GRADE DE COTAÇÕES

Estado Atual

Fechado/Leilão/Aberto.

Hora

Horário da última atualização de cotação.

Último

Último preço que o ativo estava sendo negociado.

Abertura

Preço de abertura do ativo.

Máximo

Preço máximo da cotação do dia.

Mínimo

Preço mínimo da cotação diária do ativo.

Fechamento anterior

Preço de fechamento do ativo no dia anterior.

Strike

Preço de exercício da opção (valor pago no ato do exercício
da opção para aquisição do ativo-objeto previsto em contrato).

Variação

Variação diária que o ativo em negociação está apresentando
no mercado.

Variação (pts)

Variação diária do ativo em pontos.

Média

Média ponderada pelo volume do ativo.

Nome do ativo

É o nome do ativo Ex: Embraer ON NM.

QUL

Quantidade do último trade.

Quantidade

Volume de papéis negociados ao longo do dia.

Volume

Volume �nanceiro diário negociado no ativo em questão.

Of. Compra

Preço de oferta de compra do ativo.

Of. Venda

Preço de oferta de venda do ativo.
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VOV

Volume de ofertas de venda.

Ajuste

Ajuste ativo no momento para o ativo em questão.

Ajuste anterior.

Ajuste anterior ao ajuste do momento.

Preço teórico

Preço teórico do ativo quando está ocorrendo o leilão.

Qtd teórica

Quantidade de ofertas participantes do leilão do ativo.

Volume Projetado

É uma estimativa da quantidade de volume por hora, existe
um percentual usado que varia de acordo com o ativo ou bolsa.
Então, cada hora do dia possui um peso diferente no cálculo
do volume projetado.

Semana

Variação na semana.

Mês

Variação do mês.

3 meses

Variação no período retroativo de 3 meses.

6 meses

Variação no período retroativo de 6 meses.

12 meses

Variação no período retroativo de 12 meses.

Ano

Variação no ano corrente.

Trimestre

Variação no trimestre corrente. (Jan-Mar/Abr-Jun/Jul-Set/Out-Dez)

Semestre

Variação no semestre corrente. (Jan-Jun/Jul-Dez)

Agente de compra

Player comprador do trade.

Agente de venda

Player vendedor.
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Validade

Data de validade do contrato ou opção.

Contratos abertos

Total de contratos futuros/opções que ainda não foram
fechados (zerados), entregues ou liquidados.

Ativo

Ativo-objeto a ser acompanhado.

Candle

Formato diário do candle do ativo.

Dividend Yield*

Dividend Yield signi�ca rendimento do dividendo. É um índice
criado para medir a rentabilidade dos dividendos de uma
empresa em relação ao preço de suas ações.

Negócios

Número de negócios realizados no dia.

Var. Teórica

Variação percentual do preço teórico do ativo em relação
ao valor de fechamento.

(pts) Var. teórica

Mesma variação acima, porém em pontos.

Saldo Teórico

Diferença entre VOV e VOC.

Volatilidade Historica

Valor calculado da volatilidade histórica para o período
con�gurado (botão direito sobre a coluna > propriedades
da volatilidade).

IFR(RSI)

Valor do indicador IFR(RSI) para o ativo.

