INVERSIÓ

INTRADÍA
El servei d’operativa intradiària per a clients actius

OPERATIVA BORSÀRIA INTRADÍA
És el servei d’intermediació de compra o venda de valors, pensat per a aquells inversors actius que desitgin operar en borsa amb
palanquejament intradiari d’una manera àgil i senzilla.

CARACTERÍSTIQUES
• Permet realitzar operacions de compra i venda de valors en el mercat borsari amb un palanquejament intradiari de fins a 3
vegades la suma del seu disponible en compte de tresoreria i dipòsit de valors conforme al càlcul diari del límit operatiu. (*)
• Contractació d’Accions del Mercat Continu (excepte valors fixing i drets).
• Data valor de les operacions: D + 1. Tancament de les operacions:
- Pel client abans del tancament de cada sessió borsària.
- Pel Banc si al tancament de la sessió borsària el client no ha proveït de fons el Banc per a liquidar les operacions. El tancament es
realitzarà en l’obertura de la sessió borsària del dia següent mitjançant procés automàtic.

AVANTATGES
• Possibilitat de multiplicar fins a 3 vegades la seva capacitat d’inversió en Borsa.
• Comissió de venda EXEMPTA quan l’operació es realitzi el mateix dia de la compra, i la venda sigui d’una quantitat igual o menor
de títols (**).
• Sense comissió de Dipositaria pels valors en operacions intradiàries.
• Coneixement en tot moment de la capacitat de compra intradiària.
• Operativa amb Ordres Stop.
• Utilització del palanquejament intradiari mitjançant un sol dipòsit de valors.
• Multicanalitat: Possibilitat d’operar a través de: Taules de contractació, Internet i Call Center, Sales de Borsa i Oficina.

CÀLCUL DEL LÍMIT OPERATIU DIARI (*)
% d’afectació per al càlcul del límit
Saldo disponible en el compte de tresoreria

300%

Títols del Tresor Públic d’Espanya (M. Monetari i Renda Fixa)

300%

Accions del Mercat Continu (inclòs Ibex35)

300%

Drets de l’Ibex35

300%

El límit operatiu referenciat a títols es calcularà amb les posicions i cotització al tancament de la sessió anterior. El límit concertat per a operar segons aquest quadre s’aplicarà des de les 8.30 h a les 17.30 h.

(**) Per a operacions de venda intradiàries per un mateix o menor nombre de títols i valors. En les operacions de venda de valors en els quals el nombre de títols sigui superior als adquirits per l’operació
de compra intradia, s’aplicarà sobre el nombre de títols excedits la comissió per la venda de valors que li correspongui conforme al canal que hagi utilitzat el client per a la seva instrumentalització, d’acord
amb les tarifes vigents.
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• EXEMPLE DE COMPRAVENDA AMB PRODUCTE
INTRADÍA PALANQUEJAMENT (3X1)

• EXEMPLE DE COMPRAVENDA SENSE PRODUCTE
INTRADÍA SENSE PALANQUEJAMENT

- Saldo en Compte Corrent: 10.000,00€
- Preu de Compra: 40€
- Preu de Venda: 41€

- Saldo en Compte Corrent: 10.000,00€
- Preu de Compra: 40€
- Preu de Venda: 41€

- Límit operatiu diari: 30.000,00€

- Límit operatiu diari: 10.000,00€

Compra:

Compra:

- Nombre de títols: 748
- Efectiu Compra: 29.920,00€
- Cànons Borsaris: 15,00€
- Comissió Compra: 44,88€

- Nombre de títols: 249
- Efectiu Compra: 9.960,00€
- Cànons Borsaris: 5,00€
- Comissió Compra: 14,94€

- Líquid: 29.979,88€

- Líquid: 9.979,94€

Venda:

Venda:

- Nombre deTtítols: 748
- Efectiu Venda: 30.668,00€
- Cànons Borsaris: 15,00€
- Comissió Venda: 0,00€

- Nombre de Títols: 249
- Efectiu Venda: 10.209,00€
- Cànons Borsaris: 5,00€
- Comissió Venda: 15,31€

- Líquid: 30.653,00€

- Líquid: 10.188,69€

Resultat de l’operació intradiària(1): 673,12€
Rendibilitat sobre aportació inicial: 6,73%

Resultat de l’operació intradiària(1): 208,75€
Rendibilitat sobre aportació inicial: 2,09%

Les dades dels exemples anteriors són merament informatives i no es refereixen a l’evolució de cap valor cotitzat en concret. Es podria donar el cas de variacions que impliquessin rendibilitats negatives en
funció de l’evolució dels valors sobre els quals recaigués l’operació. L’efecte parteix d’una hipotètica evolució favorable per a l’inversor. Intradía és un producte que permet multiplicar per tres la seva capacitat
d’inversió en borsa: es poden obtenir tant beneficis com pèrdues tres vegades superiors als obtinguts en una operació de comptat. Es recomana a l’inversor que s’informi i que conegui detalladament el
producte abans d’utilitzar-lo.
(1) Els rendiments obtinguts tributaran com a guanys patrimonials aplicant el percentatge que correspongui de retenció fiscal vigent.

TARIFES
Mercat (*)

Canal

Tarifes Estàndard

C/V Renda Variable Nacional

Internet

1,50 x mil s/efectiu Mín. 6,50€

C/V Renda Variable Nacional

Call Center

2,00 x mil s/efectiu Mín. 7,50€

C/V Renda Variable Nacional

Oficina

3,00 x mil s/efectiu Mín. 8,50€

C/V Renda Variable Nacional

Mesa de contractació

3,00 x mil s/efectiu Mín. 8,50€

C/V Renda Variable Nacional

Sales de Borsa (**)

3,00 x mil s/efectiu Mín. 8,50€

(*) Els drets, així com els valors del fixing, estan exclosos del palanquejament intradiari.
Els drets només computen de cara al càlcul del límit operatiu diari i només els drets de l’Ibex35.
(**) Sales de Borsa de Madrid i València i Box de la Borsa de Barcelona.

Pàgina 2 de 2
PER A MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el teu Family Banker®
Truca al Servei de Banca Telefònica al 902 152 595
Visita la nostra web: www.bancomediolanum.es

Banco Mediolanum, S. A. R. M. de Barcelona, T. 10.227, F.38, H. B-7330,
Inscripció 50ª NIF: A-58.640.582 Núm. 0186 del Registre de Bancs i Banquers.
Seu social: Av. Diagonal 668 · 08034 Barcelona
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EXEMPLES DE COMPRAVENDA

