
Documento de Informação Chave – CFD sobre Metais 

Objetivo 

Este documento oferece-lhe as informações-chave sobre este produto de investimento. Não constitui material de marketing. As informações são exigidas por lei para 
ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos, os ganhos e as perdas potenciais deste produto e para ajudar a compará-lo com outros produtos. Está prestes a 
comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender. 
 
Os CFDs são instrumentos complexos e acarretam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Visite nosso site para obter a percentagem 
exata de contas de investidores de retalho que perdem dinheiro ao negociar CFDs com este fornecedor. Deve considerar se entende ou não como é que funcionam 
os CFDs e se pode ou não sujeitar-se a correr o elevado risco de perder o seu dinheiro. 
 

Produto 

Este CFD sobre Metais é oferecido pelas Indication Investments Ltd, (“Empresa”, “nós” ou “nós), que está autorizada e regulada pela Comissão de Valores 
Mobiliários do Chipre, com licença número 164/12. 
Site: www.libertex.com  Email: info@libertex.com  Número de telefone: +35722025100  
Este documento foi criado/ atualizado em janeiro de 2022. 
 

Que produto é este? 

Tipo 

Um Contrato de Derivativos para a Diferença ("CFD") sobre Balcão (“OTC”) - CFD de Metais. 

Objetivo  

Um CFD de Metal não é um instrumento cotado, mas é negociado como um contrato sobre balcão entre si e a Indication Investments Ltd. 
  
Um CFD de Metal permite-lhe ter exposição aos movimentos de preços sobre o metal subjacente sem possuir o metal . um CFD de Metal  é um acordo entre si e a 
Indication Investments Ltd, para trocar a diferença de preço do subjacente, ao longo de um período de tempo. A diferença a ser trocada é determinada pela mudança 
no preço de referência do subjacente. Assim, se o preço subjacente subir e tiver um CFD longo, vai receber dinheiro da Indication Investments Ltd e vice-versa. Um 
CFD sobre Metal pode ser comprado longo ou vendido curto, para corresponder à sua visão futura do mercado.  
  
Um CFD de Metal é um produto alavancado que requer que deposite um montante menor de dinheiro como margem, em vez de pagar o valor total da sua exposição. 
O nível de alavancagem depende do requisito de margem para o CFD individual sobre Metal. Vai pagar uma margem inicial quando a posição for aberta. Para 
investidores de retalho, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) exige uma margem inicial mínima de 20% do valor notacional do CFD 
da Metal e requer que a Indication Investments Ltd liquide posições abertas, se o capital qualificativo (CFD cash e CFD P&L não realizado) na sua conta CFD cair abaixo 
de 50% dos requisitos iniciais da margem, para todas as posições CFD. Além disso, a Indication Investments Ltd estabelece requisitos de margem internos, com base 
na volatilidade histórica do subjacente e outros fatores, e aplicarão o requisito de margem interno caso seja superior ao requisito ESMA.   

Investidor de Retalho Pretendido  

Este produto destina-se a investidores que querem ganhar exposição ao metal subjacente  e a quem entender que, mantendo este instrumento, vai receber exposição 
ao ativo subjacente numa base alavancada e poderá perder mais do que a margem inicial depositada para abrir a posição. No entanto, a ESMA prescreve que as 
perdas relatadas por um investidor de retalho não podem, em conjunto, exceder os fundos investidos numa conta de CFD de retalho.  A título de exemplo, deposita 
€10.000 na sua conta CFD de retalho e abre uma longa posição com um valor fictício de €20.000. A margem inicial paga para abrir a posição é de €4.000. Se a posição 
perder 60% do seu valor inicial e estiver encerrada, terá reportado uma perda de €12.000. A perda consumirá todo o saldo da sua conta, mas como investidor a 
retalho, não terá de pagar o saldo negativo de €2.000 da Indication Investments Ltd. 
 

Benefícios do Seguro: Nenhum 

Prazo  

Não há um período de retenção do investimento pré-determinado ou vencimento implícito do contrato neste instrumento - é um investimento aberto para ser 
comprado e vendido a seu critério. Consulte o site da Indication Investments Ltd para ver os horários de negociação. 
  

Quais são os riscos e o que posso receber em troca?  

Indicador de risco 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 Risco Inferior                                                                                                                                                    Risco Superior 
 

http://www.libertex.com/
mailto:info@libertex.com


O indicador do resumo de risco aqui oferecido é um guia sobre o nível de risco deste produto, em comparação com outros produtos. Mostra como é provável que o 
produto perca dinheiro devido aos movimentos dos mercados ou porque nós não conseguimos pagar-lhe. Classificámos este produto como 7 em 7, que é a classe de 
maior risco. Este relatório avalia as potenciais perdas de desempenho futuro a um nível muito elevado em condições de mercado precárias. Esteja ciente do risco 
monetário. Quando lida com um CFD que é denominado numa moeda diferente da moeda base ou de uma moeda que tem num depósito na sua conta connosco, 
todas as margens, lucros, perdas e créditos financeiros e débitos em relação a esse CFD são calculados usando a moeda em que o CFD está denominado. Este risco 
não é considerado no indicador mostrado acima. Em algumas circunstâncias, se a sua conta não contiver património suficiente, para corresponder aos requisitos de 
margem aplicáveis, as suas posições abertas serão liquidadas. A perda total que pode sofrer poderá exceder significativamente o requisito de margem inicial, mas 
não poderá exceder o saldo da sua conta CFD de retalho. Não poderá fechar a sua posição facilmente ou pode ter de vender a um preço que tenha um impacto 
significativo no lucro/perda realizado. Os mercados podem cair durante a noite, e talvez não consigamos fechar a sua posição a um preço que evite perdas maiores 
do que a margem originalmente depositada. Além disso, se a Indication Investments Ltd não for capaz de lhe pagar o que é devido, poderá perder todo o seu 
investimento. 

Cenários de Desempenho 

Cenários (assumindo um investimento Longo, de 1.000 EUROS, em XAG, 

detidos por 4 semanas com multiplicador 10) 
Volatilidade Top  Volatilidade Média  

Elevada 

volatilidade  

Cenário de Stress  

O que poderá obter após os custos (investimento 

mais lucro/perda)  

€288  €188  €88  

Retorno no final do mês  -70%  -80%  -90%  

Cenário 

Desfavorável  

O que pode receber após os custos   

(investimento mais lucro/perda) 

€788  €638  €538 

Retorno no final do mês -20%  -35%  -45%  

Cenário 

Moderado  

O que pode receber após os custos   

(investimento mais lucro/perda) 

€1048  €1068  €1108  

Retorno no final do mês 6%  8%  12%  

Cenário Favorável  

O que pode receber após os custos   

(investimento mais lucro/perda) 

€1388  €1688  €1788  

Retorno no final do mês 40%  70%  80%  

 
Os cenários mostrados ilustram como é que o seu investimento poderia funcionar. O cenário de stress mostra o que poderá obter de retorno em circunstâncias 
extremas de mercado. Poderá compará-los com os cenários de outros produtos. A volatilidade subjacente é um factor importante; ilustrámos o possível desempenho 
com volatilidade baixa, média ou elevada.   
 
Os cenários apresentados constituem uma estimativa do desempenho futuro, com base em provas do passado sobre como o valor deste investimento varia, e não 
constitui um indicador exato. Aquilo que recebe varia consoante o funcionamento do mercado e ao longo do tempo em que mantém o produto, e se tem ou não 
fundos suficientes na sua conta para sustentar as perdas representadas. A Indication Investments Ltd irá liquidar posições automaticamente se o saldo da conta for 
insuficiente, para corresponder aos requisitos de margem.  
 
Os números mostrados incluem todos os custos do próprio produto, mas não incluem todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os números não 
têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o que também poderá afectar o montante que recuperamos. Abrir uma posição longa significa que acha que o preço 
subjacente aumentará, e a abertura de uma posição curta permite-lhe pensar que o preço subjacente diminuirá.  
 
A evolução do mercado no futuro não pode ser vista com exatidão. Os cenários apresentados são apenas uma indicação de alguns dos resultados possíveis. Os 
retornos atuais poderiam ser inferiores. 
 

O que acontece se a Indication Investments Ltd não conseguir pagar? 

Caso a Indication Investments Ltd ficar insolvente e não conseguir pagar aos seus investidores, os Clientes Não Profissionais podem ser elegíveis para uma 
compensação de até €20.000, pelo Fundo de Compensação do Investidor criado pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre. 
 

Quais são os custos? 

A Redução do Rendimento ("RIY") mostra o impacto que os custos totais que paga terão no retorno do investimento que poderá ter. Os custos totais têm em conta 
os custos pontuais, contínuos e acessórios. O valor aqui mostrado são custos cumulativos do próprio produto num período de retenção estimado de 4 semanas. Os 
números assumem o investimento de €1.000 por um valor notivo de €10.000. Os números são estimativas e poderão mudar no futuro. 



Custos ao Longo do Tempo  

A pessoa que estiver a vender-lhe ou a aconselhá-lo sobre este produto poderá cobrar outros custos. Se sim, essa pessoa fornecerá informações sobre estes custos 
e mostrar-lhe-á o impacto que todos os custos terão no seu investimento ao longo do tempo. 
 
 

Período de Retenção Estimado  4 Semana 

Investimento €1.000 

Quantidade Nocional €10,000 

Custos Totais €12 

Impacto no retorno -1.2% 
 

Composição dos Custos  

A tabela abaixo mostra:  
• O impacto anual dos diferentes tipos de custos.  
• O que significam as diferentes categorias de custos. 

 

 
Esta tabela mostra o impacto sobre o retorno 
por ano 

   

  
  
Custos 
individuais  

Custos de entrada  
0.002%  

Comissões de Corretagem. Este é o máximo que vai pagar, e poderá pagar menos.  

Custos de saída  
0.002%  

Comissões de Corretagem. Este é o máximo que vai pagar, e poderá pagar menos.  

  
  
Custos 
correntes  

Custos de Transação do Portefólio  
0%  Não Aplicável  

Outros custos correntes  
-0.0042 % 

 
Custos de financiamento. Pago durante a noite no montante notacional. 

  
  

Custos 
acessórios  

Taxas de desempenho  
0%  Não Aplicável  

Juros suportados  
0%  Não Aplicável  

 

Quanto tempo devo segurar, e posso tirar dinheiro mais cedo? 

Período de retenção (mínimo obrigatório) recomendado: nenhum  

Não há nenhum período de retenção ou período mínimo recomendado. Não há consequências se optar por encerrar a sua posição, a não ser terminar a sua 
exposição ao subjacente naquele momento. A cesação antecipada poderá ocorrer no caso da sua conta não ter fundos suficientes para suportar o requisito de 
margem da sua posição, em consequência de certas ações empresariais, ou se a Indication Investments Ltd, por outras razões, decidir suspender os CFDs, ou se a 
Indication Investments Ltd se tornar insolvente. 
 

Como é que posso reclamar? 

Qualquer dúvida e/ou preocupação e/ou problema que possa ter em relação aos serviços prestados por nós, nos termos do Acordo do Cliente, deve ser apresentada 
por escrito e endereçado ao Departamento de Suporte ao Cliente, através da página "Feedback" do nosso site. Caso deseje apresentar uma Reclamação oficial sobre 
a sua conta ou sobre as suas negociações com a Empresa, por favor, encontre mais informações sobre como prosseguir aqui. . Se não considerar que a sua queixa foi 
resolvida de forma satisfatória, pode enviar a sua queixa ao Serviço do Provedor de Justiça Financeira do Chipre. Consulte http://www.financialombudsman.gov.cy 
para obter mais informações. 

Outras informações relevantes 

Se houver um atraso entre o momento em que faz o seu pedido e o momento em que o mesmo é executado, o seu pedido pode não ser executado ao preço esperado. 
Os Termos e Condições de Negociação, bem como todas as Políticas relacionadas e outros Documentos de Divulgação do nosso site contêm informações importantes 
sobre a sua conta. Deve familiarizar-se com todos os termos e políticas que se aplicam à sua conta. Este documento de informações chave não contém todas as 
informações relacionadas com o produto. Para outras informações sobre o produto e sobre os termos e condições juridicamente vinculativos do produto, consulte 
www.libertex.com 
 

 

https://app.libertex.com/docs/en/complaints-procedure-for-clients.pdf
http://www.libertex.com/

