
 
 
 
 

 

Top 5 locais de execução profissional 
 

RTS 28 – Publicação anual 
 

Classes de Instrumentos Contratos por diferença (CFDs) 
 
Notificação se <1 média por 
operação em um dia útil durante o 
último ano 

Não  

  
Os cinco principais lugares de 
execução classificados em termos de 
volume de negociação (em ordem 
decrescente)  

Proporção do 
volume operado 
como uma 
porcentagem do 
total nesta classe  

Proporção das 
ordens 
executadas 
como uma 
porcentagem 
total nesta 
classe  

Porcentagem 
de pedidos 
passivos  

Porcentagem 
de pedidos 
agressivos  

Porcentagens 
de pedidos 
diretos  

LMAX (213800FIDYGIQ9SJPK78) 100 100 100 100 0 

 

 
A tabela acima indica os cinco lugares top de execução, de acordo com os requisitos do RTS 28 e melhor execução no MiFID II. 
De acordo com o que as informações ilustram, isso confirma que a ICM Capital utilizou um dos locais de execução, ao transmitir 
as ordens para outro Broker, e também atuou como Market Maker em sua função durante o período de 1º de maio de 2018 a 
30 de abril de 2019. LMAX era o local de execução usado para transmitir as ordens para outro Broker. 
 
A ICM Capital, ao executar operações por parte de um de nossos clientes, dá importância ao preço, velocidade e probabilidade, 
que são os principais fatores levados em consideração para o local de execução (provedor de liquidez) que são utilizados. Nosso 
principal objetivo, com qualquer provedor de liquidez, é ter o melhor preço de compra e venda, sem demora e com velocidade 
de execução. A ICM Capital também garante que as conexões entre os dois sistemas, e provedores de liquidez nunca caiam e 
que haja suporte 24/5, para ajudar a resolver qualquer inconveniente. A ICM Capital também pode confirmar que não há links 
fechados, conflito de interesses de propriedade comum em relação a qualquer provedor de liquidez usado para executar os 
pedidos. 
 
A ICM Capital, tem acordos em lugares com provedores de liquidez, em primeiro lugar, obter seus preços e, em segundo lugar, 
transmitir ordens a eles. Dependendo da natureza específica dos acordos, há um caso em que a ICM Capital poderia pagar uma 
taxa mensal aos provedores de liquidez, a menos que um determinado volume de pedidos fosse enviado, de forma que a ICM 
Capital pagasse abatimentos que serão deduzidos dos encargos pago mensalmente. Como parte de uma revisão regular, a ICM 
Capital poderá tomar a decisão de descontar ou descontinuar com um provedor de liquidez, se percebermos que os preços 
estão atrasados ou os spreads não são competitivos ou se enfrentamos assuntos técnicos sobre uma base regular. 
 
A ICM Capital utiliza atualmente um terceiro chamado Prime XM, que nos fornece um sistema automatizado que combina 
ordens de compra e venda, levando em conta o melhor preço possível e o spread das execuções. O Prime XM permite que a ICM 
Capital garanta que, quando os pedidos são transmitidos pelos provedores de liquidez, ele alcance o melhor resultado possível 
para seus clientes, por meio de análise em tempo real, velocidade e probabilidade de cada pedido. 
 


