
  

 Documento de informação chave - Contratos diferenciais (CFD) em pares de divisas FX 
Objetivo 
Este documento fornece informações importantes sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. A 
informação é obrigatória por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos, os ganhos e perdas potenciais 
deste produto permitindo-lhe compará-lo a outros produtos. 

Produto 
 
Este CFD em mercadorias é oferecido pela FxPro UK Limited, ("FxPro", "nós"), que é autorizada e regulada pela Financial 
Conduct Authority (FCA). 
Sítio Web: www.fxpro.co.uk│ E-mail: support@fxpro.com │ Telefone: +44 (0) 20 7776 9720Este documento foi 
criado/atualizado pela última vez a 18 de fevereiro de 2020. 
 

       Está prestes a adquirir um produto que não é simples e pode ser difícil de entender. 

O que é este produto? 
Tipo 
Um contrato diferencial (CFD) é um contrato alavancado celebrado com a FxPro numa base bilateral, liquidado em 
dinheiro. Permite que um investidor especule sobre a subida ou a queda dos preços em pares de divisas FX subjacentes. 
Um par de divisas FX (por exemplo, EUR/USD) envolve a compra e venda simultânea de duas moedas diferentes. A 
primeira moeda referenciada no par de divisas é conhecida como a moeda base (EUR) e a segunda (USD) é conhecida 
como a moeda da Cotação. O preço do CFD num par de divisas FX é proveniente do preço do par de divisas FX 
subjacente. Um investidor tem a opção de comprar (Long) o par de divisas se achar que o preço da moeda base vai 
aumentar em relação à moeda da Cotação; ou de vender (Short) o par de divisas se achar que o preço da moeda da 
Cotação vai aumentar em relação à moeda base.  
 
Os CFD são produtos alavancados e a alavancagem é personalizada e definida pelo cliente. No final do dia, todas as 
posições abertas são refinanciadas e é cobrada uma taxa swap diária. Recordamos que a negociação de margens exige 
um cuidado extra, porque, embora possa obter grandes lucros se o preço se mover a seu favor, arrisca perdas 
consideráveis se o preço se mover contra si. A falta de depósito de fundos adicionais para cobrir o requisito de margem 
de manutenção como resultado de um movimento de preço negativo, pode resultar no encerramento automático do CFD. 
Isto ocorrerá quando o capital restante da conta descer abaixo do requisito da margem de manutenção. 
O CFD em par de divisas FX não possui uma data de vencimento predefinida e, portanto, é aberto. A FxPro mantém a 
capacidade de rescindir unilateralmente de qualquer contrato CFD quando julgar que os termos do contrato foram violados. 
 
Objetivos 
O objetivo do CFD é permitir que um investidor ganhe exposição alavancada ao movimento no valor do par de divisas FX 
subjacente (tanto para cima como para baixo), sem possuir o par físico de divisas FX. A exposição é alavancada, visto que 
o CFD exige apenas uma pequena proporção do valor nocional do contrato para ser adiantado como margem inicial. Por 
exemplo, se um investidor comprar 1 lote de CFD (1 lote igual a 100,000) em EUR/USD com um montante de margem 
inicial de 5% e um preço de EUR/USD subjacente de 1,19770/1,19780, o investimento inicial será de 5,000 EUR ou o 
equivalente na moeda da sua conta. O efeito da alavancagem, neste caso, 500:1 (1 / 0,05). Com base no tamanho da 
negociação acima, para cada mudança de 1 ponto no preço do par de divisas FX subjacente, o valor do CFD muda em 10 
USD. Por exemplo, se o investidor quiser comprar (Long) e o mercado aumentar em valor, terá um lucro de 10 USD por 
cada aumento de 1 ponto nesse mercado. No entanto, se o mercado diminui em valor, terá uma perda de 10 USD por 
cada ponto em que o mercado diminuir em valor. Por outro lado, se um investidor optar por uma posição de venda (Short), 
terá um lucro de acordo com as reduções desse mercado e uma perda por qualquer aumento no mercado. 
 
Os CFD em geral não possuem um período de retenção recomendado e depende do critério de cada investidor individual 
determinar o período de retenção mais apropriado com base na sua própria estratégia e objetivos de negociação 
individuais. 
 
Investidor não profissional previsto 
Os CFD destinam-se a investidores que tenham conhecimento ou sejam experientes em produtos alavancados e que 
compreendam como são derivados os preços dos CFD, os conceitos-chave de margem e alavancagem, o facto de que as 
perdas podem exceder os depósitos e que devem ter os meios financeiros apropriados para suportar a perda de todo o 
valor investido. 

Quais são os riscos e o que poderei obter em troca?  

https://fxpro.co.uk/


  

 
O indicador de risco resumido é um guia para o nível de risco deste produto relativamente a outros produtos. Mostra o 
quão provável é que o produto perca dinheiro devido aos movimentos nos mercados ou porque não nos é possível pagar-
lhe. 

 
 
Classificámos este produto como 7 de 7, que é a  
classe de maior risco. Isto classifica as perdas 
potenciais do desempenho futuro do produto a um 
nível muito alto.   
 
Os CFD são produtos alavancados que, devido 
aos movimentos subjacentes do mercado, podem 
rapidamente provocar perdas. Não há proteção de 
capital contra risco de mercado, risco de crédito ou 
risco de liquidez. 
 

 

 

 

Esteja atento ao risco cambial. É possível comprar ou vender CFD de um par de divisas FX numa moeda diferente da 
moeda base da sua conta. O retorno final que pode obter depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco 
não é considerado no indicador apresentado acima. 
 

A negociação com alavancagem aumenta as perdas dos movimentos de preços e a falha no depósito de fundos 
adicionais pode resultar num encerramento automático do CFD. O investidor também está sujeito a riscos relacionados 
com falhas na ligação da Internet, falhas e atrasos na comunicação ou roubo da palavra-passe da conta. 

Este produto não inclui proteção contra o desempenho futuro do mercado e, por conseguinte, é possível que perca algum 
ou todo o seu investimento. Se não lhe pudermos pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento. No 
entanto, pode beneficiar de um esquema de proteção ao consumidor (consulte a secção "O que acontece se a FxPro não 
me conseguir pagar?"). O indicador apresentado acima não considera esta proteção. 

Cenários de desempenho 

Os cenários apresentados a seguir ilustram o possível desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os 
cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base em factos 
e provas do passado sobre como o valor deste investimento varia e não são indicadores exatos. O que o investidor obtém 
irá variar de acordo com o desempenho do mercado e a duração do CFD na sua posse. O cenário de stress mostra o que 
pode recuperar em circunstâncias extremas do mercado e não leva em consideração a situação em que não nos é 
possível pagar ao investidor. 

Os seguintes pressupostos foram usados para criar os cenários na Tabela 1: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Table 1: 

Cenário de 
desempenho 
LONG 

Preço 
final 

Mudan
ça de 
preço 

Perda/Lucro 
 

Cenário de 
desempenho 
SHORT 

Preço 
final 

Mudança 
de preço 

Perda/Lucro  

Favorável 
Moderado 
Desfavorável 
Stress 

1.2156 
1.2037 
1.1797 
1.1378 

1.5% 
0.5% 
-1.5% 
-5% 

€1,473 
€498 
-€1,526* 
-€5,265* 

Favorável 
Moderado 
Desfavorável 
Stress 

1.1797 
1.1917 
1.2157 
1.2576 

-1.5% 
-0.5% 
1.5% 
5% 

€1,526 
€503 
-€1,481* 
-€4,763* 

 
*A perda é restrita ao saldo da sua conta, pois oferecemos proteção de saldo negativo 

Os números apresentados incluem todos os custos do próprio produto. Se comprou este produto a outra pessoa, ou tem 
aconselhamento de terceiros sobre este produto, estes valores não incluem nenhum dos custos cobrados. Os números 
não consideram a sua situação fiscal pessoal, o que também pode afetar o quanto recupera. 

Preço de abertura do par de divisas FX: 
Preço de abertura do par de divisas FX: P 1.1977 
Tamanho da negociação (por CFD): TS 1 lot 
Margem %: M 5% 
Requisito de margem: MR = P x TS x M 
Valor nocional da negociação: TN = MR/M 

€5,000 
€100,000 

 



  

O que acontece se a FxPro não me conseguir pagar? 

A FxPro também é afiliada do Financial Services Compensation Scheme (FSCS), que protege investimentos elegíveis até 
85,000 GBP por pessoa e por empresa. Pode obter mais informações no sítio Web do FSCS aqui. 

Quais são os custos? 

Antes de começar a negociar CFD em par de divisas FX, deve familiarizar-se com todos os custos pontuais e despesas 
correntes pelos quais será responsável. Estas taxas reduzirão qualquer lucro líquido ou aumentarão as suas perdas. Para 
mais informações, consulte o nosso sítio Web.  

 
Esta tabela apresenta os diferentes tipos de categorias de custos e o seu significado 
 
Custos pontuais 

margem 
financeira 

Todas as nossas 
plataformas 

A diferença entre o preço de compra e venda é 
chamada spread (margem financeira). 

Comissão Aplicável apenas em 
CFD em mercado à 
vista de metais 
negociado no cTrader. 

Esta é uma comissão cobrada quando compra e 
vende um CFD em metais pontuais com base no 
valor nocional da negociação. 

Conversão de 
moeda 

Todas as nossas 
plataformas 

A taxa cobrada pela conversão do lucro/perda 
realizado da moeda do instrumento para a 
moeda da conta. 

Despesas correntes Custos de 
financiamento 

Todas as nossas 
plataformas 

O custo de financiamento para cada dia que 
mantém a posição aberta. Dependendo da 
posição (por exemplo, long ou short) e das 
nossas taxas de juro em vigor, a sua conta pode 
ser creditada ou debitada com o custo de 
financiamento. 
 

 

Durante quanto tempo devo mantê-la e posso levantar o dinheiro antecipadamente? 

Os CFD destinam-se a operações de curto prazo, em alguns casos intradiárias e geralmente não são adequados para 
investimentos de longo prazo. Não há um período de retenção recomendado nem nenhum período de cancelamento. Pode 
abrir e fechar um CFD em par de divisas FX a qualquer momento durante o horário comercial de cada CFD. 

Como posso reclamar? 

Se deseja fazer uma reclamação, pode enviá-la por e-mail para compliance@fxpro.co.uk. Para mais informações, consulte 
o nosso ‘Procedimento de tratamento de reclamações’. Se não estiver satisfeito com a nossa resposta final à sua 
reclamação, pode contactar o Financial Ombudsman Service. 

 
Outras informações relevantes 
 
Chamamos a sua atenção para os seguintes documentos de informação, que por lei devem ser disponibilizados e que estão 
disponíveis aqui.  
 
Acordo do Cliente - o acordo com base no qual lhe fornecemos os serviços de investimento e que contém os termos e 
condições que regem a nossa relação comercial. 
 
Política de Execução - resume o processo pelo qual executamos os seus pedidos. Além disso, descreve os vários tipos de 
pedidos e como são executados em todas as plataformas de negociação que oferecemos, a margem de manutenção 
requerida por plataforma e o tratamento das ações empresariais. 
 
Advertência de Riscos - resume os principais riscos ao investir em CFD. 
 
Política de Conflitos de Interesse - descreve a maneira pela qual identificamos, gerimos ou controlamos quaisquer conflitos 
de interesse que possam surgir durante o decurso das nossas atividades comerciais. 
 
Política de Privacidade - explica como lidamos com certas informações que nos forneceu. 
 

 

https://www.fscs.org.uk/
https://www.fxpro.pt/trading/markets
https://www.fxpro.pt/documents/complaints-handling-procedure
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.fxpro.pt/trading/products/legal

