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1. Proposta do Documento
Este documento fornece informações importantes sobre o produto de investimento. Não trata-se de material de 
marketing. As informações são exigidas por lei para ajudá-lo a compreender a natureza, riscos, custos, ganhos potenciais 
e perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com outros produtos.

2. Produto
Nome do Produto: Multiplicadores

Fabricante do Produto: Deriv Investimentos (Europa) Limitada (“DIEL”), licenciada e regulada 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 25 de janeiro de 2021.

Você está prestes a comprar um produto que não é simples e poder ser difícil de entender

3. O que é este produto?
Tipo: Multiplicadores
Os multiplicadores combinam recursos de negociação de opções e contratos por diferença, permitindo que você obtenha 
uma exposição indireta a um ativo subjacente. Um Multiplicador é um contrato em que o retorno é determinado pela 
porcentagem do movimento do preço multiplicado pela sua aposta e aumentado pelo multiplicador escolhido. Para obter 
mais informações sobre especificações de contratos e pares de moedas oferecidos nos Multiplicadores, visite nosso 
website.

Objetivos

Ao negociar em Multiplicadores, o objetivo é especular sobre o movimento do preço de um ativo subjacente. Por 
exemplo, se você acha que o preço vai subir, você compra um contrato “Para cima”; inversamente, se você antecipa que o
preço vai cair, você compra um contrato “Para baixo”. A diferença entre o preço de abertura e fechamento do contrato é
o movimento do preço.

Você terá lucro quando o preço for favorável ao seu contrato. Por exemplo, para um contrato Multiplicador Acima, você
obtém lucro fechando sua negociação quando o preço se move mais alto do que o preço pelo qual você comprou seu
contrato.

Seu retorno é baseado neste movimento de preço multiplicado por sua aposta e, finalmente, amplificado pelo valor do
multiplicador. O valor do multiplicador aumenta sua exposição no mercado, potencialmente aumentando seu lucro; no
entanto, os Multiplicadores diferem de outras formas de negociação na alavancagem, pois sua perda nunca excederá sua
aposta inicial.

O valor resultante será igual ao seu lucro ou perda, dependendo de sua especulação sobre o movimento do preço do 
ativo (menos quaisquer custos, conforme detalhado abaixo na seção ‘Quais são os custos?’).

Investidor de varejo

Os multiplicadores são destinados a investidores que têm conhecimento e experiência na negociação de instrumentos
financeiros complexos, como opções e produtos alavancados. Os prováveis investidores compreenderão os principais
conceitos de negociação com alavancagem e também terão a capacidade de arcar com a perda de todo o seu
investimento.

Termos

Os multiplicadores não têm prazo fixo ou data de vencimento e não há período de fechamento recomendado. Você pode
abrir e fechar posições com base no movimento do mercado e em sua estratégia e objetivos de negociação individuais. 

https://deriv.com/pt/contact-us/
https://deriv.com/pt/markets#forex/
https://deriv.com/pt/markets#forex/
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Quais são os riscos e o que eu possa conseguir em retorno?

Indicador de risco resumido (‘SRI’)

O indicador de risco resumido é um guia do nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Mostra a
probabilidade de o produto perder dinheiro devido a movimentos nos mercados ou porque não podemos pagar a você.
Classificamos este produto como 7 de 7, que é a classe de maior risco. Isso classifica as perdas potenciais de 
desempenho futuro em um nível muito alto, e as más condições de mercado provavelmente afetarão nossa capacidade 
de pagar você.

Esteja ciente do risco cambial. Você receberá os pagamentos em uma moeda diferente, portanto, o retorno final que
você receberá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador 
mostrado acima.

Não há período mínimo ou recomendado de fechamento para este produto. O movimento do preço pode afetar seu
retorno e você pode perder até seu investimento inicial.

Não há proteção de capital contra risco de mercado, risco de crédito ou risco de liquidez. As condições de mercado 
podem afetar sua negociação e pode fechar a um preço desfavorável, o que pode impactar significativamente quanto 
você receberá de volta. Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado. Se não
conseguirmos pagar o que é devido, você também poderá perder todo o seu investimento. No entanto, você pode se
beneficiar de um esquema de proteção ao consumidor (consulte a seção ‘O que acontece se não pudermos pagar?’ ).

Cenários de desempenho

Os cenários a seguir ilustram o desempenho de seu investimento. Você pode compará-los com os cenários de outros
produtos. A tabela abaixo leva em consideração o par EUR/USD com os seguintes parâmetros de negociação tabulados.

Multiplicador (realizado durante o dia)

Preco de Abertura: 1.13000 Multiplicador ($): 30 

Lance ($): 100 Valor nacional de Negociacao ($): 3,000 

Up Multiplier Down Multiplier

Cenario de
Desempenho

Preco de
Saida

Mudanca 
de Preco Lucro/Perda Cenario de

Desempenho
Preco
de Saida

Mudanca 
de Preco Lucro/Perda

Favorável 1.13170 0.15% $4.50 Favourable 1.12831 -0.15% $4.50

Moderado 1.13057 0.05% $1.50 Moderate 1.12944 -0.5% $1.50

Desfavoravel 1.12831 -0.15%  -$4.50 Unfavourable 1.13170 0.15% -$4.50

Stress 1.12453 -0.50% -$15.00 Stress 1.13565 0.50% -$15.00

Extremo 1.11870 -1.00% -$30.00 Extreme 1.14130 1.00% -$30.00

Os cenários de desempenho exibidos representam o que você pode obter dependendo do movimento do preço, aposta e
multiplicador. No cenário mais extremo, quando o preço se move contra sua previsão, você não perderá mais do que seu
investimento inicial, que é a aposta.
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Os cenários apresentados são apenas indicativos; seu retorno irá variar dependendo do desempenho do mercado e de
quanto tempo você mantém o contrato. Esses números não levam em consideração sua situação fiscal pessoal, o que
também pode afetar seu retorno. Esses cenários de desempenho presumem que você tem apenas uma posição aberta e
não leva em consideração nenhuma outra posição. Se você tiver várias posições conosco, seu risco pode ser cumulativo e
não limitado a uma posição.

Os cenários de estresse acima mostram o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado, e não leva em
consideração uma situação em que não possamos pagá-lo.

O que acontece caso a Deriv Investments (Europa) Limitada não possa te pagar? 

A DIEL participa no Esquema de Compensação de Investidores que cobre 90% da nossa responsabilidade líquida 
para com um cliente em relação a investimentos que se qualificam para compensação nos termos da Lei de Serviços 
de Investimento sujeito a um pagamento máximo de € 20.000 a qualquer pessoa. Saiba mais sobre o Esquema de 
compensação de investidores lendo a seção intitulada ‘Proteção de seus fundos’ de nossos termos de serviço.

Quais são os custos?

A tabela abaixo mostra o custo envolvido quando você compra um contrato multiplicador em um par de moedas.

Composicao de custos

Custo único Entrada/Saida Custo Comissão Uma percentagem do valor nocional (multiplicador da 
aposta*) está incluída no preço de compra do contrato para 
todos os instrumentos subjacentes. A comissão aplicada pode 
ser de até 0,1% do valor nocional, que é exibido antes da 
compra do seu contrato. Por exemplo:

Se você comprar um contrato Multiplicador UP em EUR/USD 
com uma aposta de $ 100 e um multiplicador de 30, o valor 
nocional do contrato é $ 3.000. A comissão é de 0,0141% do 
valor nocional. Portanto, o custo da comissão é de $ 0,42

Quanto tempo posso mantê-los e, posso sacar meu dinheiro mais cedo?

Os multiplicadores são destinados à negociação de curto prazo e geralmente não são adequados para investimentos de
longo prazo. Não há período de espera recomendado e sem taxas de cancelamento. Você pode abrir e fechar um contrato
de multiplicador a qualquer momento durante o horário de mercado.

Como eu possa realizar uma reclamação? Outras informações relevantes

As reclamações podem ser enviadas para complaints@deriv.com. Para obter mais informações sobre nosso processo de
reclamações e disputas, consulte nossa seção de política de reclamações em nossos termos de serviço.

Outras informações relevantes

Multiplicadores estão disponíveis em nossa plataforma DTrader. Outros recursos disponíveis para personalizar sua 
negociação de acordo com sua estratégia de negociação incluem stop loss, take profit e cancelamento da transação. Mais 
informações sobre como negociar Multiplicadores podem ser encontradas aqui.

Para mais informações, consulte nossos termos e condições.

https://deriv.com/tnc/deriv-investments-(europe)-limited.pdf
mailto:complaints@deriv.com
https://deriv.com/tnc/deriv-investments-(europe)-limited.pdf
https://deriv.com/pt/trade-types/multiplier/
https://deriv.com/pt/terms-and-conditions/



