
Documento de informação chave - Contratos por diferença (Contracts for Difference -"CFDs") de pares de Forex  
 
Este documento contém informações-chave sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. A 
informação é exigida por lei para lhe ajudar a compreender a natureza, riscos, custos, potenciais ganhos e perdas deste 
produto e a compará-lo com outros produtos. Este Documento de Informação Chave (Key Information Document - "KID") 
foi atualizado pela última vez em Dezembro de 2021. 
 
Produto 
 
CFDs de FX, doravante referidos como "Produto" são um produto emitido pela iTrade Global (CY) Ltd (a "Empresa"), 
autorizado e regulamentado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários do Chipre (Cyprus Securities and Exchange 
Commission - "CySEC") com o número de licença 298/16. Website: www.investfw.com Email:compliance@investfw.com 
 
Aviso de risco: “Está prestes a adquirir um produto que não é simples e que pode ser difícil de compreender.”  
 
O que é este produto? Está prestes a negociar CFD cujo instrumento subjacente é FX. 
 
O que é CFD? - CFD é um instrumento negociável que representa um contrato entre duas partes sobre a diferença entre o 
preço atual de um instrumento subjacente e o seu preço no dia final do contrato. Os CFDs são produtos alavancados que 
permitem aos investidores fazer transações com apenas uma pequena margem (depósito). O instrumento subjacente 
nunca passa a ser a sua propriedade, e o lucro ou perda é determinado pela diferença entre o preço de compra e o preço 
de venda do CFD, menos os custos relevantes (detalhados abaixo). 
 
O que é um instrumento subjacente? – A Empresa pode oferecer CFDs de diversos instrumentos subjacentes. Neste caso 
trata-se de um CFD associado a FX (Forex). Pode consultar a lista das FX que oferecemos atualmente com CFDs no nosso 
Website. 
 
Um investidor pode optar por comprar (ou assumir a posição longa (“go long”) o CFD para beneficiar da subida dos preços 
de FX; ou vender (ou assumir a posição curta (“go short”) o CFD para beneficiar da descida dos preços de FX. O preço do 
CFD de FX é derivado do preço do respetivo par FX subjacente, que pode ser ou o preço spot atual ou o preço futuro. Os 
CFDs são produtos alavancados, e para colocar uma Ordem de CFD de FX o investidor é obrigado a manter a margem. A 
margem normalmente representa uma proporção relativamente modesta do valor global do contrato em termos 
monetários, pelo que o investidor deve negociar usando "alavancagem". Isto significa que uma variação relativamente 
pequena do mercado pode provocar uma variação muito significativa do valor das posições do investidor, podendo tanto 
beneficiar como prejudicar o investidor. Sempre que abrir negociações, o investidor deve manter o capital próprio 
suficiente, considerando todos os lucros e perdas correntes para satisfazer aos requisitos de margem. Em vaso de 
variação do mercado contra a posição do investidor e/ou de aumento dos requisitos à margem, o investidor pode ser 
chamado a depositar fundos adicionais a curto prazo para manter a sua posição. O não cumprimento de um pedido de 
depósito de fundos adicionais pode resultar no encerramento da(s) sua(s) posição(ões). No final do dia, todas as posições 
abertas são prorrogadas e é cobrada uma taxa de swap diária. Os CFDs de FX não têm um período de detenção 
recomendado e fica ao critério de cada investidor individual determinar o período de detenção mais apropriado com base 
na sua própria estratégia e objetivos individuais de negociação. 
 
Objetivos - Ao negociar um CFD, um investidor ganha uma exposição indireta ao instrumento financeiro subjacente sem se 
tornar proprietário dele. Através da negociação o investidor recebe os resultados da exposição da empresa ao desempenho do 
ativo subjacente, sem ganhar direitos de propriedade ou outros direitos sobre o respetivo ativo subjacente. Este produto  
é apropriado apenas para os fins de investimento especulativo. 
 
Pequeno investidor-alvo - Este produto é de negociação altamente especulativa e envolve um risco significativo de perda. 
O produto é para clientes com um horizonte de investimento relativamente curto, não sendo adequado para todos os 
investidores, mas apenas para aqueles que i) compreendem e estão dispostos a suportar os riscos envolvidos, incluindo 
os riscos associados à negociação de margem; ii) possuem a experiência e conhecimentos necessários sobre a negociação 
de derivados e instrumentos subjacentes; e iii) possuem capacidade financeira de suportar o risco de perda total dos 
valores investidos considerando mecanismo de proteção do saldo negativo oferecido pela Empresa. 
 
Prazo - Os CFDs de FX geralmente não têm uma data de expiração, cabendo portanto ao investidor abrir e fechar a 
posição. O investidor deve estar ciente de que se o nível de margem cair abaixo do Margin Close Out Level de 50%, 
receberá uma chamada de stop out ou de margem e as posições começarão a ser liquidadas, sem aviso prévio. 
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Quais são os riscos e o que poderia receber em troca?   
Índice de risco  

 Menor risco    Maior risco  
       

   

Recompensas tipicamente mais baixas  Recompensas tipicamente mais elevadas 
       

 

Significado do índice O índice mede o nível de risco ao qual o seu 

investimento pode ser exposto. A classe de risco não é garantida 

e pode mudar com o tempo. A classe mais baixa não significa 

"risco zero". Os CFDs de FX têm classificação de 7 na escala de 1 a 

7 (sendo 1 a classe do menor risco). Possuem portanto (devido 

inclusive à alavancagem) as características de risco mais elevado.  
 
 

 
"O que lucrar/perder irá variar dependendo do desempenho do mercado e do tempo que mantiver a sua posição em aberto. Contudo, não existe proteção de capital 
contra o risco de mercado, risco de crédito ou risco de liquidez" 

 

Riscos gerais do CFD 
 

• Os CFDs são instrumentos financeiros complexos e são negociados no mercado de balcão (Over the Counter- "OTC"). Só 
pode sair da sua posição através de negociação connosco, durante as horas de negociação do instrumento subjacente, 
tal como indicado no nosso Website. Não pode transferir as suas posições/negociações abertas para qualquer outra 
empresa. 

 
• Não é proprietário do ativo subjacente. Através da sua transação connosco, recebe da nossa parte a exposição ao 

desempenho do ativo subjacente, sem obter qualquer direito de propriedade ou outros direitos sobre o ativo subjacente. 
 

• Os CFDs são produtos alavancados. O cliente só precisa de uma pequena margem para obter exposição ao ativo 
subjacente. A alavancagem pode aumentar tanto os seus lucros como as suas perdas. 

 
• Estatisticamente, uma parte significativa dos clientes acaba por sofrer perdas devido à alavancagem, pois o efeito da 

alavancagem amplifica as perdas, levando a chamadas de margem e ao encerramento das posições abertas dos 
clientes. Aplicamos a Proteção de Saldo Negativo, ou seja, não pode perder mais do que o saldo da sua conta de 
negociação, no entanto continua a correr o risco de perder o capital investido connosco. 

 
• A negociação dos CFD é realizada em plataformas eletrónicas. Podem acontecer falhas do sistema ou outras avarias. 

Isto pode afetar a sua capacidade de negociação, a nossa capacidade de oferecer preços contínuos ou criar uma 
necessidade de ajustamento subsequente dos preços para refletir os preços de câmbio subjacentes. 

 
• Os preços dos CFDs, bem como as suas condições comerciais como os spreads e as taxas de overnight podem variar 

para refletir períodos de volatilidade real ou esperada do mercado. 
 

• Dependendo da moeda da sua conta de negociação e da moeda do instrumento subjacente negociado, o seu resultado 
final pode ser exposto ao risco de câmbio das duas moedas.  

• A legislação fiscal do seu Estado-Membro de origem pode ter um impacto no seu rendimento. 
 

Cenários de desempenho Os cenários mostrados abaixo demonstram o possível funcionamento do seu investimento. Pode 

compará-los aos cenários de outros produtos. Os cenários disponibilizados representam uma estimativa do desempenho futuro 

de acordo com a evidência histórica de variação do valor deste tipo de investimento, e não podem ser interpretados como uma 

previsão exata. A evolução do mercado no futuro não pode ser prevista com precisão. Os cenários apresentados apenas 

indicam os resultados possíveis com base nos resultados recentes. Os resultados efetivos podem ser mais baixos. Os seus 

ganhos dependerão do desempenho efetivo do mercado e do período de detenção do CFD. O cenário de stress mostra o que 

poderá recuperar em situações de mercado extremas, sem considerar a situação de nós não sermos capazes de lhe pagar. A 

tabela abaixo mostra o dinheiro que poderia recuperar face a diferentes cenários, assumindo que compra. 



CFD de par FX (GBP/USD mantido intradiário) 

                  Bid     Ask  

 Saldo (USD)          1065               

 Preço de abertura           P   1.38878    1.38899  

 Volume de negociação (volume)        TS   10,000    10,000  

 Margem %           M   3.33%     3.33%  

 Margem necessária (em USD)        P x TS x M   462.93    463.93  

 Valor nocional de negociação (em USD)      P x TS   13,887.90    13,889.90  

 Custos correntes                          

 Prémio diário %           DP%   -0.0019%    -0.0075%  

                          

      POSIÇÃO LONGA        POSIÇÃO CURTA      

   
Preço de 

  
Variação de 

  Overnight   Lucro/perda   
Preço de 

  
Variação de 

  Overnight    Lucro/perda  
       Rollover Swap   após custos (em       Rollover Swap   após custos (en  

   fecho   preço %       fecho   preço %      

       SP x TS x DP %   USD)       SP x TS x DP %   em USD)  

                      

 Favorável  1.40982   1.50%  -1.06   207.29  1.36796  -1.50%  -0.26   208.06  

 Moderado  1.40010   0.80%  -1.05   110.07  1.37768  -0.80%  -0.26   110.84  

 Desfavorável  1.36816   -1.50%  -1.03   -209.37  1.40962  1.50%  -0.27   -208.59  

 Stress*  1.30565   -6.00%  -0.98   -834.37  1.47212  6.00%  -0.28   -833.55  

*A posição será automaticamente fechada assim que for atingida a Margin Close Out Level de 50%.  
"A evolução do mercado no futuro não pode ser prevista com precisão. Os cenários apresentados apenas indicam os resultados possíveis com base nos resultados 
recentes. Os resultados efetivos podem ser mais baixos. . Estes cenários de desempenho assumem que só tem uma posição aberta e não têm em conta o eventual 
saldo acumulado negativo ou positivo em caso de múltiplas posições abertas connosco". 

 

O que acontece se a Empresa não for capaz de pagar? O investidor pode incorrer perdas financeiras devido ao incumprimento da 
obrigação por parte da Empresa. Em caso de insolvência da Empresa os investidores têm direito de reclamar compensações pelo 
Fundo de Indemnização do Investidor (Investor Compensation Fund - "ICF") que cobre investimentos até o mais baixo dos valores de 
20.000 euros ou 90% do crédito do investidor coberto, por pessoa, por empresa. A Empresa é membro do Fundo de Indemnização do 
Investidor, mais informações encontram-se disponíveis no website da Empresa. A Empresa declara que todos os fundos de clientes 
individuais são segregados dos fundos próprios da Empresa, conforme os requisitos regulamentares aplicáveis. 
 
Quais são os custos? 
 

  Aplicável a todos os instrumentos - Um spread é a diferença entre o preço bid (compra) 

  e o preço ask (venda) do determinado instrumento. Este pagamento é feito cada vez 

 Spread que se abre e fecha uma transação. Por favor consulte o nosso website. 

Pagamento único Comissão Não aplicável 

 Câmbio Aplicável a todos os instrumentos. Este é o custo de conversão dos lucros e perdas 

  obtidos, bem como quaisquer custos e encargos em moeda diferente da moeda-base 

  da sua conta de negociação. Por favor consulte o nosso website. 

 Taxas de Pontos   

Encargos de Swap Point Aplicável a todos os instrumentos. Este é o custo de swap para manter a sua posição 
permanentes Rates aberta até ao dia seguinte. Por favor consulte o nosso website. 

     
 
Quanto tempo devo manter o produto, posso recuperar o dinheiro mais cedo? 

 
• A Empresa não impõe período de detenção obrigatório para qualquer posição (compra ou venda).  
• Os CFDs destinam-se à negociação a curto prazo, nalguns casos intradiária, e geralmente não são adequados para 

investimento a longo prazo. Não existe um período de detenção recomendado nem um período de cancelamento. Pode abrir 
e fechar um CFD de FX a qualquer momento durante o horário de negociação no mercado do respetivo CFD.  

• Pode sair de uma negociação aberta apenas entrando numa negociação oposta, exclusivamente connosco, durante o horário 
de negociação do mercado do instrumento subjacente disponibilizado no nosso Website. 

 
Como reclamar? - O investidor pode submeter queixas à Empresa relativamente aos produtos e serviços oferecidos pela Empresa por 
correio: Gladstonos 99, Elnor Hermes Building, 3rd Floor, 3032 Limassol, Chipre e/ou por correio eletrónico para: 
complaints@investfw.com, telefone: +35725262126. Caso a decisão final não satisfaça as exigências do queixoso, este pode 
apresentar uma queixa através do Provedor de Justiça Financeiro (www.financialombudsman.gov.cy), do CySEC ou dos tribunais 
competentes. 
 
Outras informações relevantes -Todos os documentos adicionais com informação completa sobre o produto, incluindo a informação 
detalhada sobre as taxas e as características do produto, encontram-se disponíveis no website da Empresa. Todos os investidores 
devem certificar-se de que leram e compreenderam os Termos e Condições, Execução de Ordens e Política de Melhores Interesses, 
Aviso de Divulgação de Riscos e Política de Conflito de Interesses que se encontram disponíveis no website da Empresa. 

https://www.investfw.com/
https://www.investfw.com/pt-pt/payment-methods/
https://www.investfw.com/pt-pt/account-types/
mailto:complaints@investfw.com,

