
 

 

Os 5 melhores locais de execução de varejo 
Se você tiver dúvidas, envie um e-mail clientservices@ICMCapital.co.uk 

 
 
 

RTS 28 – Publicação Anual 
 

Classe de instrumentos Contratos de diferença (CFDs) 

Notificação se <1 média de comércio 
por dia útil no ano anterior 

Não 

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

Proporção de 
volume 
negociado como 
porcentagem do 
total dessa classe 

Proporção de 
ordens 
executadas 
como 
porcentagem 
do total dessa 
classe 

Percentual 
de  ordens 
passivas  

Percentual 
de  ordens 
agressivas  

Porcentagem 
de ordens 
dirigidas 

ICM CAPITAL LIMITED 
(2138004UJMUUGXPWGY11) 100 100 6.61 93.38 0 

 
 
A tabela acima mostra os cinco principais locais de execução, de acordo com os requisitos estabelecidos no RTS 28 e a melhor 
execução sob MiFID II. De acordo com as informações ilustradas na tabela, pode-se confirmar que o ICM Capital, atuando como 
market maker, foi o local de execução para o período de 1º de abril  de 2021 a 31 de março de 2022.  
 
O ICM Capital, ao executar negociações em nome de nossos clientes, dá importância ao preço, velocidade e probabilidade, que 
são os principais fatores levados em consideração. Nosso principal objetivo é ter as melhores ofertas e preços de ofertas sem 
demora e sua velocidade de execução. Vale ressaltar que o ICM Capital atua como local de execução de todas as ordens de CFD 
e todos os pedidos são feitos dentro do acordo do cliente entre o cliente e o ICM Capital. A ICM Capital cobre algumas de suas 
posições, para gerenciar seu próprio risco, e para transparência, a ICM Capital usou X Open Hub, FXCM, Exante, GBE e 
Interactive Brokers para essas posições cobertas.  
 
Se o pedido for vender ou comprar, o sistema buscará o melhor preço disponível dos provedores de liquidez que usamos 
atualmente. O fator que prevalece é o preço de execução, e o ICM Capital acredita firmemente que o melhor preço possível 
executado para nossos clientes, nos permitirá entregar o melhor resultado possível para nossos clientes. Atualmente, a ICM 
Capital utiliza um terceiro chamado Prime XM que fornece um sistema automatizado que corresponde a ordens de compra e 
venda, levando em conta os melhores preços possíveis e a velocidade das execuções. A Prime XM permite que o ICM Capital 
garanta que, executando ordens, esteja alcançando o melhor resultado possível para seus clientes, através da análise em tempo 
real do preço, velocidade e probabilidade de cada pedido. 
 
 
 
 
 
 
  


