MANUAL DE
INVESTIMENTOS
Manual de utilização e dicas para que conheça
melhor a área de Investimentos do site
millenniumbcp.pt.
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VANTAGENS DA
ÁREA DE
INVESTIMENTOS
[ 01 ] Ferramentas e aplicações para investir
Streamer com cotações em tempo real, gráficos,
alertas de Bolsa; carteira virtual e calculadora
financeira.
[ 02 ] Página de mercados
Diariamente informação relevante sobre os mercados
financeiros; briefing matinal da DowJones; research;
price targets e notícias em tempo real.
[ 03 ] Conteúdos multimédia
Vídeos de apoio aos investimentos.
[ 04 ] Negociação
Simplicidade, rapidez e segurança.
[ 05 ] Mobile Bolsa
Negociação através do telemóvel.

Venha conhecer mais detalhes!
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ESTRUTURA
Homepage
A página principal da área de Investimentos
destaca os principais produtos que tem à sua
disposição: ações, certificados, obrigações,
fundos e warrants.

A página principal de Investimentos é a porta de
entrada para o ajudar a construir os seus
investimentos. Se tiver dúvidas sobre como o pode
fazer, não se preocupe, nós ajudamos.

A partir desta página pode aceder a
“Mercados” e acompanhar tudo o que se
passa nos mercados financeiros.
Tem também à sua disposição as ferramentas
necessárias para que possa simular as
melhores soluções de investimento para si.

Através do menu apresentado abaixo, poderá ter uma
visão geral de todos os produtos e ferramentas
disponíveis.
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Na homepage de Investimentos tem a
possibilidade de:
Conhecer as soluções de investimento;

Mercados
Nesta página pode encontrar informação relevante
sobre mercados financeiros.

Consultar as principais notícias em tempo real;
Aceder à página de “Mercados”;
Estar a par das campanhas em curso e dos
produtos em destaque;
Aceder às ferramentas de apoio às suas decisões:
streamer, alertas de Bolsa, ordens stop, carteira
virtual, calculadora financeira, pesquisador de
títulos, entre outros;
Conteúdos multimédia;
Aceder a informação financeira de apoio às
decisões de investimento;
Obter informações específicas sobre um produto
ou serviço, através do Click to Call, Click to Chat e
BancoMail.

Boa ideia!
Para ver todos os produtos clique na opção “ver
como lista”.

Na área de Mercados pode aceder:
Às cotações dos principais índices bolsistas;

Não esquecer…
Se pretender consultar outras notícias, selecione
“Mais notícias”.

Streamer;
Ticker;
Notícias financeiras em tempo real;
Comportamentos de diversos indicadores (Divisas,
taxas de juro,…);
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Vídeos diários com comentários sobre a abertura
e fecho das bolsas;
Briefing da Dow Jones;
Research;
Informações específicas sobre um produto ou
serviço, através do Click to Call, Click to Chat e
BancoMail.

Boa ideia!
Selecionando um índice, o gráfico e a informação
sobre as maiores subidas, descidas e mais
transacionadas, são automaticamente atualizadas.
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SOLUÇÕES DE
INVESTIMENTO
Fique a conhecer os produtos que o
Millennium bcp disponibiliza para o ajudar a
construir os seus investimentos. Conheça as
diferentes áreas que criámos para cada um
dos produtos.

Ações
Nesta página pode consultar informação sobre os
principais índices bolsistas. Tem à sua disposição:
Os componentes de cada índice bolsista;
Análise Fundamental;
Análise Técnica;
Recomendações;
Consensos de mercados.
Pode também aceder ao detalhe dos títulos que
compõem cada índice.

Para obter a informação de uma ação deve:
[ 01 ]

Escolher o índice bolsista: basta clicar na

designação do índice;
[ 02 ] Selecionar o título pretendido: disponível na
área das maiores subidas, maiores descidas, mais
transacionadas ou na lista de títulos que compõem o
índice;
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Ao aceder ao detalhe do título pode consultar a
seguinte informação, relacionada com a ação
selecionada:
Notícias & Research;
Análise Técnica;
Análise Fundamental;
Recomendações.

Boa ideia!
Se o índice pretendido não estiver visível, utilize as
setas laterais disponíveis para consultar mais
índices.

Não esquecer…
Se a informação que pretende consultar não estiver
visível, faça login. Existe informação que só está
disponível para Clientes.

Certificados
Nesta página irá encontrar a lista de cotações dos
certificados negociados e não negociados na última
sessão.
Aqui pode aceder à ficha técnica, ao gráfico de
evolução e à compra e venda de cada certificado.
Para obter mais informação sobre um certificado basta
clicar no respetivo título.
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Do lado direito desta página tem disponível
informação de apoio às suas eventuais
decisões:
Acesso ao streamer;
Campanhas em curso da área de Investimentos;
Informação complementar na rubrica “Tudo sobre”;
Ponto de contacto: caso pretenda obter
informações especificas, pode fazê-lo através do
Click to Call, Click to Chat e BancoMail.

Advertência
Os Certificados e Warrants são instrumentos
financeiros complexos sujeitos ao risco de flutuação
do preço e ao risco associado ao mercado de ações.
Aconselha-se que os potenciais investidores estejam
habituados a investir no mercado acionista e que
tenham consciência da volatilidade do mercado de
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capitais. Não dispensa a consulta das fichas e notas
técnicas de admissão à negociação disponíveis em
millenniumbcp.pt, na sede do emitente, junto da
Euronext Lisboa ou através do site www.euronext.com.

Warrants
Nesta página irá encontrar a lista de cotações dos
warrants mais negociados, maiores subidas e
descidas.
Pode também utilizar o pesquisador de warrants, para
facilmente encontrar o que pretende.

Para pesquisar deve:
[ 01 ] Selecionar os critérios de pesquisa pretendidos;
Para tornar a sua pesquisa mais eficaz selecione a
maior quantidade possível de critérios.
[ 02 ] Confirme a sua escolha clicando no botão
“Pesquisar”.
[ 03 ] Selecione o warrant pretendido clicando no
respetivo ticker.

Do lado direito desta página, tem disponível
informação de apoio às suas eventuais decisões:
Acesso ao streamer;
Campanhas em curso da área de Investimentos;
Informação complementar na rubrica “Tudo sobre”;
Ponto de contacto: caso pretenda obter
informações específicas, pode fazê-lo através do
Click to Call, Click to Chat e BancoMail.
Para obter mais informação sobre um warrant basta
clicar no respetivo título.
Na página de detalhe pode aceder à calculadora
financeira de warrants.

Advertência
Os Certificados e Warrants são instrumentos
financeiros complexos sujeitos ao risco de flutuação
do preço e ao risco associado ao mercado de ações.
Aconselha-se que os potenciais investidores estejam
habituados a investir no mercado acionista e que
tenham consciência da volatilidade do mercado de
capitais. Não dispensa a consulta das fichas e notas
técnicas de admissão à negociação disponíveis em
millenniumbcp.pt, na sede do emitente, junto da
Euronext Lisboa ou através do site www.euronext.com.

Boa ideia!
Selecionando no ícone do gráfico pode consultar
mais informação sobre o warrant.
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Fundos de investimento

Utilize o Pesquisador de fundos para facilmente
encontrar o fundo de investimento que pretende.

Nesta área tem acesso aos fundos de investimento
das mais prestigiadas sociedades gestoras
internacionais.

Para aceder ao pesquisador de fundos, selecione no
menu "Investimentos", a opção "Pesquisa de fundos".

Aqui tem acesso a:
Pesquisador de fundos;
Ranking de fundos;
Seleção de fundos do Millennium;
Carteiras modelo;
Informação complementar de apoio, do lado direito
da página.

Para realizar a pesquisa só tem de:
[ A ] Definir o(s) critério(s):
[ 01 ] Pré-selecionando a entidade gestora e o(s)
fundo(s) que pretende consultar;
[ 02 ] Escolhendo a classe, o setor e a área
geográfica;
[ 03 ] Através da rentabilidade, volatilidade, moeda.
[ B ] Confirmar a escolha de critérios pretendidos
selecionando o botão de ação “Pesquisar”;
[ C ] No resultado da pesquisa efetuada, consultar o
detalhe do fundo de investimento.
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Do lado direito da página tem disponível informação
complementar de apoio a este tipo de investimento.

Campanhas em curso da área de Investimentos;
Informação complementar na rubrica “Tudo sobre”;
Ponto de contacto: caso pretenda obter
informações especificas, pode fazê-lo através do
Click to Call, Click to Chat e BancoMail.

Boa ideia!
Se pretender consultar o detalhe de um fundo clique
na respetiva designação.

Obrigações
Nesta página encontrará a lista de cotações das
obrigações negociadas e não negociadas na última
sessão.
Para acesso a mais detalhe sobre uma determinada
obrigação, clique na respetiva designação.
Do lado direito desta página tem disponível
informação de apoio às suas decisões:
Acesso ao streamer;
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Para fazer a simulação que pretende deve:

FERRAMENTAS

[ 01 ] Selecionar o tema (finanças pessoais, Bolsa,…);
[ 02 ] Escolher a calculadora financeira;

Para uma tomada de decisão ponderada,
disponibilizamos um conjunto de ferramentas
para o ajudar. Tem à sua disposição cotações
em tempo real, gráficos, calculadoras
financeiras, entre outras ferramentas, que o
poderão ajudar a escolher o investimento à
sua medida.

Calculadoras financeiras
Tem agora à sua disposição um conjunto de
simuladores que o poderão ajudar a definir os seus
planos nas diversas vertentes de investimento.
Aceda ao menu "Investimentos", opção "calculadora
financeira".

[ 03 ] Preencher os dados solicitados;
[ 04 ] Confirmar os dados clicando no botão “Calcular”.

Não esquecer…
Para aceder às calculadoras, tem de realizar login.

Carteira Virtual
Sempre que quiser, pode simular uma carteira de
títulos através de uma carteira virtual.
Para isso deve seguir os seguintes passos:
[ 01 ] Aceder no menu "Investimentos" à opção
"carteira virtual".
[ 02 ] Realizar login;
[ 03 ] Expandir o tipo de título pretendido (Ações,
Fundos,…);
[ 04 ] Selecionar o botão “Novo título”;
[ 05 ] Na nova janela que foi disponibilizada, escrever
o nome do título. Conforme for escrevendo vão-lhe
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sendo apresentadas diversas opções, podendo optar
pela que pretende;
[ 06 ] Indicar a quantidade de títulos;
[ 07 ] Definir o preço da compra;
[ 08 ] Clicar em gravar e o título já está adicionado à
sua carteira virtual.
Para adicionar mais títulos clique em “novo título”.

Depois de criada a carteira, pode realizar alterações
aos títulos que estão adicionados, bastando utilizar os
símbolos de “+” ou “-” para adicionar ou retirar títulos.
Sempre que pretender adicionar novos títulos clique
no botão “Novo título”.

Vantagens:
Cotações em real-time de todos os títulos dos
índices PSI20, CAC40, BEL20 e AEX;
Cotações em real-time de Certificados e Warrants
do Millennium bcp;
Profundidade de mercado com últimas 5 posições
de compra e de venda dos títulos dos índices
PSI20 e BEL20;
Últimos negócios efetuados com últimas 5
posições dos negócios efetuados nos títulos dos
índices PSI20 e BEL20;
Indicação luminosa das alterações de preços;
Sincronização rápida com a sua carteira;
Serviço gratuito

Esta carteira virtual permite-lhe visualizar potenciais
valorizações e desvalorizações.

Para aceder siga os seguintes passos:

Não esquecer…

[ 01 ] Selecione a opção “Streamer”;

Os valores relativos às valias e aos totais são
apresentados em Euros. As cotações são
apresentadas na moeda do mercado em que o título
está cotado.

[ 02 ] Se ainda não realizou login, ser-lhe-ão
solicitadas as suas credenciais;

Streamer
O streamer é uma plataforma de trading profissional,
sem custos adicionais, que lhe permite acompanhar
cotações em tempo real.
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[ 03 ] Será disponibilizada uma nova janela na qual,
por defeito, terá a visão do comportamento, em tempo
real, dos títulos que compõem o PSI20.

Caso pretenda, pode personalizar um streamer à sua
medida e criar a lista de títulos que pretende visualizar.
Só tem de:
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[ 01 ] Selecionar a opção “Personalize” e escolher a
opção “Lista de títulos”;
[ 02 ] Escolher um nome para a sua lista;
[ 03 ] Definir qual das listas pretende ter por defeito;
[ 04 ] Escolher os títulos que pretende ver na sua lista,
selecionando o título e com as setas “arrastando-o”
para a sua lista;
[ 05 ] Para concluir clique em gravar.
A partir deste momento o Streamer está customizado
à sua medida.

Boa ideia!
Se pretender negociar a partir do streamer, utilize os
símbolos de “+” para comprar e o “-“ para vender.

Quick-trade
Utilize o quick-trade para negociar a partir da lista de
cotações, evitando perdas de tempo na hora de
investir em Bolsa.
Para comprar ou vender, a partir das cotações clique:
[ A ] no + para comprar

Cotações

[ B ] no - para vender.

Para facilmente consultar as cotações que pretende,
tem à sua disposição um pesquisador de títulos.
Como pesquisar títulos:

Boa ideia!

[ 01 ] Digitar as primeiras letras da designação ou o
ticker do título que pretende (ex: bcp);

Para reordenar os títulos, clique nas setas
disponibilizadas nos títulos das colunas.

[ 02 ] Selecionar o título pretendido;
[ 03 ] É encaminhado para a página de detalhe do
título.

Não esquecer…
Se pretender atualizar a informação da página,
selecione no ícone ao lado de “cotações”.
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HOMEBANKING
Nesta área pode realizar todas as operações e
consultas relacionadas com títulos.

Consulta à carteira
Na consulta à carteira tem acesso a:
Posição global por conta de títulos;
Heatmap da valorização diária das ações que
compõem a sua carteira;

O menu está organizado por:
[ A ] Consultas
[ B ] Negociação
[ C ] Cotações
[ D ] Alertas
[ E ] Temas diversos

Distribuição por instrumento financeiro da sua
carteira de títulos;
Consulta dos títulos por tipo de instrumento
financeiro;
Gráfico de performance diária dos títulos. Isto para
além da informação da quantidade, mercado e
valor total dos títulos em carteira.

Boa ideia!
Passa a ser possível realizar quick-trade a partir da
sua carteira de títulos.

Comprar títulos
Para comprar títulos tem 2 opções à sua
disposição:
[ A ] Através da lista de cotações, via quick-trade,
utilizando o símbolo “+”
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[ B ] Através da opção “Comprar títulos” disponível
no menu de Investimentos na área de homebanking.

O preço
A validade.

[ 05 ] Confirme a sua instrução clicando no botão
“continuar”;
[ 06 ] Será encaminhado para o ecrã de confirmação,
onde deverá clicar em “continuar” se os dados
apresentados estiverem conforme a sua pretensão;
[ 07 ] A sua instrução ficou registada.

Não esquecer…
Para acompanhar a evolução do estado das suas
ordens selecione a opção “Situação das ordens”.

Vender títulos
Para vender títulos tem 2 opções à sua disposição:
Para comprar títulos a partir do menu
“Investimentos”, opção “comprar títulos”:
[ 01 ] Escolha a conta de títulos;
[ 02 ] Selecione o título pretendido através do
pesquisador de títulos ou o mercado. Se optar por
selecionar o mercado, indique posteriormente o título;

[ A ] Através da lista de cotações, via quick-trade,
utilizando o símbolo “-”
[ B ] Através da opção “Venda de títulos” disponível
no menu de Investimentos na área de homebanking.
Para vender títulos a partir do menu
“Investimentos”, opção “vender títulos”:

[ 03 ] Consulte a informação sobre a cotação do título
e últimos negócios;

[ 01 ] Escolha a conta de títulos;

[ 04 ] Escolha as condições da operação:

[ 02 ] Em função da escolha anterior vão ser
disponibilizados os títulos passiveis de venda;

Tipo de ordem (simples ou com preço STOP)
A quantidade
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[ 03 ] Escolha o título que pretende;
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[ 04 ] Consulte a informação sobre a cotação e
últimos negócios realizados do título selecionado;

Para consultar as ordens de Bolsa que registou só
tem de:

[ 05 ] Defina as condições da operação:

[ 01 ] Selecionar a conta de títulos;

Tipo de ordem (simples ou com preço STOP)
A quantidade
O preço
A validade.

[ 06 ] Confirme a sua instrução clicando no botão
“continuar”;
[ 07 ] Será encaminhado para o ecrã de confirmação,
onde deverá clicar em “continuar”, se os dados
apresentados estiverem conforme a sua pretensão;

[ 02 ] Clicar na barra azul designada por “Pesquisar”;
[ 03 ] Definir os critérios da pesquisa (intervalo de
tempo, tipo de ordem, mercado, título e ticker);
[ 04 ] Clicar em “Pesquisar”;
[ 05 ] Caso pretenda consultar o detalhe dos
resultados da pesquisa clique no número da ordem
que pretende consultar.

[ 08 ] A sua instrução ficou registada.

Boa ideia!
Quando seleciona um título, é-lhe apresentada
informação sobre as últimas cotações e últimos
negócios.

Não esquecer…
Para acompanhar a evolução do estado das suas
ordens selecione a opção “Situação das ordens”.

Consultar ordens
A consulta às ordens de bolsa que registou está
disponível através do menu “Investimentos”, opção
“situação das ordens”
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Este texto foi efetuado para fins unicamente
informativos, não podendo em caso algum, ser
considerado com uma recomendação de compra ou
venda de qualquer tipo de instrumento financeiro.

No millenniumbcp.pt
é simples construir
OS SEUS INVESTIMENTOS.
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