
 

 

 

Shares Basket – Cabazes de Acções 
 

 
O BiG introduziu CFDs sobre Cabazes de Acções, um novo produto na área do 
investimento temático. 
 
O que são? 
 
Os cabazes de acções agrupam várias acções do mesmo sector em um único activo temático, 
formando um cabaz. 
O investidor tem a oportunidade de ter uma maior exposição a um específico sector quando 
comparado com a exposição de uma singula acção.  
É possível negociar uma vasta gama de sector temáticos, que abrangem tecnologia, estilo de 
vida e entretenimento, fontes renováveis e bancos – desde as redes socias ao sector bancário 
do Reino Unido. 
O horário de negociação segue o habitual dos mercados Europeu e Norte-americano. 
 
Para que servem? 
 
A negociação em cabazes de ações fornece uma maneira mais eficiente de negociar nos 
mercados financeiros e diversificar uma carteira de investimentos, oferecendo a 
oportunidade de obter maior exposição a um particular sector através às ações relacionadas. 
Além disso, será possível investir nas tendências temáticas mais populares através de uma 
única ordem. 
 
Vantagens? 
 

• Eficiência de custo: Negocie sem comissão, mas através de spread uma vasta gama 

de ações com um único trade. Não é necessário abrir várias posições em ações 

individuais e economize 50% nos custos de participação em comparação com a 

negociação de ações individuais. 

 

• Diversificação: Tenha uma visão mais equilibrada e negocie em várias empresas 

do mesmo setor. Desta forma tem a possibilidade de ter maior exposição e reduzir 

o risco de negociar em apenas uma empresa. 

 

• Negocie a tendência: Siga os mercados ou setores de tendências e escolha entre 

mais de 15 cabazes, incluindo 5G, Automação e Robótica, Cannabis, Jogos, Média 

de Streaming e Energias Renováveis. 

 

• Negoceie sem comissão, mas via spread entre o custo de entrada e de saída. 

 
 



 

 

 

• Negociação longa e curta ao mesmo tempo: Adquira uma posição longa ou curta 

no seu cabaz de ações escolhido e negocie com preços bullish ou bearish. 

 

• Negoceie com alavancagem: apenas uma percentagem da exposição total vai ser 

utilizada para manter a posição aberta no mercado. 

 
Como são compostos? 
 
Disponibilidade de negociar 22 cabazes diferentes. A composição interna de cada um dos 
cabazes é reavaliada pela CMC cada 3 mês. É possível encontrar a lista atualizada no link: 
https://www.cmcmarkets.com/en/share-baskets-trading  
 
Quais são os custos de negociação? 
 
Não são cobradas comissões, existindo o spread entre o preço de compra e o preço de 
venda e a taxa de financiamento, no caso das posições mantidas abertas overnight. 
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