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1. Inicio

Para assistência quanto ao MYBOLSA ou outro produto/serviço disponibilizado pelo BiG, pode contactar 
a linha de apoio do Banco BiG pelo nº 707 244 707 ou através do endereço de email apoio@bancobig.pt 

1.1 Requisitos do sistema 
Os requisitos mínimos recomendados para a utilização do MYBOLSA são: 

4 PC de classe Pentium 2 ou superior 
4 Monitor capaz de mostrar resolução de 800 x 600 em 256 cores 
4 128 MB de RAM ou superior 
4 Microsoft Internet Explorer 5.5 ou superior 

1.2 O primeiro acesso ao MYBOLSA 

1.2.1 Se não é cliente do Banco BiG: 
Para aceder ao MYBOLSA terá de possuir uma conta no Banco BiG. A abertura de conta no Banco BiG 
pode ser efectuada via Internet,  através da página http://www.bigonline.pt/pt/abrirconta/default.asp, ou 
numa das nossas agências : 

Lisboa Picoas - Av. Fontes Pereira de Melo, N.35A, em frente ao Forum Picoas 
Lisboa Parque das Nações– Av. D. João II n.º 1.16.3.C , ao lado do hotel Melia 
Lisboa Campo de Ourique - Rua Saraiva de Carvalho nº215 B, perto da Igreja de Sto. 
Condestável  
Porto - Rua Pedro Homem de Mello, N.55, R/C, no edifício Aviz4 
Braga - Av. Padre Júlio Fragata, N.80, R/C, junto ao Braga Parque 
Maia – Rua Padre António, N.47 , junto à Câmara Municipal 
Coimbra -  Rua Eng. Jorge Anjinho, lote 3, nas imediações do estádio 
Leiria - Praça Rodrigues Lobo, N. 38 
Évora - Travessa João Rosa, n.º 7 - A, loja 9 – No Rossio  
Viseu – Centro Comercial Palácio do Gelo, loja 104 

1.2.2 Se já é cliente do Banco BiG: 

1.2.2.1 Login de cliente no site BiGonline.pt 
Após entrar no website www.BiGonline.pt, poderá aceder site explicativo do MYBOLSA através de Bolsa 
& MERCADOS > Ferramentas > MYBOLSA.  

Antes de aceder ao MYBOLSA terá de fazer o seu 
login de cliente. Para tal terá de inserir o seu nome 
de utilizador, password de acesso e de confirmar 
dois caracteres aleatórios do documento de 
identificação que seleccionar ( BI ou Cartão de 
contribuinte ). 
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1.2.2.2 Login no MYBOLSA 
Existem 4 opções disponíveis de validação de password para aceder ao MYBOLSA, de maneira a 
facilitar e tornar mais eficiente a negociação. Deste modo pode optar por: 

4 Validação da password de negociação 
para cada ordem introduzida: Para cada 
ordem que pretender dar através do 
MYBOLSA, terá de efectuar a validação da 
sua password de negociação. 

4  Validação da password de negociação 
após 10 minutos sem introduzir ordens: 
Após a introdução da password de 
negociação no acesso ao MYBOLSA, esta 
apenas lhe será requisitada se não 
introduzir nenhuma ordem durante 10 
minutos. 

4 Validação da password de negociação 
somente na entrada da plataforma de 
negociação: Após a introdução da 
password de negociação no acesso ao 
MYBOLSA, não necessitará de inserir mais 
a password de negociação enquanto a 
respectiva sessão durar. 

4 Validação da password de negociação somente na entrada da plataforma de negociação e 
ausência de janela de confirmação de ordem: Após a introdução da password de negociação no 
acesso ao MYBOLSA, não necessitará de inserir mais a password de negociação enquanto a 
respectiva sessão durar. As ordens dadas não necessitarão de confirmação, são imediatamente 
processadas após a inserção nas alternativas de fast trade ( recomendado somente para 
investidores experientes). 

2. Menu Principal MYBOLSA

Após ter efectuado o login, irá aceder ao MYBOLSA. A plataforma está dividida em 4 áreas : 

4 1. Topo de Página

4 2. Portfólio

4 3. Área Pessoal

4 4. Info Títulos

1

2

4
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A janela do MYBOLSA é totalmente dimensionável, podendo ser utilizada em modo ecrã completo. A 
barra de divisão entre a área de portfólio e a área pessoal é ajustável verticalmente, de acordo com a 
preferência do utilizador. 

3. Topo de página
Existem 3 áreas diferentes no topo da página do MYBOLSA: 

3.1 Indicadores de Topo de Página 
No topo da página do MYBOLSA poderá visualizar as cotações e variação Intraday de 6 indicadores 
(Índices, Commodities, Câmbios) escolhidos através da opção personalizar MYBOLSA. 

3.2 Personalizar MYBOLSA 

3.2.1 Colunas a Visualizar na lista de títulos  
Poderá seleccionar a informação sobre os títulos a ver no seus portfólios, de entre os seguintes 
indicadores: 

4 Nome – Nome do título.  

4 Máximo – preço máximo atingido pelo título na presente sessão bolsista. 

4 Mínimo – preço mínimo atingido pelo título na presente sessão bolsista. 

4 Mercado – Mercado em que o título está a cotar. 

4 Cotação – Preço do último negócio efectuado pelo título. 

4 Procura – Preço de compra actual. 

4 Oferta – Preço de venda actual. 

4 Volume – Volume total de títulos transaccionados na sessão bolsista (quantidade de títulos 
transaccionados). 

4 Variação – Variação intraday do título. 

4 Variação % – Variação intraday do título em percentagem. 

4 Data/Hora - Momento em que foi efectuada a última actualização do título. 

4 Abertura – Preço ao qual o título iniciou a presente sessão bolsista. 

4 Último Fecho – Preço a que o título encerrou a sessão bolsista anterior. 

4 Moeda – Moeda na qual o título é transaccionado. 

4 Tendência – Indicadores da tendência do título por cores, relacionados com a variação do preço de 
compra e do preço de venda. 
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Explicação das cores indicadores da tendência: 

 Procura ou oferta sobe, o outro mantém-se 
 Procura e oferta sobem 
 Procura ou oferta desce, o outro mantém-se 
 Procura e oferta descem 
 Procura sobe, oferta desce 
 Procura desce, oferta sobe 

3.2.2 Indicadores Topo de Página  
Tem a possibilidade de escolher 6 indicadores, de entre a seguinte lista: 

4 AEX – Índice de referência Holandês 

4 BEL20 – Índice de referência Belga 

4 CAC40 – Índice de referência Francês 

4 DAX Xetra – Índice de referência Alemão 

4 EuroStoxx50 – Índice composto pelas 50 maiores empresas da zona Euro 

4 Fut. Nasdaq – Futuros sobre o Índice Nasdaq 

4 HEX25 – Índice de referência Finlandês  

4 IBEX35 – Índice de referência Espanhol 

4 NASDAQ – Índice que reúne as principais empresas do sector tecnológico nos EUA 

4 NASDAQ 100 - Índice que reúne as 100 principais empresas do sector tecnológico nos EUA 

4 NIKKEI – Índice de referência Asiático 

4 PSI20 – Índice de referência Português 

4 S&P - Índice de referência dos EUA 

4 CRUDE – Cotação do futuro do Crude 

4 BRENT – Cotação do futuro do Brent 

4 EUR/USD – Cotação do futuro do câmbio do Euro em relação ao Dólar 

4 OURO –Cotação do futuro do Ouro  

4 PRATA – Cotação do futuro da Prata 

3.2.3 Criar portfólios 
Nesta área poderá criar os nomes para novos portfólios à sua escolha, até um máximo de 10 portfólios 
diferentes. Para adicionar títulos aos portfólios que criar, terá de colocar os títulos pretendidos na área 
‘Adicionar título’ (ver ponto 3.3). Através da opção criar portfólios poderá igualmente confirmar os títulos 
que compõe cada um dos portfólios que tem criados. 
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3.3 Selecção de Portfólio/Adicionar Título 

No MYBOLSA poderá criar e navegar entre os seus portfólios de maneira rápida e fácil, através de um 
scroll menu. Para adicionar novos títulos aos seus portfólios, poderá colocar o ticker respectivo na área 
‘adicionar título’. Pode adicionar mais que um título ao mesmo tempo, separando os tickers por uma 
vírgula (ex. goog, fte, bcp). Pode ainda efectuar uma pesquisa de títulos através da lupa.  

4. Portfólio

4.1 Área de títulos 
A área central do MYBOLSA contém os títulos que compõem o portfólio seleccionado. As colunas a 
visualizar nesta lista de títulos podem ser alteradas através do link Personalizar MYBOLSA (ver ponto 
3.2.1). Aqui, pode visualizar ao mesmo tempo até 20 títulos seleccionados de entre os mercados 
disponíveis. Ao clicar em cima de um dos títulos presente nesta área, informação específica irá aparecer 
na área Info Títulos, no lado direito da sua plataforma MYBOLSA. A informação presente nesta área 
pode ser ordenada por coluna, para tal,  bastará clicar em cima do titulo da coluna. Por exemplo, ao 
clicar em cima da do título de coluna ‘Hora’, o quadro será ordenado de acordo com o título que foi 
actualizado há menos/mais tempo.  

4.2 Menus Rápidos 
Nos limites direito e esquerdo da área do portfólio, existem menus rápidos, 
através dos quais consegue aceder de modo fácil à informação sobre os 
títulos que compõe o seu portfólio, de entre 7 opções de acesso rápido, 
desde o acesso à plataforma de negociação, à utilização do Metastock 
para análise técnica. 
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4.2.1 Negociar 
Acesso à página de negociação do Banco BiG, paralelamente à negociação rápida que pode realizar na 
plataforma MYBOLSA. 

4.2.2 Profundidade 
Ao seleccionar a profundidade do título através dos menus rápidos, ser-lhe-á apresentada uma popup 
com apresentação dinâmica, actualizada ao segundo, das 5 melhores ordens de compra e de venda do 
título seleccionado, com indicação do nº de ordens, quantidades e preços. 

Nº - Refere-se ao número de ordens no mercado para determinado preço 
QTD. – Quantidade total de títulos a comprar/vender a determinado preço 
Preço – Preço de compra/venda do título. 

4.2.3 Gráfico Intraday Dinâmico 
No gráfico Intraday Dinâmico poderá acompanhar, ao segundo, os últimos 
16 segundos de negociação do  título seleccionado. Este gráfico 
apresenta o preço de compra, o preço de venda e o preço a que foram 
efectuados os últimos negócios do título.  

4.2.4 Gráfico Intraday 
O gráfico Intraday que está disponível através dos menus rápidos, à semelhança daquele que pode 
visualizar na área de Info títulos (ver ponto 6.3.2), indica-lhe a evolução diária do título seleccionado. 

4.2.5 Análise Técnica 
Através dos Menus rápidos pode aceder à ferramenta Metastock para efectuar análises técnicas ao 
título seleccionado. O Metastock disponibiliza-lhe a possibilidade de traçar tendências para o 
desempenho dos preços e dos volumes dos títulos, tentando prever comportamentos futuros.  

4.2.6 Últimos Negócios 
Além do quadro de últimos negócios presente na plataforma MYBOLSA, poderá ainda aceder à 
informação sobre os últimos negócios de cada título, que lhe aparecerá numa popup com actualização 
dinâmica, através dos menus rápidos. 

4.2.7 Remover do Portfólio 
Com esta opção remove o título seleccionado do seu portfólio. 

5. Área Pessoal

5.1 Posição Integrada 
Visualização da sua posição integrada resumida para acompanhar o valor total dos seus investimentos. 
Poderá actualizar a informação da carteira, através do botão ‘Actualizar’ presente no canto superior 
direito da área pessoal. 
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5.2 Carteira 
Sem sair do MYBOLSA, poderá aceder à sua carteira de títulos. Poderá actualizar a informação da 
carteira, através do botão ‘Actualizar’ presente no canto superior direito da área pessoal. 

5.3 Ordens Efectuadas e em negociação 
Ao seleccionar esta opção, poderá visualizar na mesma página, as suas ordens em negociação, assim 
como as últimas ordens efectuadas. Poderá actualizar a informação da carteira, através do botão 
‘Actualizar’ presente no canto superior direito da área pessoal. Na área de ordens em negociação, ao 
clicar por cima do número da ordem está a efectuar o pedido para o cancelamento da mesma. 

5.4 Análise Técnica - Metastock 
Possibilidade de aceder à aplicação Metastock para a realização de 
análise técnica sobre os títulos seleccionados. O ecrã é dimensionável de 
acordo com as preferências do utilizador. 

5.5 Notícias e Comentários 
No MYBOLSA poderá aceder às mais recentes notícias financeiras, ou aos comentários de Bolsa da 
equipa de Research do Banco BiG 
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5.6 Serviço RealStream 
Pode alterar a sua subscrição do serviço Realstream ou adicionar/ retirar 
os mercados subscritos no seu MYBOLSA através do botão ‘Serviço 
Realstream’. 

6. Info Títulos
Na área Info Títulos, pode visualizar informação sobre os títulos que possui no seu portfólio. Para isso 
basta clicar em cima de um dos títulos, e as informações aparecerão na área lateral direita do seu 
MYBOLSA.  

6.1 Profundidade 
Apresentação dinâmica, actualizada ao segundo, das 5 melhores 
ordens de compra e de venda do título seleccionado, com  
indicação  do nº de ordens, quantidades e preços. 

Nº - Refere-se ao número de ordens no mercado para 
determinado preço 
QTD. – Quantidade total de títulos a comprar/vender a 
determinado preço 
Preço – Preço de compra/venda do título. 

6.2 Últimos negócios 
Pode ver, com actualização ao segundo,  os últimos 5 negócios 
do títulos seleccionado, com indicação das quantidades 
transaccionadas, o preço, e a hora/minuto/segundo em que os 
respectivos negócios foram efectuados.  

6.3 Quick Trade / Gráficos 

6.3.1 Quicktrade 
A área de Quick Trade possibilita-lhe efectuar negócios no 
MYBOLSA, sobre o título que seleccionar no seu portfólio. 
Para realizar negócios, terá de indicar a quantidade a negociar, o 
preço a que deseja que o negócio seja realizado, podendo ainda 
optar pela opção de Stop Trigger, e indicar o preço ao qual deseja 
que a ordem seja despoletada. Dependendo da opção 
seleccionada ao aceder ao MYBOLSA, ao lançar ordens de 
compra/venda, terá de validar sempre a sua password de 
negociação. 
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6.3.2 Gráficos 
Poderá seleccionar ainda, a opção de visualização de gráficos 
sobre os títulos a acompanhar. Existem quatro tipos de gráficos, 
para acompanhar a evolução dos títulos: Intraday, a 1 mês, a 1 
ano e a 2 anos.  


