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No dia 5 de Maio, o Banco de Investimento Global realizou a conferência BiG
Trading Day no hotel IBEROSTAR em Lisboa. Para uma plateia de 150 pessoas, os
especialistas do BiG apresentaram diferentes estilos de investimento e
comentaram a actualidade dos mercados nanceiros, promovendo assim a
literacia nanceira.
O primeiro tema da conferência, assegurado pelos analistas Diana Oliveira, CFA e
João Sàágua, foi os diversos estilos de investimento em acções, nomeadamente o
day trading, o activismo, o buy and hold (comprar e esperar) e o momentum (seguir
tendências fortes), bem como o investimento passivo em índices. Foram também
comparados o investimento em valor e em crescimento, sendo que o BiG
Research prefere a compra de acções de valor e a venda de acções de
crescimento no actual contexto de mercado.

O segundo tema foi dedicado à BiGTrader24, plataforma especializada em CFDs
sobre quase 10 mil activos subjacentes, nomeadamente acções, ETFs, índices,
Forex, matérias-primas e obrigações. O gestor de produto Pedro Henriques
demonstrou as funcionalidades de negociação da plataforma, com destaque para
ordens inovadoras como o stop loss garantido, bem como ferramentas de apoio,
como o reconhecimento automático de padrões grá cos, as notícias ao minuto
da Reuters e o calendário económico, que publica todos os indicadores
económicos em tempo real.

Depois do almoço, oferecido pelo BiG, o trader Eduardo Nunes apresentou o
serviço de corretagem premium Bolsa+, que se destina a investidores que
pretendam ter acompanhamento pró-activo e personalizado. Com base numa
relação próxima com o seu trader, o cliente Bolsa+ usufrui de análise dinâmica
multi-activo, da monitorização da carteira e da execução de ordens por telefone
ou online e do acesso exclusivo a conteúdos.
O Eduardo Nunes analisou também as principais classes de activos e títulos de
interesse dentro dos sectores nanceiro, energético, tecnológico e da saúde.
Para terminar o dia, Steven Santos, responsável da área de plataformas de
negociação, apresentou estratégias de trading com base em análise intermercado, análise grá ca e indicadores técnicos como o índice de força relativa
(RSI) e o Aroon.

Com esta conferência de dia inteiro, o BiG, que foi distinguido em 2017 pela
revista Exame com o Prémio de Melhor Banco e de Banco Mais Sólido na
categoria Médio ou Pequeno Banco, reforçou o seu posicionamento único na
área do trading, assente numa oferta integrada de plataformas, no
acompanhamento pró-activo à negociação e em conteúdos de research.
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