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Propósito 

Este documento destina-se a fornecer informações importantes sobre este produto de investimento específico e não deve ser considerado 

como material de marketing. É um requisito legal fornecer essas informações para ajudá-lo a entender a natureza, riscos, custos, ganhos e 

perdas potenciais relacionados com este produto e permitir que comparar este produto com outros produtos oferecidos. 

 

O Contrato por Diferença (“CFD”) num ETF é oferecido pela Admiral Markets Cyprus Ltd. (“AM” ou “nós”), uma empresa registada no Chipre 

e regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec)– licença número 201/13. Os escritórios registados para a Admiral 

Markets Cyprus Ltd. is: 1st Floor Dramas 2 Nicosia 1077 Cyprus Por favor contactar +357 22 222 046 ou ir a 

https://admiralmarkets.com/pt/?regulator=cysec para mais informações. 

 

Este documento foi atualizado a 8 de Abril de 2021. 

  Está prestes a comprar um produto que é altamente sofisticado e poderá implicar alguma dificuldade em compreendê-lo. 

 
O que é este produto? 

O Contrato por diferença (“CFD”) de tipo A é um contrato alavancado celebrado com a AM numa base bilateral. Ele permite que um investidor 

especule sobre os preços em alta ou em queda em um ETF subjacente. 

 

Um investidor tem a opção de comprar (ou ir “longo”) o CFD na tentativa de se beneficiar do aumento dos preços do ETF; ou para vender 

(ou ir “short”) o CFD para se beneficiar da queda dos preços do ETF. O preço do CFD é derivado do preço do ETF subjacente. O preço do 

CFD é derivado do preço das ações subjacentes. Por exemplo, se um investidor estiver comprado no ABC ETF CFD e o preço do capital 

subjacente aumentar, o valor do CFD aumentará por sua vez. Terminado o contrato, a AM pagará ao investidor a diferença entre o valor de 

fechamento do contrato e o valor de abertura do contrato, ou seja, o lucro do investidor. Por outro lado, se um investidor estiver comprado 

e o preço do ativo subjacente cair, o valor do CFD diminuirá – portanto, no final do contrato, o investidor pagará à AM a diferença entre o 

valor de fechamento do contrato e o valor inicial do contrato. Os CFDs de ações devem sempre ser liquidados financeiramente e não podem 

ser liquidados pela liquidação física ou entregável de quaisquer ações do ETF. A alavancagem de CFD também tem um efeito de ampliação 

tanto nos lucros quanto nas perdas. 

 

Objetivos 

O objetivo do CFD é permitir que um investidor ganhe exposição alavancada ao movimento no valor do ETF subjacente (seja para cima ou 

para baixo), sem a necessidade de realmente comprar, vender ou transferir as ações do ETF subjacente. A exposição é alavancada, uma vez 

que o CFD requer apenas que uma pequena proporção do valor nocional do contrato seja colocada antecipadamente como margem inicial 

e é uma das principais características da negociação de CFDs. 

 

Por exemplo, se um investidor comprar 2.000 unidades de CFD, cada uma representando uma única ação de ETF, com um valor de margem 

inicial de 20% e um preço de ETF subjacente de US$ 5,0, o investimento inicial será de US$ 5,0 x 1,0 x 2.000 x 20% = US$ 2.000. O efeito 

da alavancagem, neste caso 1:5 (1/20%), resultou em um valor nocional do contrato de USD 5,0 x 2.000 = USD 10.000. 

 

Isso significa que para cada mudança de ponto (ou seja, uma mudança de 0,01) no preço do ETF subjacente, o valor do CFD muda em US$ 

20. Por exemplo, se o investidor estiver comprado e o mercado aumentar de valor, um lucro de US$ 20 será feito para cada aumento de 1 

ponto nesse mercado. No entanto, se o valor do mercado diminuir, uma perda de US$ 20 será incorrida para cada ponto em que o valor do 

mercado diminuir. Por outro lado, se um investidor mantém uma posição curta, um lucro é obtido em linha com qualquer queda nesse 

mercado e uma perda para qualquer aumento nesse mercado. 

 

O CFD não tem uma data de vencimento pré-definida e, portanto, é aberto. A duração do período de detenção fica a critério de cada 

investidor individual, com base em sua estratégia de negociação, estilo e resultado pretendido – não há duração recomendada para esse 

período de tempo. 

 

O fechamento automático de um CFD pode ocorrer se um investidor não depositar fundos adicionais para atender ao requisito de margem 

como resultado de um movimento de preço negativo. Isso acontecerá quando a avaliação de uma conta (patrimônio) diminuir para uma 

certa porcentagem do valor da margem inicial. 

 

Investidor a retalho pretendido 

Este produto destina-se a investidores que já possuem um entendimento e experiência anterior em lidar com produtos alavancados. 

Normalmente, antes de comprometer qualquer capital, os investidores já entendem como os preços dos CFDs são derivados, têm uma 

compreensão clara dos conceitos de margem e alavancagem e entendem o fato de que todos os depósitos na conta de negociação podem 

ser completamente perdidos. Eles também devem entender o perfil de risco/recompensa do produto quando comparado ao da negociação 

de ações. Também é obrigatório que os investidores tenham os meios financeiros adequados e capacidade de suportar uma perda do valor 

inicial investido. 

 

 

 

 

 

https://admiralmarkets.com/pt/?regulator=cysec
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Quais os riscos e retornos potenciais? 

Indicador de Risco 

 

O indicador de risco acima é um resumo do nível de risco que 

este produto apresenta quando comparado a outros produtos. 

Significa a probabilidade de o produto perder dinheiro devido 

aos movimentos do mercado ou porque não podemos pagá-lo. 

 

Consideramos este produto como 7 em 7, que é a classe de 

risco mais alta possível. Isso classifica as perdas potenciais do 

desempenho futuro do produto em um nível muito alto. 

 

Os CFDs são produtos alavancados que, devido a movimentos 

no mercado subjacente, podem gerar perdas rapidamente. As 

perdas podem totalizar o valor investido e podem, portanto, 

exigir o depósito de recursos adicionais. AM oferece proteção 

aos pequenos investidores contra déficits em conta, conforme 

Política Proteção de Saldo Negativo. No entanto, não existem 

meios de proteção do seu capital contra risco de mercado, risco 

de crédito ou risco de liquidez.  

 

Esteja ciente do risco cambial. É possível comprar ou vender 

CFDs em uma moeda diferente da moeda base da sua conta. A 

quantia final que você pode receber em troca depende da taxa 

de câmbio entre as duas moedas. Este risco não foi considerado 

no indicador de risco que você pode ver acima. Conforme 

declarado, em algumas circunstâncias, você pode ser obrigado 

a fazer pagamentos adicionais para pagar por quaisquer perdas 

ocorridas, o que significa que a perda total em que você pode 

incorrer pode totalizar o valor investido. 

 
As condições do mercado podem significar que sua negociação de CFD em um Exchange-Traded Fund é fechada a um preço menos favorável, 

o que pode afetar significativamente o nível de retornos que você recebe. Reservamo-nos o direito de fechar o seu contrato de CFD aberto 

se não mantiver a margem mínima exigida, se estiver em dívida com a AM ou se infringir os regulamentos do mercado. Este processo pode 

ser automatizado. 

 

O desempenho futuro do mercado não é protegido, então você pode perder parte ou todo o seu investimento. Se não pudermos pagar o que 

é devido, você poderá perder todo o seu investimento. No entanto, você pode se beneficiar de um fundo de compensação ao investidor 

(consulte a seção “O que acontece se a Admiral Markets Cyprus Ltd. não conseguir pagar”) e, tal como referido na Política Proteção de Saldo 

Negativo. O indicador de risco que você pode ver acima não considera essas proteções. 

Cenários de Performance 

Os cenários descritos nesta seção são projetados para mostrar como seu investimento pode ser realizado. Seria uma boa prática compará-

los com os cenários relativos de outros produtos. Esses cenários são uma estimativa do desempenho futuro com base em evidências passadas 

sobre como o valor desse investimento pode variar e não são, de forma alguma, um indicador exato. Quaisquer retornos que você recebe 

dependem do desempenho do mercado e por quanto tempo você mantém o CFD. O cenário de estresse significa o que você pode receber 

em circunstâncias extremas de mercado e não leva em consideração uma situação em que não podemos pagá-lo.  

 

As seguintes suposições foram usadas para criar os cenários na Tabela 1:  

 

 

Exchange-traded fund preço de 

abertura: 

P 5 

Tamanho da posição: TS 2 000 

Margem: M 20 % 

Requisitos de margem (USD): MR = P x TS x M 2 000 

Valor nocional da trade (USD): TN = MR / M 10 000 

 

 

Tabela 1 

 
Cenário de 

desempenho 

LONGO 

Preço de 

fecho 

(bid) 

Var. 

preço 

Lucro/Perda 

(USD) 

Cenário de 

desempenho 

CURTO 

Preço de 

fecho 

(offer) 

Var. preço Lucro/Perda 

(USD) 

Favorável 5.075 1.5 % 150 Favorável 4.925 -1.5 % 150 

Moderado 5.025 0.5 % 50 Moderado 4.975 -0.5 % 50 

Exchange-traded Fund CFD (held intraday) 

Menor Risco Maior Risco 

O indicador de risco assume que não está apto para 

comprar ou vender o seu CFD ao preço que gostaria, 

devido à volatilidade do mercado ou terá de comprar 

ou vender o seu CFD a um preço que influencia 

significativamente o seu retorno. 

https://admiralmarkets.com/pt/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/pt/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/pt/start-trading/documents/negative-balance-protection-policy-retail?regulator=cysec
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Não 

Favorável 

4.925 -1.5 % -150 Não 

Favorável 

5.075 1.5 % -150 

Stress 4.750 -5.0 % -500 Stress 5.250 5.0 % -500 

 
Os valores apresentados incluem todos os custos do produto. Se você tiver vendido este produto por outra pessoa ou tiver um terceiro 

aconselhando você sobre este produto, esses valores não incluem quaisquer custos que você possa precisar pagar a eles. Sua situação fiscal 

pessoal, que também pode afetar o quanto você recebe em troca, também não é levada em consideração aqui. 

 

O que acontece se a Admiral Markets Cyprus Ltd. não conseguir pagar? 

Se a AM não puder cumprir suas obrigações financeiras com você, você poderá perder o valor de seu investimento. No entanto, o AM 

segrega todos os fundos de clientes de varejo de seu próprio dinheiro, de acordo com as regras da CySEC. A AM também participa no Fundo 

de Compensação do Investidor (ICF), que cobre investimentos elegíveis até 20.000 euros. Indivíduos são elegíveis ao abrigo do esquema 

ICF e pequenas empresas também podem ser elegíveis. De um modo geral, as empresas maiores são geralmente excluídas do esquema 

ICF. Veja mais no nosso documento Informação da Empresa. 

 

Quais são os custos? 

A negociação de um CFD em um ETF subjacente incorre nos seguintes custos: 

 

Esta tabela mostra os diferentes tipos de categorias de custo e seu significado 

Custos únicos de 

entrada ou saída 

Spread A diferença entre o preço de compra ("preço de oferta") e o preço de venda ("preço de 

oferta") é chamada de spread. Este custo é realizado cada vez que você abre e fecha uma 

negociação. 

Conversão de 

moeda 

Qualquer dinheiro, lucros e perdas realizados, ajustes, taxas e encargos denominados em 

uma moeda diferente da moeda base de sua conta serão convertidos para a moeda base de 

sua conta usando os preços médios dos pares de câmbio aplicáveis na plataforma de 

negociação, onde o preço médio é calculado como (preço de oferta - preço de oferta) / 2. 

Custos únicos de 

entrada ou saída 

Comissão Uma taxa de comissão é cobrada por negociação em nossos produtos ETF CFD, para obter 

mais detalhes, visite a seção de Comissões no nosso website. 

Custos contínuos Ajustamento de 

dividendos 

Os CFDs de ETF estão sujeitos a ajustes em dinheiro que refletem os pagamentos de 

dividendos das ações do ETF subjacentes. Sua conta será creditada ao manter uma posição 

longa (compra) ou debitada ao manter uma posição curta (venda) pelo valor apropriado nas 

datas ex-dividendo do ETF subjacente, se você tiver aberto um CFD em um ETF antes do 

final do pregão diário do dia anterior a essas datas ex-dividendos. 

Custos contínuos Custo diário de 

manutenção 

Uma taxa é cobrada em sua conta para cada noite em que sua posição é mantida. Isso 

significa que quanto mais tempo você mantiver uma posição, mais custará. 

Custos incidentais Taxa de 

distribuidor 

Podemos, de tempos em tempos, compartilhar uma proporção de nosso spread, comissões e 

outras taxas de conta com outras pessoas, incluindo um distribuidor que possa tê-lo 

apresentado. 

 

Por quanto tempo poderei manter o dinheiro e poderei retirar fundos antecipadamente? 

Como dito acima, esses produtos não têm período de retenção recomendado, nem período de cancelamento e, portanto, não há taxas de 

cancelamento. A abertura e o fechamento de um CFD em um ETF podem ser feitos a qualquer momento durante o horário de mercado. 

Observe que manter um CFD em um ETF por um longo prazo pode incorrer em custos de manutenção diários substanciais. 

 

Como poderei reclamar? 

Se estiver insatisfeito com qualquer aspecto do serviço prestado pela Admiral Markets Cyprus Ltd., poderá, em primeira instância, contactar 

a nossa Equipa de Gestão de Clientes por telefone: +357 22 222 046; por email: compliance@admiralmarkets.com.cy; ou por escrito: 

Admiral Markets Cyprus Ltd., 2 Dramas, 1º andar, 1077 Nicósia, Chipre. Mais detalhes podem ser encontrados em nossa seção do site em 

Gestão de Reclamações. 

 

Você também pode consultar a Plataforma de Resolução de Disputas Online da Comissão Europeia. 

 

Outras informações relevantes 

Se houver um atraso entre o momento em que você coloca seu pedido e o momento em que ele é executado, seu pedido pode não ser  

executado no preço que você esperava. Você deve garantir que sua conexão com a Internet seja suficientemente forte antes de negociar. A 

seção de documentos do nosso site contém informações importantes sobre sua conta. Você deve garantir que está familiarizado com todos 

os termos e políticas que se aplicam à sua conta. 

 

Nossas especificações de contrato contêm informações adicionais sobre como negociar um CFD em um ETF subjacente. Estes podem ser 

encontrados na plataforma de negociação e no site https://admiralmarkets.com/pt/?regulator=cysec. 

https://admiralmarkets.com/pt/start-trading/documents/investment-firm-license?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/pt/start-trading/commissions-calculations?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/start-trading/commissions-calculations?regulator=cysec
mailto:compliance@admiralmarkets.com.cy
https://admiralmarkets.com/pt/start-trading/commissions-calculations?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/pt/start-trading/documents?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/pt/start-trading/documents?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/pt/?regulator=cysec
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