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DECLARAÇÃO SUMÁRIA DE QUALIDADE DE EXECUÇÃO 2020 

 
INTRODUÇÃO 
 
A BDSwiss Holding LTD (doravante "Empresa") é uma Empresa de Investimento cipriota licenciada e 
regulamentada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (doravante "CySEC") sob o número de 
licença 199/13. Este documento é a Declaração Sumária de Qualidade de Execução (a "EQSS") da Empresa, 
em conformidade com as normas técnicas regulamentares e de implementação desenvolvidas pela 
Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e a Diretiva 20104/65/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho (DMIF II). 
 
Este documento deve ser revisto e atualizado anualmente e deve refletir os dados do ano anterior. 
 
ÂMBITO 
 
A Empresa fornece aqui aos seus clientes a análise e os pressupostos que se basearam na monitorização 
detalhada da qualidade de execução obtida nos locais de execução onde as ordens dos clientes foram 
executadas durante 2020 para a BDSwiss Holding LTD. 
 
Os clientes e/ou potenciais clientes, independentemente de estarem classificados como Não Profissionais 
ou Profissionais, devem ler cuidadosamente a Declaração, considerando que contém informações valiosas 
sobre a execução das ordens através de vários locais de execução.  
 
Para as transações de derivados, os volumes de transação foram calculados por referência ao valor 
nocional. 
 
FATORES DE MELHOR EXECUÇÃO 
 
A Empresa, ao executar as ordens dos Clientes de acordo com os preços cotados pela Empresa, tal como 
fornecidos pelo(s) seu(s) Fornecedor(es) de Liquidez/Local(is) de Execução, tem em consideração os 
seguintes fatores de execução de forma a obter o melhor resultado possível para os seus Clientes (desde 
que não existam instruções específicas do Cliente para a Empresa relativamente à forma de execução das 
ordens):  
 
• Preço (Importância Elevada) 
• Custos e Encargos (Importância Elevada) 
• Velocidade de Execução (Importância Média) 
• Probabilidade de Execução (Importância Média) 
• Probabilidade de Liquidação (Importância Reduzida) 
• Tamanho da Ordem (Importância Reduzida) 
• Impacto do Mercado (Importância Reduzida) 
 
Para os clientes não profissionais, a Empresa é obrigada a fornecer a melhor execução de acordo com a 
consideração total. A contraprestação total significa a soma do preço do Instrumento Financeiro e dos 
custos relacionados com a execução, incluindo também todas as despesas sofridas pelo cliente que se 
encontrem diretamente relacionadas com a execução da Ordem (taxas do local de execução, taxas de 
compensação e liquidação e quaisquer outras taxas). Adicionalmente, as reclamações dos clientes são 
examinadas com vista a assegurar que a Empresa proporciona a melhor execução. 
 
Para mais detalhes sobre a avaliação de cada fator na execução das ordens dos clientes, consulte a Política 
de Execução de Ordens nas Melhores Condições. 

https://eu.bdswiss.com/app/uploads/2018/03/Best-Execution-Policy.pdf
https://eu.bdswiss.com/app/uploads/2018/03/Best-Execution-Policy.pdf
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A Empresa toma todas as medidas suficientes para obter o melhor resultado possível (ou "melhor 
execução") para o Cliente ao executar uma ordem com o Cliente ou em seu nome, tendo em conta os 
critérios de execução acima mencionados.   
 
A Empresa não recebe quaisquer benefícios financeiros ou não financeiros dos prestadores de liquidez para 
a execução de ordens dos Clientes. A taxa dos prestadores de liquidez baseia-se no volume de negociação 
que não cria um conflito de interesses. 
 
Os possíveis conflitos de interesses (incluindo conflitos de interesses em relação aos locais de execução 
que utiliza) que a Empresa enfrenta, bem como as medidas possíveis podem ser encontradas na sua Política 
de Conflitos de Interesses.  
 

REVISÃO E MONITORIZAÇÃO 
 
A Empresa realiza uma avaliação e monitorização numa base contínua das instituições financeiras 
utilizadas como contrapartes de cobertura/price feeders, a fim de assegurar que o melhor resultado 
possível seja fornecido aos Clientes. A Empresa também avalia regularmente se os locais de execução 
incluídos na sua política de execução de ordens fornecem o melhor resultado possível para as ordens dos 
seus clientes e, para esse efeito, monitoriza os acordos de execução, tais como latência de preços, 
negação de desvios positivos, re-cotações, atualizações de preços, etc.  
 
A Empresa avalia trimestralmente se as Regras de Execução de Ordens são eficazes e se a sua aplicação 
garante de facto a melhor execução das ordens para os Clientes. As insuficiências (se existirem) são 
eliminadas sem atrasos injustificados. Os locais de execução e as entidades terceiras com as quais a 
Empresa insere ordens ou para as quais a Empresa transmite ordens para execução são avaliadas tendo 
em conta parâmetros quantitativos (avaliação retrospetiva da frequência do fornecimento do melhor 
preço e outros fatores) como qualitativos (referências negativas nos meios de comunicação social, 
benchmarks, problemas operacionais, qualidade de comunicação e liquidação, experiência com o back-
office, etc.), como parte do processo de avaliação. 
 
As funções de controlo da Empresa (Compliance e Auditoria Interna) analisam regularmente o 
procedimento de monitorização conduzido pelo Departamento de Receção e Transmissão e os atos 
tomados pela direção da Empresa, caso existam, e comunicam ao Conselho de Administração as suas 
conclusões.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eu.bdswiss.com/conflicts-of-interest-policy/
https://eu.bdswiss.com/conflicts-of-interest-policy/
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INFORMAÇÃO SOBRE OS CINCO PRINCIPAIS LOCAIS DE EXECUÇÃO (De acordo com o Anexo II do 
Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/576) 
 
Tabela 1: Clientes não profissionais 
 

Classe do instrumento Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) 

Notificação se negociação 
média por dia útil no ano 
anterior for <1 

 
NÃO 

Os cinco principais locais 
de execução classificados 
em termos de volumes de 
negociação (ordem 
decrescente) 

Proporção do 
volume 
negociado como 
percentagem do 
total nessa 
classe 

Proporção de 
ordens 
executadas 
como 
percentagem 
do total 
nessa classe 

Percentage
m de 
ordens 
passivas 

Percentage
m de ordens 
agressivas 

Percentage
m de 
ordens 
dirigidas 

INVAST 
549300OREYLNWD2E9Y62 

 
74.89% 

 
74.89% 

 
0% 

 
74.89% 

 
0% 

BROCTAGON PRIME LTD 
213800WAVVOPS85N2205 

 
24.23% 

 
24.23% 

 
0% 

 
24.23% 

 
0% 

EXANTE 
213800K13N6U5B2BU244 

 
0.38% 

 
0.38% 

 
0% 

 
0.38% 

 
0% 

 

Tabela 2: Clientes profissionais 
 

Classe do instrumento Contratos Financeiros por Diferenças (CFD) 

Notificação se negociação 
média por dia útil no ano 
anterior for <1 

 
NÃO 

Os cinco principais locais 
de execução classificados 
em termos de volumes de 
negociação (ordem 
decrescente) 

Proporção do 
volume 
negociado como 
percentagem do 
total nessa 
classe 

Proporção de 
ordens 
executadas 
como 
percentagem 
do total 
nessa classe 

Percentage
m de 
ordens 
passivas 

Percentage
m de ordens 
agressivas 

Percentage
m de 
ordens 
dirigidas 

INVAST 
549300OREYLNWD2E9Y62 

 
74.49% 

 
74.49% 

 
0% 

 
74.49% 

 
0% 

BROCTAGON PRIME LTD 
213800WAVVOPS85N2205 

 
25.51% 

 
25.51% 

 
0% 

 
25.51% 

 
0% 

 


