
Top 5 locais de execução profissional 
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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  

ICM CAPITAL LIMITED 
(2138004UJMUUGXPWGY11) 100 100 18.89 81.10 0 

A tabela acima mostra os cinco principais locais de execução, de acordo com os requisitos do RTS 28 e Melhores Execuções 
no MiFID II. De acordo com as informações apresentadas na tabela, isso confirma que a ICM Capital, atuando como 
geradora de mercado, teve lugar de execução no período de 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021. 

A ICM Capital, ao executar as operações por nossos clientes, dá importância ao preço, velocidade e probabilidade, que são 
os principais fatores levados em consideração. Nosso principal objetivo é ter os melhores preços de compra e venda, sem 
demora, e sua rapidez na execução. Observe que o capital da ICM atua como um local de execução para todas as ordens de 
CFD e todas as ordens são colocadas dentro do acordo entre o cliente e a ICM CapitalICM Capital faz alguma cobertura de 
suas posições, para gerenciar seu próprio risco, e para transparentar, ICM Capital usa X Open Hub, FXCM, Exante, e 
Interativo Brokers para cobertura daquelas posições 

Se o pedido for para vender ou comprar, o sistema procurará o melhor preço disponível dos provedores de liquidez que 
usamos atualmente. O fator que consideramos é a execução do preço, e a ICM Capital acredita firmemente que o melhor 
preço executado por nossos clientes será suficiente para nos permitir acreditar que o melhor preço para eles será 
entregue. Atualmente, a ICM Capital utiliza uma empresa terceirizada denominada Prime XM, que fornece um sistema 
automatizado que atende aos pedidos de compra e venda, levando em consideração o melhor preço possível e velocidade 
na execução. O Prime XM permite que a ICM Capital garanta que, quando os pedidos forem executados, eles alcancem o 
melhor preço possível como resultados para nossos clientes, por meio da análise em tempo real do preço, velocidade e 
probabilidade em cada pedido. 
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