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Documento de informação fundamental – CFD sobre 
par de moedas 

Finalidade 

O presente documento contém informações fundamentais relativas ao produto de investimento apresentado. Não se trata 
de material de marketing. As informações aqui presentes são exigidas por lei para ajudar a compreender a natureza, os 
riscos, os custos, os potenciais ganhos e perdas do produto apresentado e para ajudar a comparar o mesmo com outros 
produtos. 

Os CFD sobre um par de moedas são disponibilizados pela StoneX Europe Ltd (“SEL”, “nós” ou “nos”), empresa registada 

em Chipre com o número HE 409708. A atividade da StoneX Europe Ltd é autorizada e regulamentada pela Comissão de 

Títulos e Câmbios de Chipre. Ligue +357 22090062 ou visite www.FOREX.com/ie para informações complementares. 

O presente documento foi atualizado em 15 de abril de 2021. 

Está prestes a comprar um produto complexo e que pode ser difícil de compreender. 

Em que consiste este produto? 

Tipo 

Um contrato diferencial (“CFD”) é um contrato com recurso ao endividamento celebrado com a SEL numa base bilateral. 
Permite ao investidor especular sobre a subida ou descida dos preços de um par de moedas subjacente.  

As transações no mercado cambial são sempre baseadas em pares de moedas (por ex., EUR/GBP) e implicam a compra 
e venda simultânea de duas moedas diferentes. A primeira moeda de um par cambial (no nosso exemplo o EUR) 
é designada por moeda-base e a segunda (GBP) é designada por moeda de cotação. O preço do CFD é derivado do 
preço do par cambial subjacente, que pode referir-se ao preço corrente (“à vista”) ou ao preço a prazo (“futuro”).  

Ao negociar no mercado cambial, o investidor tem a possibilidade de comprar (ou posição longa) o par de moedas se previr 
a subida do preço da moeda-base em relação à moeda de cotação ou, em alternativa, de vender (posição curta) se previr 
a subida do preço da moeda de cotação em relação à moeda-base. Por exemplo, se um investidor assume uma posição 
longa num CFD sobre o par de moedas EUR/GBP e o preço do par cambial subjacente sobe, o valor do CFD aumentará - 
no final do contrato, a SEL pagará a diferença entre o valor no fecho do contrato e o valor na abertura do contrato. 
Contrariamente, se um investidor assume uma posição longa, e o preço à vista do par cambial subjacente desce, o valor do 
CFD diminuirá - no final do contrato, o investidor pagará à SEL pagará a diferença entre o valor no fecho do contrato e o valor 
na abertura do contrato. Um CFD que tem por referência o preço de um futuro subjacente funciona exatamente da mesma 
forma, exceto possuir uma data de maturidade predefinida - data após a qual o contrato é encerrado automaticamente ou 
prorrogado para o período seguinte. O efeito de alavanca com todos os CFD permite ampliar quer os lucros quer as perdas.  

Objetivos  

O objetivo do CFD é permitir que um investidor ganhe exposição alavancada à oscilação no valor do par cambial subjacente 
(ascendente ou descendente), sem a necessidade de comprar ou vender o par cambial subjacente. A exposição 
é alavancada uma vez que o CFD exige apenas o pagamento antecipado de uma proporção relativamente pequena do valor 
nocional do contrato como margem inicial e constitui uma das características principais da negociação de CFD. A título de 
exemplo, se a cotação do par EUR/GBP for 0,84950/0,84960 e um investidor comprar 5 CFD com uma margem inicial de 
3% e um preço de compra de 0,84950, o investimento inicial será de 1274,25 € (0,03 x 5/0,0001 x 0,84950). O efeito de 
alavanca, neste caso 30:1 (1 / 0,03%), significa que, por cada alteração de 1 ponto no preço do par cambial subjacente, 
o valor do CFD sofre uma alteração de 5 €. Por exemplo, se o investidor assumir uma posição longa e o mercado valorizar, 
terá um lucro de 5 € por cada aumento de 1 ponto nesse mercado. No entanto, se o investidor assumir uma posição curta, 
incorrerá numa perda de 5 € por cada ponto de desvalorização do mercado. O CFD à vista não possui uma data de 
maturidade predefinida sendo, por conseguinte, aberto; pelo contrário, um CFD sobre futuros possui uma data de maturidade 
predefinida. não existe um período de detenção recomendado e fica exclusivamente à discrição de cada investidor determinar 
o período de detenção mais adequado com base na sua estratégia de negociação e objetivos individuais.  

A ausência de depósito de fundos adicionais para satisfazer o requisito de margem em resultado de uma evolução negativa 
dos preços poderá conduzir ao encerramento automático do CFD. Esta situação ocorre quando as perdas ultrapassam 
o montante da margem inicial. No caso de CFD de futuros, os investidores terão a opção de prorrogar o seu contrato para 
o período seguinte – por ex., de uma data de maturidade em janeiro para fevereiro. A prorrogação fica ao critério do 
investidor, mas a sua omissão resultará no encerramento automático do CFD de futuros na data de maturidade. A SEL 
mantém a possibilidade de rescindir qualquer contrato CFD se considerar que os termos do mesmo foram violados. 

Investidor não profissional previsto 

Os CFD destinam-se a investidores com conhecimentos e experiência em produtos de alavancagem e que visem obter 
exposição a curto prazo a instrumentos financeiros. Os investidores desta categoria compreenderão o modo como os 
preços do CFD são derivados e os conceitos-chave de margem e de alavancagem. Com efeito, estarão cientes do perfil 
de risco e compensação do produto em comparação com a negociação tradicional de ações. Os investidores terão 
igualmente os meios financeiros adequados e a capacidade de suportar perdas. 

http://www.forex.com/ie


  

2 

Quais os riscos e que compensações poderei obter? 

Indicador de risco 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenários de desempenho 

Os cenários apresentados exemplificam o possível desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os cenários 
de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa de desempenho futuro baseados no passado histórico 
das flutuações de valor deste investimento e não constituem um indicador exato. O retorno que obtém irá variar 
dependendo do comportamento dos mercados e do período de detenção do CFD. O cenário de tensão indica o que 
poderia recuperar em circunstâncias de mercado extremas e não tem em consideração o caso de incapacidade de 
pagamento da nossa parte. 

Os cenários da Tabela 1 foram criados com base nos seguintes pressupostos: 

CFD sobre par de moedas (detenção intradiária) 

Cotação de abertura do par de moedas:                   P 0.84955 

Volume de negociação (por CFD):                            TS 5 

Margem %:                                                                   M 3% 

Requisito de margem (€):                                           MR = P x TS x M €1274,33 

Valor nocional da negociação (€):                            TN = MR/M €42.478 

Tabela 1 

POSIÇÃO 
LONGA 

Cenário de 
desempenho 

Cotação de 
encerramento  
(incl. spread) 

Variação 
de preço 

Lucros/
perdas 

POSIÇÃO 
CURTA  

Cenário de 
desempenho 

Cotação de 
encerramento 
(incl. spread) 

Variação 
de preço 

Lucros/
perdas 

Favorável 0,86229 
1,5% €637 

Favorável 
0,83681 -1,5% €637 

Moderado 0,85380 
0,5% €212 

Moderado 
0,84530 -0,5% €212 

Desfavorável 0,83681 
-1,5% -€637 

Desfavorável 
0,86229 1,5% -€637 

De Tensão 0,80707 
-5,0% -€2124 

De Tensão 
0,89203 5,0% -€2124 

Os valores indicados incluem todos os custos do próprio produto. Se adquiriu o produto apresentado através de outra 
entidade ou se tem consultores terceiros para o mesmo, os presentes valores não incluem quaisquer custos relacionados 
com esses terceiros. 

A evolução futura dos mercados não pode ser prevista de forma precisa. Os cenários apresentados são 
meramente indicativos de alguns dos possíveis resultados finais tendo por base retornos recentes. Os retornos 
efetivos poderão ser inferiores. 

O resumo sobre o indicador de risco é um guia 
sobre o nível de risco do produto apresentado em 
comparação com outros produtos. Indica 
a probabilidade de o produto perder dinheiro devido 
à evolução dos mercados ou pela nossa 
incapacidade de pagar. 

 
Classificámos este produto como 7 em 7, ou 
seja, a classe de risco mais elevada. Esta 
pontuação posiciona as potenciais perdas no 
desempenho futuro do produto num nível 

extremamente elevado.  

   
Os CFD são produtos alavancados que, devido às oscilações do mercado subjacente, podem gerar perdas rapidamente. 
Não existe qualquer proteção do capital contra o risco de mercado, risco de crédito ou risco de liquidez. Apesar de se 
poderem registar perdas, os clientes não profissionais estão sujeitos à proteção contra saldo negativo o que significa que 
os seus prejuízos não podem exceder o montante investido.  

Tenha em consideração o risco cambial. É possível comprar ou vender CFD numa moeda diferente da moeda-base 
da sua conta. O retorno final dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é tido em consideração 
no indicador apresentado anteriormente.  

As condições de mercado podem indicar que o seu CFD sobre um par de moedas foi encerrado a um preço menos 
favorável, o que poderá afetar de forma significativa o montante a recuperar. Podemos encerrar ou abrir o seu contrato 
CFD se não mantiver a margem mínima exigida, se estiver em dívida perante a SEL, ou se infringir as regulamentações 
do mercado. Este processo pode ser automatizado. O produto apresentado não inclui qualquer proteção contra 
o desempenho futuro dos mercados, por conseguinte, poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento. Se não 
nos for possível pagar o montante devido, poderá perder a totalidade do seu investimento. Contudo, pode beneficiar de 
um regime de proteção ao consumidor (consulte a secção “o que acontece se não pudermos pagar-lhe”). O indicador 
apresentado anteriormente não tem em consideração esta proteção. 
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O que acontece se a StoneX Europe Ltd não puder efetuar o desembolso?  

Se a SEL for incapaz de cumprir as suas obrigações financeiras para consigo, poderá perder o valor do seu investimento. 
No entanto, a SEL separa todos os fundos dos clientes não profissionais dos seus próprios fundos, em conformidade com 
as normas da CySEC relativas aos fundos dos clientes. A SEL participa ainda no Cyprus Investor Compensation Fund 
(ICF) que abrange investimentos elegíveis até 20 000 € por pessoa, por empresa. Consulte https://www.cysec.gov.cy/en-
GB/complaints/tae/. 

Quais os custos? 

A negociação de um CFD sobre um par cambial subjacente implica os seguintes custos: 

A presente tabela apresenta os diferentes tipos de categorias de custos e respetivo significado 

CFD Líquido 
e CFD sobre 
Futuros 

Custos 
únicos de 
entrada ou 
de saída 

Spread 
A diferença entre o preço de compra e o preço de venda designa-se 
por spread. Este custo verifica-se sempre que abre ou encerra uma 
posição.  

Conversão 
cambial 

Qualquer numerário, lucros e perdas realizados, ajustamentos, 
comissões e encargos denominados numa moeda que não a moeda-
base da sua conta, serão convertidos para a moeda-base da sua 
conta, sendo cobrada uma comissão de conversão cambial. 

Apenas 
numerário 

Custos 
correntes 

Custo diário 
de detenção 

É cobrada uma comissão por cada noite de detenção da sua posição. 
Isto significa que quanto maior o período de detenção, mais oneroso. 

CFD Líquido 
e CFD sobre 
Futuros 

Custos 
acessórios 

Comissão de 
distribuidor 

Pontualmente, podemos partilhar uma proporção do nosso spread, 
comissões e outras taxas relacionadas com a conta com terceiros, 
incluindo um distribuidor seu intermediário.  

Apenas 
futuros 

Outros 
custos 

Custos de 
prorrogação 

Cobramos comissões pela prorrogação de um contrato de futuros 
para o mês ou trimestre seguinte, iguais a metade do spread aplicável 
para a abertura e encerramento de uma posição. 

 

Qual o período de detenção recomendado e poderei retirar dinheiro antecipadamente? 

Os CFD destinam-se a negociações de curto prazo, em alguns casos intradiárias, e de um modo geral não são indicados 
para investimentos a longo prazo. Não existe um período de detenção ou um período de cancelamento recomendado 
e, por conseguinte, não existem comissões de cancelamento. Pode proceder à abertura e ao encerramento de um CFD 
sobre um par de moedas em qualquer altura, durante o horário de funcionamento dos mercados. 

Como posso apresentar uma reclamação? 

Se desejar apresentar uma reclamação, deve contactar a nossa equipa de gestão de clientes através do n.º +357 
22090062, por e-mail para support.en@forex.com ou por escrito para StoneX Europe Ltd. Nos. 123 and 124 - 1st Floor, 
Hadjikyriakion Bld 1, 121 Prodromou Avenue, Strovolos, 2064 Nicósia, Chipre. Para informações complementares, 
consulte a Política de Tratamento de Reclamações da SEL no site da empresa www.forex.com/ie  

Se considerar que a sua reclamação não foi resolvida de forma satisfatória, pode apresentar a reclamação ao Financial 
Ombudsman Service (FOS). Consulte http://www.financialombudsman.gov.cy para informações complementares. Se 
a sua reclamação é relativa a um gestor que presta serviços de consultoria ou de gestão discricionária para a sua conta, 
contacte a sociedade prestadora do serviço. Adicionalmente, pode apresentar queixa à plataforma de resolução de litígios 
em linha da Comissão Europeia, embora o mais provável é ser encaminhado para o FOS. 

Outras informações pertinentes 

Se existir um desfasamento no tempo entre a hora em que coloca a sua ordem e o momento em que é executada, esta pode 
não ser executada ao preço esperado. Certifique-se de que a intensidade do sinal da internet é suficiente antes de proceder 
à negociação. A secção de Termos e Políticas do nosso site www.forex.com/ie contém informações importantes relativas 
à sua conta. Deve certificar-se de que tem conhecimento de todos os termos e políticas aplicáveis à sua conta. 

As nossas fichas de Informações de Mercado contêm informações adicionais sobre negociação de CFD sobre um par de 
moedas. Pode consultar as mesmas na plataforma de negociação. 

No caso de clientes não profissionais, é aplicada uma proteção do encerramento da margem com base no nível da conta. 
Isto significa que quando o valor da conta se situa abaixo dos 50% do requisito de margem inicial (paga, em qualquer 
momento, para fins de abertura de posições em CFD), uma ou mais posições em CFD serão encerradas. Podemos 
estabelecer uma percentagem superior a 50%.  

Os CFD são instrumentos complexos e acarretam um risco elevado de perda rápida de fundos devido ao efeito de 
alavanca. A grande maioria das contas de investidores não profissionais registam perdas na negociação de CFD 
com este prestador. Deve ter em consideração se compreende o funcionamento dos CFD e se pode assumir o elevado 
risco de perder o seu dinheiro. 

 

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/
http://www.forex.com/ie
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
http://www.forex.com/ie

