Documento de Informações Fundamentais destinadas aos Investidores:
CFDs de Mercadorias
FINALIDADE
Este documento contém informações fundamentais sobre este produto de investimento. Não se trata de material de
marketing ou juridicamente vinculativo. Estas informações são exigidas por lei para o ajudar a compreender a natureza, os
riscos, os custos e os potenciais ganhos e perdas resultantes do investimento neste produto, e para o ajudar a compará-lo
com outros produtos. Antes de decidir abrir uma conta, aconselhamos que leia este documento na sua totalidade, assim
como os nossos termos e condições.
Está prestes a adquirir um produto complexo, que pode ser difícil de compreender.
PRODUTO: Contrato Diferencial (“CFD”) de Mercadorias. Para mais informações sobre os produtos disponíveis como CFDs,
consulte o nosso site nesta ligação. Este documento foi atualizado pela última vez em 14/11/2018.
FABRICANTE: K-DNA Financial Services Ltd, autorizada e regulada pela Comissão de Supervisão dos Títulos e da Bolsa de
Chipre (“CySEC”), Licença de Firma de Investimento de Chipre (“CIF”) nº 273/15, com sede em nº 56, Griva Digeni, Anna
Tower, 1º Piso, 3063 Limassol, Chipre. Para mais informações, contacte o número +357 25 254070, ou visite-nos em
https://finmarket.com/contact-us/.
O QUE É ESTE PRODUTO?
Este produto proporciona ao investidor uma exposição às flutuações de uma mercadoria subjacente, sem a deter
efetivamente. Este contrato é um tipo de Contrato Diferencial (“CFD”), que é um acordo entre um comprador e um
vendedor para a troca da diferença de valor de um instrumento subjacente específico durante o período decorrido entre a
abertura e o fecho do contrato. A diferença é determinada diariamente através da alteração do preço de referência
aquando do encerramento do instrumento financeiro subjacente. Deste modo, se o preço do instrumento em questão
aumentar, o comprador recebe dinheiro do vendedor e vice-versa.
O objetivo do trading de CFDs de Mercadorias é permitir ao investidor especular sobre o aumento ou a descida dos preços
da mercadoria subjacente, obtendo exposição à mesma. Uma mercadoria é uma matéria-prima ou um produto agrícola
primário utilizado no comércio, como metais e energia, entre outros.
Os investidores podem comprar um CFD de uma mercadoria (i.e., uma “posição longa”) se acreditarem que o valor da
mercadoria subjacente vai aumentar, com a intenção de o vender mais tarde por um valor superior. Os investidores podem
vender um CFD (i.e., uma “posição curta”) se acreditarem que o valor da mercadoria vai diminuir, com a intenção de o
comprar novamente mais tarde, a um preço menor. Em ambas as circunstâncias, se o preço da mercadoria se movimentar
na direção oposta e o investidor fechar a sua posição, o prejuízo da transação é debitado da sua conta (mais todos os custos
pertinentes), consoante a nossa proteção contra saldo negativo.
Os CFDs de Mercadorias não são instrumentos com cotação na bolsa, mas sim contratos de transações no mercado de
balcão entre o cliente e a Empresa. Será exigido aos investidores o pagamento adiantado de um depósito inicial, ou
margem, no momento da abertura da posição. A negociação com margem pode aumentar as suas perdas ou lucros. Esta
margem inicial será devolvida quando a posição encerrar.
PARA QUEM É MAIS ADEQUADA ESTA CONTA?
• Clientes com um alto nível de tolerância ao risco;
• Clientes que procurem uma exposição de curto prazo aos instrumentos/mercados financeiros, e possuam um
portfólio diversificado de investimentos e poupanças;
• Clientes que efetuem operações com dinheiro cuja perda possam suportar;
• Clientes que tenham experiência com os mercados financeiros, se sintam à vontade para operar nos mesmos e,
separadamente, compreendam o impacto e os riscos das operações de margem.
PARA QUEM NÃO É ADEQUADA ESTA CONTA?
• Clientes que não queiram ser submetidos a um mercado volátil;
• Clientes que procurem a proteção do seu capital.
QUE OPERAÇÕES POSSO EFETUAR?
Através da sua conta com a K-DNA Financial Services Ltd, pode negociar os CFDs de mercadorias indicados aqui.

PERFIL DE RISCO E REMUNERAÇÃO
A principal vantagem de um CFD é permitir a um investidor obter exposição alavancada ao movimento do ativo subjacente
(e.g., mercadorias), tanto ascendente como descendente, sem o deter efetivamente. Pode contar com as seguintes
vantagens:
• Os CFDs são uma forma viável de obter exposição a mercadorias
• Os CFDs são caracteristicamente líquidos e facilmente negociados
• Os CFDs proporcionam uma forma altamente eficiente, a nível de capital, de participar na categoria de ativos
anteriormente referida
• O investidor pode vender a descoberto CFDs (posição curta) e beneficiar de uma descida de preço, ou comprar CFDs
(posição longa) e beneficiar de um aumento de preço
• O apreçamento dos CFDs é transparente
• Acesso a preços em tempo real
• A configuração de alertas de novas oportunidades compatíveis com a sua estratégia de operação
• A capacidade de gerir riscos através da configuração das opções de “price watch” (vigiar preço) e “stop loss” (limitar
perdas)
Os principais riscos dos CFDs são o risco de mercado e de contraparte. Os CFDs são instrumentos financeiros complexos, de
transações no mercado de balcão (“OTC”). O investidor apenas pode fechar uma posição ao operar connosco, durante os
horários do mercado do instrumento subjacente, conforme indicado no nosso site. Ao operar connosco, será exposto ao
desempenho do ativo subjacente, mas não o detém efetivamente nem usufrui de outros direitos resultantes deste. Os CFDs
são produtos alavancados. A alavancagem pode ampliar os seus lucros, assim como as suas perdas. Estatisticamente, uma
parte considerável dos clientes sofre perdas uma vez que a alavancagem maximiza os prejuízos, originando pedidos de
reforços de margem e o encerramento de posições abertas de clientes.
Dispomos de uma Proteção contra Saldo Negativo, i.e., o investidor não pode perder mais do que o capital da sua conta de
trading; contudo, arrisca-se a perder todo o capital investido. Uma vez que os CFDs podem empregar um alto nível de
alavancagem, os investidores podem ganhar dinheiro rapidamente se o preço do título subjacente se movimentar na
direção desejada, e vice-versa. Como tal, os investidores devem ter cuidado ao utilizar os CFDs.
O trading de CFDs é realizado em plataformas eletrónicas. Podem ocorrer falhas do sistema ou outras avarias. Isto poderá
afetar a sua capacidade de efetuar transações ou a nossa capacidade de oferecer preços contínuos, ou criar a necessidade
de efetuar ajustes posteriores aos preços, para refletirem as cotações subjacentes.
Os preços dos CFDs, assim como os seus termos comerciais como spreads e taxas overnight (de um dia para o outro) podem
variar para refletir períodos, atuais ou previstos, de maior volatilidade dos mercados. Consoante a moeda da sua conta de
trading e a moeda do instrumento subjacente em questão, a rentabilidade do investidor pode ser submetida ao risco de
câmbio entre as duas moedas.
INDICADORES DE RISCO
O indicador sumário de risco (“SRI”) é um guia para o nível de risco deste produto, comparado com outros produtos. Este
indicador representa a probabilidade de o produto perder valor, devido aos movimentos nos mercados ou à nossa
incapacidade de pagar ao investidor. Este produto possui uma classificação de 7 em 7, que é a classe de risco mais elevada.
Isto classifica as potenciais perdas decorrentes do desempenho futuro num nível muito alto. É muito provável que as más
condições de mercado possam afetar a capacidade da K-DNA Financial Services Ltd de pagar ao investidor.
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O indicador de risco é de 7 (i.e., risco muito elevado) por:
• Ser volátil e sujeito a oscilações imprevisíveis.
• O spread pode aumentar com uma liquidez reduzida.
• A totalidade do seu investimento poderá estar em risco.

CENÁRIOS DE ATUAÇÃO
A seguinte tabela representa o possível desempenho do seu investimento (i.e., potenciais lucros e perdas) em múltiplos
cenários. * Estes cenários presumem que:
• O investidor possui um capital inicial de €1000;
• Escolhe comprar/vender 1 contrato CFD de Mercadorias;
• Este contrato CFD específico possui um custo de ticks (flutuação mínima do preço) de €10 por contrato (i.e., o investidor
ganha ou perde €10 por cada tick);
• O preço ao qual pode comprar é de €5,00.
Cenários

Lucro/Perda da
Operação
-€600

Capital Novo

Cenário de stress: O investidor Preço de Abertura: €5,00
€400
Preço de Encerramento: €4,40
assume uma posição longa
(compradora), o preço sofre
uma queda de 60 cêntimos
(ticks) e recebe um pedido de
reforço da margem.
Cenário desfavorável: O
-€70
€930
Preço de Abertura: €5,00
investidor assume uma posição Preço de Encerramento €5,07
curta (vendedora), o preço
aumenta em 7 cêntimos (ticks)
e fecha a posição.
Cenário moderado: O
Preço de Abertura: €5,00
€0
€1000
investidor assume uma posição Preço de Encerramento: €5,00
longa ou curta e fecha a
posição com o mesmo preço
com que abriu.
Cenário favorável: O investidor Preço de Abertura: €5,00
€50
€1050
assume uma posição longa
Preço de Encerramento €5,05
(compradora), o preço
aumenta em 5 cêntimos (ticks)
e fecha a posição.
*Custos de manutenção de posições abertas overnight (de um dia para o outro) ou comissões não incluídos.
Existem vários tipos de riscos associados ao trading de que deve ter conhecimento antes de operar no mercado. Os fatores
que podem afetar a atuação do produto incluem, entre outros:
• Risco de alavancagem
• Risco de margem
• Risco de mercado
• Risco de mercado não regulado
• Risco de perturbação do mercado
• Risco de contraparte
• Risco informático e da plataforma online de trading
• Conflitos de interesses
• Risco cambial
Esta lista é não-exaustiva. Relativamente ao risco cambial, se a moeda da mercadoria subjacente for diferente da moeda da
conta do investidor, este receberá pagamentos numa moeda diferente da sua, pelo que o retorno final recebido dependerá
da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador anteriormente referido. Os riscos das
operações no mercado são ampliados pela alavancagem. Em alturas de maior volatilidade ou incerteza dos mercados ou da
economia, os valores podem variar consideravelmente. Estas flutuações são ainda mais acentuadas em caso de posições
alavancadas, podendo afetar negativamente as suas posições. No caso de uma posição predefinida, esta poderá ser
encerrada. O investidor deve ponderar cuidadosamente se o trading de produtos alavancados, como os CFDs, é adequado
para si. Para mais informações sobre alavancagem e a Política de Divulgação de Riscos da Empresa, visite o site da Empresa
aqui.
Certifique-se de que compreende os riscos e tenha cuidado ao gerir a sua exposição. É importante garantir que está
confortável com o nível de risco imposto pelos instrumentos escolhidos. Se não tiver a certeza como deve investir, um
consultor financeiro poderá ajudá-lo a fazer escolhas adequadas.

QUAL É O TEMPO RECOMENDADO DE DETENÇÃO E POSSO RETIRAR DINHEIRO MAIS CEDO?
Normalmente, os CFDs não são adequados para investimentos a longo prazo, destinando-se a trading de curto prazo. Não
existe um período mínimo e/ou recomendado de detenção para os CFDs. Deste modo, o investidor pode abrir e encerrar
um CFD em qualquer altura, durante o horário do mercado. Deve ter em consideração que, se não houver margem
suficiente na sua conta, a K-DNA Financial Services Ltd pode encerrar a sua posição sem pedir o seu consentimento prévio.
O investidor pode solicitar o levantamento dos fundos disponíveis na sua conta, em qualquer momento.
INVESTIMENTO MÍNIMO
Para mais informações sobre cada posição nova e os respetivos requisitos de valor mínimo de exposição, percentagem do
depósito inicial e de margem inicial, consulte a Política de Alavancagem da Empresa.
TAXAS E CUSTOS
Aconselha-se que o investidor compreenda todos os custos únicos e recorrentes relativos aos CFDs de Mercadorias que
está prestes a negociar. Estes custos reduzem o lucro líquido do investidor, ou aumentam as suas perdas. Para mais
informações, clique aqui.
Custos únicos
Spread

Comissão
Custos únicos
Taxas de câmbio

Custos recorrentes

Taxas de
financiamento e
manutenção

A diferença entre o preço de oferta de compra e o
preço de oferta de venda no momento da conclusão
da operação. O custo pode variar consoante as
condições do mercado.
A taxa cobrada na abertura e no encerramento da
operação. Esta taxa incide sobre todas as contas de
trading
A taxa relacionada com a conclusão da operação de
determinados instrumentos CFD, em ligação com
taxas do mercado subjacente.
A manutenção de posições durante um dia
adicional implica a cobrança desta taxa.

Clique aqui

ACESSO AO SEU INVESTIMENTO

Pode consultar a sua conta online, em qualquer momento, acedendo ao nosso site protegido.

Pode comprar e vender CFDs de Mercadorias durante os horários do mercado. Clique aqui para consultar os
horários do mercado na secção de informações da nossa página de negociação.

Consoante o banco, a transferência pode demorar dois (2) dias adicionais.
CONSIDERAÇÕES FISCAIS
Enquanto trader, os seus lucros constituem rendimentos tributáveis. Como tal, os seus lucros são tributados à taxa marginal
em vigor. A K-DNA Financial Services Ltd não fornece demonstrações financeiras anuais ou quaisquer informações sobre
impostos. Para mais considerações fiscais, consulte o seu consultor financeiro ou consultor fiscal.
O QUE ACONTECE SE A EMPRESA NÃO CONSEGUIR PAGAR?
Se a Empresa for incapaz de cumprir a sua obrigação financeira perante o cliente, este poderá perder o seu investimento
junto da Empresa. No entanto, a Empresa é membro do Fundo de Indemnização de Investidores (“ICF”) para os clientes das
Firmas de Investimento de Chipre (“CIFs”), que garantem os montantes em dívida dos clientes abrangidos, contra CIFs e
membros da ICF, através do pagamento de indemnizações que não excedam o valor total de €20 000 por cliente,
independentemente do número de contas detidas, da moeda e do local de oferta do serviço de investimento. Para mais
informações, consulte a página https://finmarket.com/safety-of-funds/.
COMO POSSO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO
Se tiver uma reclamação, contacte o departamento de Apoio ao Cliente da Empresa, por e-mail, através de
support@finmarket.com, OU o departamento de Conformidade através de compliance@finmarket.com, OU por escrito,
conforme indicado em https://finmarket.com/contact-us.
OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
Para mais informações sobre este produto, consulte o nosso site. Certifique-se de que leu todas as informações legais na
secção jurídica do nosso site, aqui.

