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Este documento fornece informações importantes para o investidor sobre este produto. Não é material de marketing. A informação é exigida por lei para ajudá-lo
a entender a natureza, riscos, custos, ganhos potenciais e perdas de investimento neste produto. Os investidores são advertidos a ler este documento, para que
possam tomar uma decisão informada sobre investir ou não. A HYCM identifica este produto como complexo e, como tal, pode ser difícil para investidores sem
experiência e/ou sem conhecimento entender.
Produto - CFD em Commodities
Estes produtos são fabricados e distribuídos pela HYCM (Europe) Ltd, CIF: 259/14, que é uma subsidiária do HYCM Group.
Ligue +35725245750 ou visite www.hycm.eu para mais informações.
Data de Produção: 03.01.2018

Data da Última Atualização: 01.11.2021

Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender.
O que é este produto?
Tipo
Um Contrato por Diferença (CFD) é um instrumento financeiro alavancado de Mercado de Balcão (OTC) cujo valor é determinado com base no valor de um ativo
objeto. O efeito de alavancagem é uma característica típica de um CFD.
Objetivos
O objetivo do CFD é permitir que um investidor obtenha uma exposição alavancada ao movimento no valor da commodity objeto (seja para cima ou para baixo),
sem a necessidade de realmente comprar, vender ou transferir a commodity física. A exposição é alavancada, uma vez que o CFD exige apenas que uma pequena
proporção do valor nocional do contrato seja colocado antecipadamente como margem inicial.
Para cada ponto que o preço do produto se move a favor do investidor, um ganho múltiplo do número de unidades de CFD compradas ou vendidas é alcançado.
Em cada ponto que o preço se move contra o investidor, uma perda será incorrida. Por exemplo, se você acredita que o valor do CFD de Ouro vai aumentar, você
compraria um número de CFDs (também conhecido como "posição longa"), com a intenção de depois vendê-los quando estiverem em um valor mais alto. A
diferença entre os preços de compra e venda equivale ao seu lucro, menos quaisquer custos relevantes (detalhados abaixo). Se você acha que o valor do CFD de
Ouro vai diminuir, você venderia um número de CFDs (também conhecido como "posição curta") em um valor específico, esperando para depois comprá-los de
volta a um preço mais baixo, o que resulta em pagarmos a você a diferença, menos quaisquer custos relevantes (detalhados abaixo). No entanto, em qualquer
circunstância, se o CFD de Ouro se mover na direção oposta e sua posição for fechada, seja por você ou como resultado de um call de margem (detalhado abaixo),
você irá nos dever a quantia de qualquer perda incorrida junto com quaisquer custos. Para abrir uma posição e nos proteger contra quaisquer perdas que você
incorra, você é obrigado a depositar uma porcentagem do valor total do contrato em sua conta. Isso é chamado de requisito de margem. Negociar com margem
pode melhorar quaisquer perdas ou lucros que você fizer.
Investidor de Varejo
Negociar esses produtos não será apropriado para todos. Normalmente, esperamos que esses produtos sejam usados por pessoas que: a) tenham tolerância ao
risco; b) estão negociando com dinheiro que podem se dar ao luxo de perder; c) tenham experiência e se sintam confortáveis em negociar com os mercados
financeiros e compreender o impacto e os riscos associados à margem de negociação e d) suas metas de investimento variam de acordo com suas necessidades
em geral, especulação e exposição de curto prazo ao mercado/instrumento financeiro para investimento e exposição de longo prazo
Quais são os riscos e o que posso receber em troca?
O indicador de risco e prêmio
Menor risco

Maior risco

Prêmios tipicamente mais
baixos
1

2

Prêmios tipicamente mais
altos
3

4

5

6

7

Não há período de tempo recomendado ou mínimo para manter este
produto. Você pode ser forçado, devido à volatilidade do mercado, a
comprar ou vender seu CFD a um preço que impactará significativamente
quanto você recebe de volta monetariamente.
O indicador de risco resumido é um guia para o nível de risco deste produto comparado a outros produtos. Ele mostra quão provável é que o produto perca
dinheiro por causa de movimentos nos mercados ou porque não seremos capazes de pagá-lo. Produtos que aparecem em uma categoria inferior não garantem
um investimento livre de risco. Esses produtos estão nesta categoria porque podem correr riscos maiores em busca de prêmios mais altos e seu preço pode subir
e cair de acordo. Classificamos este produto como 7 de 7, que é a classe de maior risco. Isso classifica as perdas potenciais do desempenho futuro do produto em
um nível muito alto. Os CFDs são produtos alavancados que, devido ao movimento subjacente do mercado, podem gerar perdas rapidamente. Não há proteção de
capital contra riscos de mercado, crédito ou liquidez.
Esteja ciente do risco cambial: é possível comprar ou vender CFDs em uma moeda diferente da moeda base da sua conta. O retorno final que você pode obter
depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Por exemplo, manter uma conta de negociação em dólares americanos e negociar em CFDs que não tenham
preços em dólares americanos fazem com que eles fiquem sujeitos a riscos cambiais. Este risco não é considerado no indicador mostrado acima. Em algumas
circunstâncias, você pode precisar fazer pagamentos adicionais para compensar as perdas. Se a margem da sua conta for inferior a 50% da margem inicial total
necessária para todos os CFDs da sua conta, devemos fechar uma ou mais das suas posições. Você poderia, portanto, perder todo o seu investimento. No entanto,
a perda total que você pode incorrer nunca excederá seu valor investido. A Empresa oferece Proteção Contra Saldo Negativo para seus Clientes.
Cenários de Performance
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A evolução do mercado no futuro não pode ser prevista com precisão. Os cenários mostrados são apenas uma indicação de alguns dos possíveis resultados com
base em retornos recentes. Qualquer retorno que você recebe depende de como o mercado funciona e por quanto tempo você mantém o CFD. Os retornos reais
podem ser mais baixos. Os números não levam em conta sua situação fiscal pessoal, o que também pode afetar o quanto você recebe de volta. O cenário de
estresse significa o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado e não leva em conta uma situação em que não somos capazes de pagá-lo. A
Tabela 1 abaixo mostra o dinheiro que você poderia lucrar ou perder em diferentes cenários. Cada um dos cenários de desempenho é baseado em uma conta com
apenas uma posição aberta. No entanto, cada cenário também será afetado por qualquer outra posição aberta que você tenha conosco. Os cenários também
pressupõem que você não faça mais depósitos em sua conta para atender às calls de margem. Supondo que você decida comprar 1 lote de CFD de Ouro a 1635.6,
você terá uma exposição nocional ao ativo objeto de $163.560. Para cobrir a exigência de margem, você terá que depositar pelo menos $8,178, o que representa
5%, levando a uma alavancagem de 1:20. Nesse cenário, o Ouro tem uma posição de 0.01, portanto, multiplicar o tamanho do contrato pela posição do tick
resultará em quanto você ganhará ou perderá para cada movimento de tick, ou seja, 1 USD.
Commodities
Nome

Símbolo

Mín.
Spread

Tamanho do
Lote

Mín.
Tamanho da
Negociação

Mín. Flutuação

Valor Por
Tick

Margem Req.

Margem
Atual

Alavancage
m

CFD de Ouro

GOLDmmyy

0.50

100 ozs

1 oz

0.01 USD

1.00 USD

5%

USD

1:20

CFD de Ouro (Retido Intradiário)
Preço de Abertura do CFD de Ouro

P

1635.6

Tamanho da negociação

TS

100 ozs

Margem %

M

5%

Requisito de Margem (USD)

MR = P x TS x M

$8,178

Valor nocional da transação

TN = MR/M

$163.560

(+2) pips aplicados no preço de fechamento

L/P inclui deslizamento

Deslizamento Positivo ou Negativo
Tabela 1
Cenário
de
Preço
Performance
Fechamento
LONGA

de Alteração
Preço

de

Lucro/Prejuízo

Cenário
de
Preço
Performance
Fechamento
CURTA

de Alteração
Preço

de

Lucro/Prejuízo

Favorável

1660.33
(+0.2)

1.50%

$2,473

Favorável

1610.87
(-0.2)

-1.50%

$2,473

Moderado

1643.98
(+0.2)

0.50%

$838

Moderado

1627.22
(-0.2)

-0.50%

$838

Desfavorável

1610.87
(-0.2)

-1.50%

-$2.473

Desfavorável

1660.33
(+0.0002)

1.50%

-$2.473

Estresse

1553.62
(-0.2)

-5%

-$8.198

Estresse

1717.58
(+0.2)

5%

-$8.198

O que acontece se a HYCM não puder pagar?
Se a HYCM não puder cumprir suas obrigações financeiras, você poderá perder o valor do seu investimento. A HYCM é um membro do Investor Compensation
Fund (ICF), "Fundo de Compensação ao Investidor" no português, para os Clientes de CIFs. Como tal, no caso de a HYCM se tornar insolvente e não conseguir
pagar aos seus clientes, os clientes de varejo podem estar elegíveis a uma compensação de 90% dos créditos cobertos acumulados do investidor coberto ou a
quantia de 20.000 EUR, a que for mais baixa.
Quais são os custos?
A redução nos retornos mostra o impacto que os custos totais que você paga terão no retorno que você pode obter em seu investimento. Os custos totais levam
em consideração os custos pontuais, contínuos e incidentais. Os montantes apresentados são os custos cumulativos do produto para três períodos em que você
segura ativos diferentes. Os números pressupõem que você invista USD 1000 e compre 1 lote de CFD de Ouro. Os números são estimativas e podem mudar no
futuro.
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Cenários de Investimento
(US$1.000)1 lote de COMPRA de CFD
de Ouro

Se você fechar a posição no mesmo
dia (Intradiário)

Se você fechar a posição após 1 dia

Se você fechar a posição após 10 dias

Custos totais

[6.00%]

[6.00%]

[6.00%]

A tabela abaixo mostra os diferentes tipos de categorias de custo e seu significado, bem como o impacto que isso pode ter em seu investimento. Exemplos
indicativos de nossos custos e encargos podem ser encontrados em nosso site.

5.0%

Spread

Conversão de
N/A
Custos únicos Moeda
de Entrada e
Saída
2.0%

Comissão

Custos
contínuos

Outros Custos

Custos
Incidentais

A diferença entre o preço de compra (“preço da oferta”) e o preço de venda (“preço de lance”) é chamado de
spread. Esse custo é percebido toda vez que você abre e fecha uma negociação. Um spread fixo é oferecido na
maioria das circunstâncias. Um spread dinâmico é aplicável a certas ofertas de produtos. Por exemplo: o CFD
de OURO está sendo negociado a 1612.20 Venda (Bid) e 1612.70 Compra (Ask) a diferença é 0.50 que é 5 pips
e igual a $ 50 de custo para abrir uma negociação (um lote-pafrão)
Qualquer dinheiro, lucros e perdas realizados, ajustes, taxas e cobranças que sejam expressos em uma moeda
diferente da moeda base de sua conta serão convertidos para a moeda base de sua conta e uma taxa de
conversão de moeda será cobrada em sua conta.
Pode ser cobrada de você uma comissão em cada negociação. Para todos os tipos de CFDs oferecidos, a
comissão não é incorporada ao preço cotado e, em vez disso, será acordada com você antes de entrar em
qualquer transação e será mostrada na declaração enviada a você. Nesse caso, as Comissões serão cobradas
da Conta. Comissões e encargos podem ser alterados de tempos em tempos sem aviso prévio. Por exemplo:
negociar CFD de OURO no tipo de conta Raw, você verá o preço de Bid/Ask 1312.20/1312.50 com custo de
spread de $ 30 e $ 20 de comissão por lote-padrão.

Mark-Up (onde
N/A
aplicável)

Os preços nos quais você está negociando podem incluir um mark-up que é uma cobrança sobre o spread,
conforme recebido do provedor de liquidez/preço

Taxa
Rolagem

Para cada noite em que uma posição é mantida aberta, uma taxa de rolagem (swap) é aplicada. A taxa de
rolagem pode ser positiva ou negativa dependendo da direção da posição de um investidor e da taxa de juros
aplicável. Quanto mais tempo a posição for mantida, mais cobranças de rolagem serão acumuladas. A HYCM
não aplica taxas para manter operações de commodities durante a noite (taxa de swap de 0%). Por favor,
consulte o nosso Custo e Encargos para exemplos mais elaborados.

de

N/A

Taxas
de Custo
Inatividade
Fixo

Uma conta é considerada dormente ou inativa se não houver atividade por um período contínuo de 90 dias.
Serão cobradas dessas contas uma taxa de administração de US $10.00 (ou o valor equivalente na moeda base
da conta) todos os meses até que a atividade da conta seja retomada; a conta esteja fechada; ou se o saldo da
conta atingir zero (0).

Taxas
Resgate

de Custo
Fixo

Retiradas feitas por Transferência Bancária de menos de US$300 serão cobradas com uma taxa de manuseio
de US$30. Observe também que o banco emissor e o banco correspondente podem cobrar uma taxa de
acordo com sua própria estrutura de taxas.

Taxas
Depósito

de N/A

A HYCM não aplicará nenhuma cobrança pelo depósito de fundos na conta. O depósito de fundos pode ser
feito por meio de pagamento com cartão de crédito, transferência bancária ou qualquer outra opção de
pagamento disponível que oferecemos online. Por favor, note que ao depositar através de Transferência
Bancária, o banco emissor e correspondente pode cobrar uma taxa de acordo com a sua própria estrutura de
taxas

Deslizamento

1.00%

Deslizamento refere-se à diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço pelo qual a
negociação é executada. Os preços dos instrumentos financeiros mudam várias vezes em um segundo e isso
pode fazer com que o sistema de negociação execute uma negociação a um preço diferente do solicitado. Por
exemplo: ao negociar Ouro, você deseja fechar sua negociação com o preço 1312.20, mas o sistema executou
com o próximo preço disponível 1312.30 ou 1312.10 que pode resultar em uma negociação com $10 a mais de
lucro ou prejuízo.

Por quanto tempo devo segurar a posição e posso pegar o dinheiro mais cedo?
Não há período para segurar a posição recomendado, mas os CFDs são geralmente mantidos por menos de 24 horas. Você pode abrir e fechar um CFD em um
Commodities a qualquer momento durante o período de mercado aberto. Não há período de cancelamento e, portanto, não há taxas de cancelamento. Os CFDs
expirarão quando o investidor optar por sair do produto ou se o investidor não possuir margem disponível.
Como posso fazer uma reclamação?
Em caso de queixa, o departamento de Compliance é responsável pela supervisão do processo de resolução de reclamações e pode ser contatado no seguinte
endereço: The Compliance Officer, HYCM (Europe) Ltd, Spyrou Kyprianou 47, the Noble Center, 4th Floor, Mesa Geitonia, Limassol, CY-4003 ou por e-mail:
complaints@hycm.com. Se não ficar satisfeito com a nossa resposta à sua reclamação, pode encaminhá-la para o Provedor Financeiro da República de Chipre.
Para mais informações, visite o site da Empresa para ver a Política de Tratamento de Reclamações.
Outras informações relevantes
Os investidores devem verificar os Termos da Empresa e os Documentos Legais regularmente, eles podem ser atualizados a qualquer momento sem aviso prévio.
Os investidores devem concordar com quaisquer alterações se desejarem continuar a usar os serviços ou recursos da plataforma de negociação após os termos e
condições terem sido atualizados.
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