ajudou os investidores
de retalho a poupar 40 863 544 €.
■ O BoB apresentou uma melhoria média do preço de
1,11 € por transação em comparação com a segunda
melhor plataforma de negociação da Europa. Isto
significa negociar a um preço melhor do que o preço
cotado no momento em que a ordem foi colocada no
COB.
■ O BoB é a plataforma de execução que mais vezes
supera a Melhor Proposta e Oferta Europeia (EBBO),
com melhores preços 17,08 % das vezes (a EBBO é
um benchmark que reflete o melhor preço possível e
disponível entre todas as plataformas de negociação
europeias).

100 disponíveis a
Investidor
institucional

275€

Com o Best of Book, os preços executados resultam de uma concorrência de preços transparente numa
plataforma totalmente regulamentada. Os investidores de retalho têm uma vantagem sobre os investidores
institucionais graças aos provedores de liquidez dedicados, cuja missão é oferecer-lhes os melhores preços.

Por vezes, os melhores métodos são à antiga.

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?
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INVESTIDORES DE
RETALHO
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BANCOS E CORRETORES
Membros indiretos
da Euronext

3

MEMBROS DO MERCADO
Membros diretos
da Euronext

4

EURONEXT

O seu corretor/banco pode executar as suas ordens em mercados regulamentados, como a Euronext, ou em
plataformas alternativas.

Deseja obter a
melhor execução?

Peça ao seu corretor/
banco para enviar as suas
ordens através do Best of
Book da Euronext

Certifique-se de que
as suas ordens são
enviadas para a Bolsa.

Poupe dinheiro,
escolha o

Disclaimer
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. www.euronext.com
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