
 
 

Propósito: 
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  A.N. All New Investment LTD (“A empresa "), que é autorizada e regulada pela Comissão 
das Bolsas de Valores da República do Chipre (CySEC) com número de licença 344/17. 

Sítio Web:: https://legacyfx.eu Email: support@legacyfx.eu Phone No.:+35725030673  
  Este documento foi criado/atualizado pela última vez a 01 de janeiro de 2018. 

 
 

 

O que é este produto? 
 
Tipo: 

CFDs sobre criptomoedas são instrumentos financeiros derivativos negociados no balcão ("OTC"), ou seja, a negociação é concluída 
fora de uma bolsa ou local regulamentado e entre o cliente e a Empresa, onde a Empresa concorda em liquidar em dinheiro o 
desempenho do ativo que o cliente decidir para especular. Com este CFD, você pode especular sobre o movimento do preço 
(desempenho positivo ou negativo) das criptomoedas sem investir ou possuir o ativo subjacente, comprando e vendendo contratos, 
ou seja, especulando sobre o aumento ou queda dos preços das criptomoedas. 

Objetivos 
O objetivo de um CFD sobre criptomoeda é especular sobre o desempenho de uma criptomoeda sem investir ou possuir a 
criptomoeda. Você obterá lucro se sua especulação sobre o desempenho (desempenho positivo ou negativo) estiver correta, com 
a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento do ativo subjacente como o desempenho ou sofrerá uma perda de 
uma parte ou de todo o seu saldo comercial. o ativo subjacente do CFD funciona contra sua especulação.  

Para abrir uma posição, você deve depositar em sua conta uma porcentagem do valor total do contrato. Isso é chamado de requisito 
de margem inicial (veja mais abaixo). Negociar na margem pode ampliar quaisquer perdas ou ganhos que você fizer 

Investidor não profissional previsto 

A comercialização desses produtos não será apropriada para todos. Normalmente esperamos que esses produtos sejam usados 
por pessoas que são (1) um cliente de varejo; ou (2) um Cliente Profissional Eletivo que: 

i. Ter conhecimentos e/ou experiência relevantes para compreender as características dos CFDs e os riscos associados à 
negociação com margem, experiência anterior em negociação de CFDs e/ou outros instrumentos derivados negociados 
com margem, numa base apenas de execução (nos últimos 3 anos); e/ou uma qualificação profissional e/ou experiência 
de trabalho relevante para a negociação de instrumentos financeiros alavancados no mercado de balcão (nos últimos 3 
anos); 

ii. Ter capacidade de arcar com 100% de perda de todos os recursos investidos; 

iii. Ter uma tolerância de alto risco; 

iv. Pretende usar o produto para investimento de curto prazo, negociação especulativa, diversificação de portfólio e/ou 
cobertura de exposição de um ativo subjacente 
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Está prestes a adquirir um produto que não é simples e pode ser difícil de entender. 
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Quais são os riscos e o que poderei obter em troca?  

 

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 valores podem flutuar significativamente em momentos de alta volatilidade ou incerteza de mercado/econômica; tais oscilações 
são ainda mais significativas se suas posições forem alavancadas e também podem afetar adversamente sua posição. Negocie 
somente depois de reconhecer e aceitar os riscos. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação de produtos alavancados 
é apropriada para você. 

Esteja atento ao risco cambial: É possível comprar ou vender CFD de uma mercadoria 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 

Cenários de desempenho 

 Este documento de informações importantes não é específico para um produto específico. Aplica-se a um CFD em qualquer 
criptomoeda que oferecemos em nossa plataforma. No entanto, cada CFD que você insere conosco é específico para você e suas 
escolhas. Você será responsável por escolher a criptomoeda subjacente; quando você abre e fecha sua posição; o tamanho da sua 
posição (e, portanto, a margem necessária); e se devemos usar quaisquer ferramentas de gerenciamento de risco que oferecemos, 
como ordens de stop loss. Cada uma de suas posições também será afetada por quaisquer outras posições abertas que você tenha 
conosco. Essas criptomoedas subjacentes oferecidas para cada CFD terão um impacto material no risco e retorno do seu 
investimento. 

A tabela mostra o dinheiro que você poderia ganhar ou perder em diferentes cenários. Os cenários pressupõem que você opte por 
comprar 1 contrato de CFD relacionado a um ativo de criptomoeda subjacente. O preço de compra de um contrato da criptomoeda 
é de $ 10.000,00. Isso significa que se você comprar um contrato da criptomoeda, terá uma “exposição nocional” ao ativo subjacente 
de $ 10.000,00 (1 contrato x o preço de compra de $ 10.000,00). No entanto, você não precisa investir o total de $ 10.000,00. 
Supondo que a margem inicial para este CFD de criptomoeda em particular seja de 50%, você só terá que depositar $ 5.000,00, 
levando a uma exposição alavancada de 1:2. Os cenários também assumem que cobramos uma porcentagem diária de Overnight 
Funding (custo de manutenção overnight) de -0,5% além de nosso spread, mas não há outras taxas. Neste exemplo, o 
Financiamento noturno diário seria -$ 50 (1 contrato x Preço de $ 10.000,00 x percentual diário de Financiamento noturno de -0,5%).
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Cenário
 de 

desempenho 
LONGO 

 
Ações 

 
Dia de 

Preço de 

Fechamento 

1 

 
Dia 2 de Preço 

de 

Fechamento  

 
Lucro / Perda 

Dia 1 

 
Lucro / Perda Dia 2 

Favorável 
The sell price Increases and you close 

the position 

$10250 $10260 $250 $210 

($260 profit, $-50 fee) 

Moderado 
The sell price falls and you close the 

position 

$9998 $9995 $-2 $-55 

($5 loss + $50 fee) 

Desfavoráve 
The sell price falls and you close the 

position 

$9950 $9965 $-50 $-85 

($35 loss + $50 fee) 

Stress 
The sell price falls rapidly and we close 

you out on margin call 

$9100 $9000 $-900 $-1050 

($1000 loss + $50 fee) 

O cenário de estresse acima mostra como pequenos movimentos de preços podem levar rapidamente a perdas e, nessa circunstância, 
resultarão em um fechamento forçado de sua posição. Neste cenário de estresse, você pode nos dever dinheiro adicional, mas a 
perda é restrita ao saldo da sua conta, pois oferecemos proteção patrimonial de saldo negativo. Isso não leva em consideração 
uma situação em que não podemos pagar a você. Os cenários mostrados ilustram o desempenho do seu investimento. Você pode 
compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa de desempenho futuro e não são 
indicadores exatos. O que você obtém varia de acordo com o desempenho do mercado e por quanto tempo você mantém o 
investimento. 

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto. Os valores não levam em consideração sua situação fiscal 
pessoal, o que também pode afetar o quanto você recebe de volta. Este cenário de desempenho pressupõe que você tenha apenas 
uma posição aberta e não leva em consideração o saldo cumulativo negativo ou positivo que você pode ter se tiver várias posições 
abertas conosco. 
Aviso significativo:  
“Os desenvolvimentos do mercado no futuro não podem ser previstos com precisão. Os cenários mostrados são apenas 
uma indicação de alguns dos resultados possíveis com base nos retornos recentes. Os retornos reais podem ser menores.” 

 O que acontece se a Empresa não conseguir pagar? 
A Empresa é membro do Fundo de Compensação do Investidor (doravante denominado "Fundo") que cobre clientes não profissionais conforme 
definido na política do Fundo de Compensação do Investidor em circunstâncias em que a Empresa é incapaz de devolver aos seus clientes 
cobertos os fundos devidos a eles e/ ou incapaz de devolver instrumentos financeiros aos clientes cobertos que a Empresa detém ou controla em 
suas contas em nome dos clientes. O montante máximo de compensação que um cliente abrangido pode receber pelo Fundo é de €20.000 (Vinte 
Mil Euros). 

Quais são os custos? 
O custo principal ou comissão de negociação de CFDs é incorporado no que é conhecido como Spread, que é a diferença entre o 
preço de venda e o preço de compra. O Spread é fixo e pode ser consultado, juntamente com outras informações específicas do 
produto, nas Fichas de Informação de Mercado que se encontram aqui: https://legacyfx.eu/trading-conditions 

Como posso reclamar? 
Se deseja fazer uma reclamação, pode enviá-la por e-mail para complaints@legacyfx.eu  ou por correio em Q Tower, 5th floor, 
Ioanni Kondylaki 47, 6042, Larnaca, Cyprus. 

Outras informações relevantes 
A seção de Documentos Legais de nosso site contém informações importantes sobre sua conta. Você deve garantir que está 
familiarizado com todos os termos e políticas que se aplicam à sua conta. Para qualquer informação não encontrada neste KID ou 
no site da Empresa em www.legacyfx.eu,  entre em contato conosco por e-mail em support@legacyfx.eu 
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