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Documento de informações importantes – Commodities
Objetivo do documento
Este documento fornece informações importantes sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. As
informações são exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza, riscos, custos, ganhos potenciais e perdas potenciais
deste produto e para compará-lo com outros produtos.
Produtos
Nome do Produto Contrato por diferença (‘CFD’).
Fabricante do produto Deriv Investments (Europe) Ltd ('DIEL'), licenciada e regulamentada pela Autoridade de Serviços
Financeiros de Malta. Para entrar em contato conosco, visite nossa página de contato. Este documento foi atualizado pela
última vez em 12 de outubro de 2020.
Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender
O que é este produto?
Tipo CFD em commodities.
Os CFDs permitem que você especule em vários mercados, incluindo índices, índices sintéticos, ações e commodities. Os
CFDs são uma forma de negociação de derivativos na qual você obtém uma exposição indireta a um ativo subjacente.
Os CFDs é um produto com alavancagem, permitindo que você compre ou venda uma posição depositando uma
porcentagem do valor total da negociação. Isso é chamado de "requisito de margem inicial". A negociação com margem
pode multiplicar quaisquer ganhos ou perdas que você fizer. Para mais informações sobre CFDs e negociação com margem,
consulte nosso site.
Negociar CFDs em commodities significa que a opção de investimento subjacente é derivada de um índice de commoditie.
Um commoditie é uma matéria-prima usada no comércio ou na agricultura, como petróleo ou ouro. Para especificações de
contrato, consulte nosso site.
Objetivos
Ao negociar em CFDs, o objetivo é especular sobre a ascensão e queda de um ativo subjacente. Ganhos e perdas dependem
dos movimentos dos preços do ativo subjacente e do tamanho da sua posição.
Por exemplo, se você especular que o preço de um ativo aumentará, você comprará um CFD (referido como "posição Long")
com a intenção de vendê-lo por um valor maior do que o adquirido. Por outro lado, se você antecipar que o preço cairá,
venderia o CFD (referido como "posição Short") com a intenção de comprar o ativo de volta a um preço mais baixo do que
o vendido. A diferença entre o valor de fechamento e o valor de abertura do contrato será equivalente ao seu lucro ou
prejuízo, dependendo da sua especulação sobre o movimento do preço do ativo (menos quaisquer custos, conforme
detalhado abaixo na seção "Quais são os custos?").
Investidor de varejo alvo
Os CFDs destinam-se a investidores que conhecem e experimentam produtos alavancados na negociação. É provável que
os investidores compreendam os principais conceitos de negociação com margem e como a alavancagem funciona. Eles
também terão a capacidade de suportar a perda de todo o investimento.
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Termos
Os CFDs normalmente não têm data de vencimento e não há período de manutenção recomendado. Você pode abrir e
fechar posições com base em sua estratégia e objetivos de negociação individuais.
Quais são os riscos e o que eu poderia receber em troca?
Indicador de risco resumido ('SRI')
O IRS é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Isso mostra a probabilidade de o
produto perder dinheiro devido a movimentos nos mercados ou porque não podemos pagar você.
Classificamos este produto em 7, sendo 7 a classe de risco mais alta. Isso significa que existe uma alta chance de você perder
mais que seu investimento inicial. Os preços podem flutuar consideravelmente durante a volatilidade extrema do mercado,
o que pode afetar adversamente seu retorno e você pode perder todo o seu saldo.

Esteja ciente do risco cambial. Você receberá os pagamentos em uma moeda diferente, portanto, o retorno final que você
obterá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador mostrado acima. Em
algumas circunstâncias, você pode ser obrigado a fazer pagamentos adicionais para cobrir perdas. A perda total em que
você pode incorrer pode exceder significativamente o valor investido.
Não existe um período de manutenção recomendado ou mínimo para este produto e não há proteção de capital contra
risco de mercado, risco de crédito ou risco de liquidez. As condições de mercado podem afetar sua negociação podendo
fechar a um preço desfavorável, o que pode impactar significativamente quanto você receberá de volta. Este risco não é
considerado no SRI mostrado acima.
Você deve manter margem suficiente em sua conta para manter suas posições abertas. No caso de movimento de preço
negativo, se fundos adicionais não forem depositados, o CFD pode ser interrompido (fechado automaticamente), o que
poderia diminuir todo o seu investimento. Se não conseguirmos pagar o que é devido, você também poderá perder todo o
seu investimento. No entanto, você pode se beneficiar de um plano de proteção ao investidor (consulte a seção ‘O que
acontece se não pudermos pagar?’).
Cenários de desempenho
Os cenários a seguir ilustram como seu investimento pode ser realizado. Você pode compará-los com os cenários de outros
produtos. A tabela abaixo leva em consideração o par de mercadorias, Ouro x Dólar americano (XAUUSD).
CFD (retenção Intraday)
Preço de abertura:

1329.69

Margem requerida ($)

6648.45

Tamanho negociação (lote):

100

Valor nocional do comércio ($):

132969.05

Margem %:

5%
Long

Cenário de
desempenho

Preço
final

Mudança de
preço

Short
Ganho/Perda

Cenário de
desempenho
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Favorável

1342.99

1%

$1329.69

Favorável

Moderado

1333.68

0.3%

$398.91

Moderado

Desfavorável

1316.39

-1%

-$1329.69

Desfavorável

Estresse

1296.45

-2.5%

-$3324.23

Estresse

1316.39

-1%

$1329.69

-0.3%

$398.91

1342.99

1%

-$1329.69

1362.93

2.5%

-$3324.23

1325.70

Os cenários de estresse acima mostram o que você pode recuperar em circunstâncias extremas de mercado e não leva em
consideração uma situação em que não podemos pagar.
CFDs em geral não têm um período de manutenção recomendado; cada investidor individual determina o período de
retenção mais apropriado com base em sua própria estratégia e objetivos de negociação individuais.
Os cenários apresentados são apenas indicativos; o que você recebe varia de acordo com o desempenho do mercado e por
quanto tempo você mantém o CFD. Esses números não levam em consideração sua situação tributária pessoal, o que
também pode afetar seu retorno. Esses cenários de desempenho supõem que você tenha apenas uma posição em aberto e
não leva em consideração nenhuma outra posição. Se você tem várias posições na BIEL, seu risco pode ser cumulativo e não
limitado a uma posição.
O que pode acontecer caso a Deriv Investimentos (Europa) Limitada não realize o seu pagamento ?

DIEL participa no Esquema de Compensação do Investidor, o qual cobre 90% do passivo líquido para o cliente de
investimentos que se qualificam para a compensação da Lei de Serviços de Investimento sujeito ao pagamento máximo de
€20,000 para qualquer pessoa. Aprenda mais sobre o Esquema de Compensação do Investidor disponível na seção intitulada
“Proteção de seus fundos” em nosso Termos de Serviços.
Quais são os custos?
A tabela abaixo mostra os diferentes tipos de custos envolvidos quando você negocia produtos CFD em commodities..
Composição dos custos
Custos únicos

Custo de entrada/saída

Spread

A diferença entre o preço de compra e o preço de venda é chamada
de spread. Esse custo é realizado sempre que você abre e fecha uma
negociação. Os spreads variam de acordo com as condições do
mercado.

Custos contínuos

Custos de manutenção
durante a noite

Swaps

Será cobrada uma taxa todas as noites em que sua posição for
mantida aberta a 10% do preço atual. Por exemplo:
Compre 1 lote (100) XAUUSD a 1500,00. O spread em USD
(flutuante) é 20 (20 pontos). A taxa de troca em pontos é -11,55. O
swap em USD é 11,55. Comissão é 0. O custo total em USD é 31,55.
O custo de abertura e manutenção da operação durante a noite é
de 0,021%.

Durante quanto tempo devo detê-la e posso resgatar fundos antecipadamente?
Os CFDs são destinados à negociação de curto prazo e geralmente não são adequados para investimentos de longo prazo.
Não há período de espera recomendado nem taxas de cancelamento. Você pode abrir e fechar um CFD a qualquer momento
durante o horário de mercado.
Como posso apresentar uma reclamação?
As reclamações podem ser enviadas para o endereço complaints@deriv.com. Para obter mais informações sobre
reclamações e disputas, consulte nossa Política de Reclamações.
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Outra informação relevante
CDFs estão disponíveis em nossa Plataforma DMT5. Maiores informações para negociações com margem estão disponíveis aqui.
Para maiores informações, verifique os nossos termos e condições.
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