“Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores não qualificados devem analisar
atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis do investimento a realizar, incluindo os relacionados com a
detenção de valores mobiliários, e compará-los com os eventuais rendimentos esperados. Antes de contratar o serviço devem
sempre consultar as recomendações da CMVM aos investidores em produtos financeiros, disponíveis no sítio da CMVM na
Internet (www.cmvm.pt) onde podem também comparar os preçários dos intermediários financeiros autorizados e efetuar
simulações de custos.”

Preçário Rho
SALA DE MERCADOS
AÇÕES

2,5

Comissão1,2,3

Comissão mínima1,2,3

American Stock Exchange

0,35%

USD 15

NASDAQ Capital Market, NASDAQ Global Markets

0,35%

USD 15

New York Stock Exchange

0,35%

USD 15

Portugal

Euronext Lisbon

0,35%

EUR 15

Espanha

Sistema de Interconexion Bursatil Espanol

0,35%

EUR 20

França

Euronext Paris

0,35%

EUR 15

Holanda

Euronext Amsterdam

0,35%

EUR 15

Bélgica

Euronext Brussels

0,35%

EUR 18

Alemanha

Xetra Stock Exchange

0,35%

EUR 15

Reino Unido

London Stock Exchange SETS Market

0,35%

GBP 20

Itália

Milano Stock Exchange

0,35%

EUR 20

Finlândia

OMX Helsinki

0,35%

EUR 50

Suécia

OMX Stockholm

0,35%

SEK 407,50

Canadá4

TSX

África do Sul

JSE Johannesburg Stock Exchange

País

Mercado

Estados Unidos da América

0,35% + 0,01 CAD/share

CAD 30

0,6%

EUR 100

(1) Aos valores acima acresce Imposto do Selo à taxa legal em vigor e, em alguns mercados, taxas específicas de transação suscetíveis de alteração pela administração fiscal
(2) Preçário aplicado a todas as operações efetuadas fora da plataforma Golden Trader. Caso a comissão de transação seja inferior à comissão mínima, será cobrada a comissão mínima.
(3) Comissão válida para liquidação na divisa do mercado definido. Caso o cliente pretenda liquidar numa divisa distinta, será considerado o preço do fixing do Banco Central Europeu da divisa em
causa +/- um spread de 0,2%, sobre o montante líquido das operações, no dia seguinte à realização das mesmas.
(4) O mercado canadiano terá um custo adicional de 0,01 CAD por ação.
(5) Para mais informações sobre as condições de negociação de ações em outros mercados, deverá contactar a Golden Broker.

CONTRATOS DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES e ÍNDICES3,4 (ver também secção Encargos)
Mercado

Comissão1,2

Comissão mínima1,2

Compra/venda de opções

EUA

USD 10 /lote

Isento

Compra/venda de opções

EUROPA

EUR 10 /lote

Isento

Operação

(1) Aos valores acima acresce Imposto do Selo à taxa legal em vigor.
(2) Aos valores apresentados acima acrescem os fees de bolsa e de clearing, que podem variar por decisão das bolsas e membros compensadores.
(3) Para mais informações sobre as condições de negociação das opções sobre ações em outros mercados, deverá consultar a Golden Broker.
(4) Preçário aplicado a todas as operações efetuadas fora da plataforma Golden Trader.

OBRIGAÇÕES3
Operação
Compra/venda
Comissão sobre valor do cupão

Comissão1,2

Comissão mínima1,2

0.35%

EUR 75

2% 4

10 4

(1) Aos valores acima acresce Imposto do Selo à taxa legal em vigor.
(2) Caso a comissão de transação seja inferior à comissão mínima, será cobrada a comissão mínima.
(3) Para mais informações sobre as condições de negociação das obrigações deverá consultar a Golden Broker.
(4) Acresce IVA à taxa legal em vigor.

OUTRAS OPERAÇÕES
Pela realização de operações sobre outros instrumentos financeiros serão cobradas as comissões e encargos que venham a ser acordadas com os clientes.

PLATAFORMA GOLDEN TRADER (ver também secção Encargos)
AÇÕES 2,4,5
País

Mercado

Estados Unidos da América

American Stock Exchange

Comissão1,3

Comissão mínima1,3

Ações < USD 10

3 cêntimos/ação

USD 15

Ações > USD 10

8 cêntimos/ação

NASDAQ
New York Stock Exchange
OTC on NASDAQ

Transação < USD 50000

OTC on NASDAQ

Transação > USD 50000

Canadá

Toronto Stock Exchange

Portugal

USD 15
USD25 /transação
0.35%

7 cêntimos/ação

CAD 25

Euronext Lisbon

0.35%

EUR 12

Espanha

Sistema De Interconexion Bursatil Espanol

0.35%

EUR 12

França

Euronext Paris

0.35%

EUR 12

Holanda

Euronext Amsterdam

0.35%

EUR 12

Bélgica

Euronext Brussels

0.35%

EUR 12

Alemanha

Frankfurt /Xetra Stock Exchange

0.35%

EUR 12

Reino Unido

London International Exchange

0.35%

USD 20

London Stock Exchange SETS Market

0.35%

GBP 8

Itália

Milano Stock Exchange

0.35%

EUR 12

Dinamarca

OMX Copenhagen

0.35%

DKK 29

Finlândia

OMX Helsinki

0.35%

EUR 12

Suécia

OMX Stockholm – First North

0.35%

SEK 65

Noruega

Oslo Stock Exchange

0.35%

NOK 65
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Austrália

Australian Stock Exchange Ltd.

0.35%

AUD 25

(1) Aos valores acima incluem Imposto do Selo à taxa legal em vigor e, em alguns mercados, taxas específicas de transação suscetíveis de alteração pela administração fiscal
(2) Preçário aplicado para operações realizadas através da plataforma Golden Trader cujas ordens sejam diretamente inseridas pelo cliente ou transmitidas via telefónica.
(3) Caso a comissão de transação seja inferior à comissão mínima, será cobrada a comissão mínima.
(4) Para efeitos de conversão cambial será considerada a cotação de fecho das 17h00 Hora de Nova Iorque +/- 0,5%.
(5) Para mais informações sobre as condições de negociação de ações em outros mercados, deverá contactar a Golden Broker ou consultar a secção de condições de negociação da sua plataforma Golden Trader.

ETF’s2,4,5
Country

Comissão1,3

Mercado

Estados Unidos da
América

Nasdaq Capital Market

Ações < USD 10

3 cêntimos/ação

Comissão
mínima1,3
USD 15

Ações > USD 10

NASDAQ Global Markets
8 cêntimos/ação

USD 15

Reino Unido

NYSE Arca Stock Exchange
London Stock Exchange

0.35%

GBP 15

França

Euronext Paris

0.35%

EUR 20

Alemanha

XETRA

0.35%

EUR 20

(1) Aos valores acima incluem Imposto do Selo à taxa legal em vigor e, em alguns mercados, taxas específicas de transação suscetíveis de alteração pela administração fiscal
(2) Preçário aplicado para operações realizadas através da plataforma Golden Trader cujas ordens sejam diretamente inseridas pelo cliente ou transmitidas via telefónica.
(3) Caso a comissão de transação seja inferior à comissão mínima, será cobrada a comissão mínima.
(4) Para efeitos de conversão cambial dos custos de transação assim como das perdas e ganhos das operações, será considerado a cotação de fecho das 17h00 Hora de Nova Iorque, +/- 0,5%.
(5) Para mais informações sobre as condições de negociação de etf`s em outros mercados, deverá contactar a Golden Broker ou consultar a secção de condições de negociação da sua plataforma Golden Trader.

CFD’S AÇÕES2,3,4
Moeda / Mercado

Comissão1,2

(Spread Mercado)
Valor da Operação

EUR

+/-0.35%

USD – Ações < USD 10

+/- 3 cêntimos por ação

USD – Ações > USD 10

+/- 6 cêntimos por ação

CAD

+/- 5 cêntimos por ação

GBP/LSE

+/-0.35%

USD/LSE_INTL

+/-0.35%

CHF

+/-0.35%

DKK

+/-0.35%

SEK

+/-0.35%

NOK

+/-0.35%

PLN

+/-0.35%

JPY

+/-0.35%

HKD

+/-0.35%

AUD

+/-0.35%

Comissão1

desde EUR 5,000
até EUR 5,000

Isento
EUR 12

desde USD 5,000
até USD 5.000
desde USD 5,000
até USD 5.000
desde CAD 5,000
até CAD 5,000
desde GBP 8,000
até GBP 8,000
desde USD 10,000
até USD 10,000
desde CHF 15,000
até CHF 15,000
desde DKK 100,000
até DKK 100,000
desde SEK 100,000
até SEK 100,000
desde NOK 100,000
até NOK 100,000
desde PLN 35,000
até PLN 35,000
desde JPY 1,000,000
até JPY 1,000,000
desde HKD 95,000
até HKD 95,000

Isento
USD 20
Isento
USD 20
Isento
CAD 20
Isento
GBP 8
Isento
USD 20
Isento
CHF 18
Isento
DKK 65
Isento
SEK 65
Isento
NOK 65
Isento
PLN 80
Isento
JPY 1000
Isento
HKD 90

desde AUD 10,000
até AUD 10,000

Isento
AUD 10

(1) Aos valores acima incluem Imposto do Selo à taxa legal em vigor e, em alguns mercados, taxas específicas de transação suscetíveis de alteração pela administração fiscal
(2) Sobre posições longas (de compra) de CFD’s detidas durante mais de um dia é debitado um custo financeiro igual à taxa de juro de referência da divisa do ativo em causa (ex. LIBOR) +3% (vezes o n.º de
dias/360 ou 365). Sobre posições curtas (de venda) de CFD’s detidas durante mais de um dia é creditado/debitado um proveito/custo financeiro igual à taxa de juro de referência da divisa do ativo em causa (ex.
LIBID) -2,5% (vezes o n.º de dias/360 ou 365). Sobre posições longas serão creditados os dividendos líquidos distribuídos. Sobre as posições curtas serão debitados os dividendos brutos distribuídos.
(3) Para efeitos de conversão cambial dos custos de transação assim como das perdas e ganhos das operações, será considerado a cotação de fecho das 17h00 Hora de Nova Iorque +/- 0,5%.
(4) Para mais informações sobre as condições de negociação de CFD`s em outros mercados, deverá contactar a Golden Broker ou consultar a secção de condições de negociação da sua plataforma Golden Trader.

CFD’S DE ÍNDICES1,2,3
Índices de Ações

Spread Alvo

S&P 500 Index

1 index point

NASDAQ 100 Stock Index

1 index points

Dow Jones Industrial Average

7 index points

FTSE 100 Index

3 index points

DAX 30 Performance Index

3 index points

CAC 40 Index

5 index points

EU STOXX 50 Index

5 index points

Swiss Market Index

7 index points

Australia 200 Index

4 index points

Nikkei 225 Index

30 index points

Sweden Top 30

1 index point

AEX 25

2 index points

IBEX 35

10 index points

Denmark Top 20

2,5 index points
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(1) Sobre posições longas (de compra) de CFD’s detidas durante mais de um dia é debitado um custo financeiro igual à taxa de juro de referência da divisa do ativo em causa (ex. LIBOR) +3% (vezes o n.º de
dias/360 ou 365). Sobre posições curtas (de venda) de CFD’s detidas durante mais de um dia é creditado/debitado um proveito/custo financeiro igual à taxa de juro de referência da divisa do ativo em causa (ex.
LIBID) -2,5% (vezes o n.º de dias/360 ou 365). Sobre posições longas serão creditados os dividendos líquidos distribuídos. Sobre as posições curtas serão debitados os dividendos brutos distribuídos.
(2) Para efeitos de conversão cambial dos custos de transação assim como das perdas e ganhos das operações, será considerado a cotação de fecho das 17h00 Hora de Nova Iorque +/- 0,5%.
(3) Para mais informações sobre as condições de negociação de CFD`s em outros mercados, deverá contactar a Golden Broker ou consultar a secção de condições de negociação da sua plataforma Golden Trader.

CFD’S sobre Futuros1,2,3
Instrumentos

(Spread Mercado)

OIL US

+/- 0,03$

Natural Gas

+/- 0,0009$

Corn

+/- 0,75$

Copper

+/- 0,3$

(1) Cada contrato só negoceia por norma até às 15h00 GMT de 2 dias antes da data de expiração do futuro correspondente. Os horários referidos são sujeitos a alteração por parte das bolsas.
(2) Para efeitos de conversão cambial dos custos de transação assim como das perdas e ganhos das operações, será considerado a cotação de fecho das 17h00 Hora de Nova York, +/- 0,5%.
(3) Para mais informações sobre as condições de negociação de CFD`s sobre futuros em outros mercados, deverá contactar a Golden Broker ou consultar a secção de condições de negociação da sua plataforma
Golden Trader.

FUTUROS4,5
Moeda do Contrato

Comissão por Contrato1,2,3

Comissão Mínima por ordem1,2,3

AUD

10

12.5

EUR

6

10

GBP

5

8

SGD

15

20

USD

6

10

CHF

8

11

JPY

1000

1200
100

SEK

75

CAD

6

10

HKD (contratos Full-sized)

60

100

HKD (contratos Mini)

50

100

(1) Aos valores acima incluem Imposto do Selo à taxa legal em vigor e, em alguns mercados, taxas específicas de transação suscetíveis de alteração pela administração fiscal
(2) Às comissões acima referidas acrescem os encargos/comissões cobrados pelas bolsas ou mercados nos quais as operações sejam realizadas, os quais variam de contrato para contrato e de mercado para
mercado, podendo ser alterados a qualquer momento por parte da bolsa ou mercado em questão.
(3) Caso a comissão por contrato seja inferior à comissão mínima por ordem, será cobrada a comissão mínima.
(4) Para efeitos de conversão cambial dos custos de transação assim como das perdas e ganhos das operações, será considerado a cotação de fecho das 17h00 Hora de Nova York, +/- 0,5%.
(5) Para mais informações sobre as condições de negociação de futuros em outros mercados, deverá contactar a Golden Broker ou consultar a secção de condições de negociação da sua plataforma Golden
Trader.

CONTRATOS DE OPÇÕES3
Mercado

Exercício/Assigment4

Comissão1,2

Comissão mínima1,2

Opções sobre ações

EUA

USD 12

USD 10 /lote

Isento

Opções sobre ações

Europa

EUR 12

EUR 10 /lote

Isento

Opções sobre futuros

EUA

USD 12

USD 10 /lote

Isento

Opções sobre futuros

EUROPA

EUR 12

EUR 10 /lote

Isento

Operação

(1) Aos valores acima acresce Imposto do Selo à taxa legal em vigor.
(2) Aos valores apresentados acima acrescem os fees de bolsa, clearing e de exercício que podem variar por decisão das bolsas e membros compensadores.
(3) Para mais informações sobre as condições de negociação de contratos de opções em outros mercados, deverá contactar a Golden Broker ou consultar a secção de condições de negociação da sua plataforma
Golden Trader.
(4) Flat fee. Acresce comissão mínima aplicável sobre a transação do subjacente.

FOREX3,4
Forex

Spread Forex 1,3

AUDUSD

0,0007

EURCHF

0,0007

EURGBP

0,0007

EURJPY

0,07

EURUSD

0,0006

GBPUSD

0,0007

NZDUSD

0,0004

USDCAD

0,0008

USDJPY

0,06

XAUUSD

1,5 USD

Comissão Fixa2
Valor da Operação

Comissão

desde AUD 100,000
até AUD 100,000
desde EUR 100,000
até EUR 100,000
desde EUR 100,000
até EUR 100,000
desde EUR 100,000
até EUR 100,000
desde EUR 50,000
até EUR 50,000
desde GBP 50,000
até GBP 50,000
desde NZD 100,000
até NZD 100,000
desde USD 50,000
até USD 50,000
desde USD 50,000
até USD 50,000
desde XAU 50
até XAU 50

Isento
USD 10
Isento
USD 10
Isento
USD 10
Isento
USD 10
Isento
USD 10
Isento
USD 10
Isento
USD 10
Isento
USD 10
Isento
USD 10
Isento
USD 10

(1) Os spreads acima são os spreads alvo e como tal o spread mínimo em circunstâncias normais de mercado. Em períodos de maior volatilidade os spreads podem alargar.
(2) Os valores acima incluem Imposto do Selo à taxa legal em vigor.
(3) As posições Forex Spot (ao mercado), sempre que mantidas até ao fim do dia do negócio, serão objeto de rollover para o dia seguinte, sendo tais posições sujeitas a um débito/crédito baseado na taxa de
juro da LIBOR/LIBID das duas moedas do cross transacionado com um acréscimo de +/- 0,25%, mais uma componente de juro de LIBOR/LIBID +/-0,75% sobre o ganho/perda não realizado nessa posição.
(4) Para mais informações sobre as condições de negociação de Forex, deverá contactar a Golden Broker ou consultar a secção de condições de negociação da sua plataforma Golden Trader.
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OPÇÕES SOBRE FOREX3,4
Forex

Spread

1,3

EURUSD

0,0007

GBPUSD

0,0008

USDJPY

0,12

Comissão Fixa2
Valor da Operação

Comissão

desde EUR 50,000
até EUR 50,000
desde GBP 50,000
até GBP 50,000
desde USD 50,000
até USD 50,000

Isento
USD 10
Isento
USD 10
Isento
USD 10

(1) Os spreads acima aplicam-se a opções “plain vanilla”; são os spreads alvo e, como tal, o mínimo em circunstâncias normais de mercado. Em períodos de maior volatilidade os spreads podem alargar.
(2) Os valores acima incluem Imposto do Selo à taxa legal em vigor.
(3) Os spreads são variáveis e dependem da maturidade e distância para o strike. Os spreads acima referidos dizem respeito a opções at-the-money (spot = strike) com 30 dias até à maturidade.
(4) Para mais informações sobre as condições de negociação de Opções sobre Forex, deverá contactar a Golden Broker ou consultar a secção de condições de negociação da sua plataforma Golden Trader. Para
informações mais precisas sobre OPÇÕES BINÁRIAS, deve contactar a Golden Broker ou consultar a secção de condições de negociação da sua plataforma Golden Trader.

ACESSO A COTAÇÕES EM TEMPO REAL
Se pretender acesso a cotações em tempo real deverá subscrever através da plataforma Golden Trader. Os fees são cobrados pelas bolsas e podem ser alterados.

ENCARGOS - FUTUROS E OPÇÕES NEGOCIADOS EM BOLSAS E CFDs COM MATURIDADE E OPÇÕES SOBRE AÇÕES
Os requisitos de capitais estabelecidos nos Acordos de Basileia impõem ao banco contraparte da plataforma Golden Trader - Saxo Bank - regras prudenciais mais exigentes,
de forma a manter adequadas reservas de capitais e liquidez para os dotar de uma maior solidez financeira. Esta regulação implica custos e aumenta os encargos em
manter posições em contratos de futuros e de opções, assim como de CFD com maturidade ou vencimento, cobrados pelo Saxo Bank e debitados aos clientes da plataforma
Golden Trader. Estes encargos são os seguintes:
1. Um encargo por manter abertas entre sessões posições em futuros, opções e CFD; e
2. Uma comissão de custódia nas opções cotadas com maturidade igual ou superior a 120 dias.
Para consultar os valores dos encargos e forma de os calcular consulte o site www.goldenbroker.com ou contacte a Golden Broker.

OUTROS CUSTOS
Operação
Guarda de títulos
Exercício de voto em AG
Liquidação fora da Golden Broker (por ISIN negociado)
Declarações/Documentações diversas/2ª vias
Dupla tributação
Manutenção de conta/dossier2
Transferências por valor mobiliário
Pagamento de dividendos
Amortizações e Reembolsos
Exercício de Direitos
Conversão de valores mobiliários
Outros
(1)
(2)
(3)

Comissão1
0
€ 500
€ 10
€ 25 + € 5 (portes)
€ 300
€ 50
0.10%
2%
0
0.20%
0.20%
Sob consulta

Comissão mínima1
0
€ 500
€ 10
€ 25 + € 5 (portes)
€ 300
€ 50
€ 103
10 EUR/USD
0
5
5

Aos valores acima acresce Imposto de Selo ou IVA à taxa legal em vigor.
Comissão cobrada no final do ano civil para contas com duração igual ou superior a 1 ano, que tiverem realizado menos de 5 negócios no final do ano em causa.
Comissão mínima, mas com valor máximo de € 100 por instrução de transferência.

Nota Importante:
A Golden Broker é um Intermediário Financeiro habilitado a prestar os serviços de investimento em instrumentos financeiros previstos nas alíneas a), b), c) e f) do n.º 1 do
art.º 290 do Código dos Valores Mobiliários (CVM) e os serviços auxiliares de investimento previstos nas alíneas a) e c), do art.º 291 do CVM, registado no Banco de Portugal
(nº 313) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), (nº 305) desde 23 de Julho de 2003 e na Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV Espanha)
(n.º 1108). A Sociedade encontra-se também registada no Sistema de Indemnização aos Investidores (nº 112).
Atualizado em 18-10-2017
Às comissões debitadas acrescem todas taxas e impostos devidos nos termos da lei, salvo indicação em contrário.
Para esclarecimentos acerca dos termos utilizados no preçário agradecemos a consulta do site www.goldenbroker.com ou contacte a Golden Broker.

Preçário Rho -

Serviço prestado pela Golden Broker – Sociedade Corretora SA

Página 4 de 4

