
  

KEY INFORMATION DOCUMENT – CFDs de Matérias-Primas 

Objetivo 
Este documento fornece informações importantes sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. As informações são 
exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza, riscos, custos, ganhos e perdas potenciais deste produto e para compará-lo com outros 
produtos. 

Produto 
Nome do produto: Contrato por diferença (CFD) sobre Commodity  
Fabricante/Distribuidor do Produto:  O JFD Group Ltd (“JFD”) autorizado e regulado pela Securities and Exchange Commission em Chipre 
(número de registro CySEC: 150/11) atua exclusivamente como um Distribuidor para este produto de investimento.  
Mais informações: pode encontrar mais informações sobre os produtos do JFD em nosso site. Nós encorajamos você a visitar nosso site 
https://www.jfdbrokers.com/pt.  A equipe de suporte ao cliente do JFD está disponível por telefone, e-mail ou chat ao vivo.  
Este documento foi atualizado pela última vez em maio de 2021. 

Alerta 
Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender. Nosso serviço inclui produtos que 
são negociados com margem e apresentam risco de perda. Os produtos podem não ser adequados para todos os investidores. 
Por favor, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos. 

O que é este produto? 
Tipo 
É um Contrato Derivativo de Diferença (“CFD”) Over the Counter (“OTC”) onde o instrumento subjacente é Commodity. Uma commodity é uma 
matéria-prima ou produto agrícola primário usado no comércio. As mercadorias nas quais atualmente oferecemos CFDs podem ser encontradas 
no site da empresa. O preço do CFD de uma Commodity é derivado do preço da commodity subjacente, podendo ser o preço à vista atual ou o 
preço do futuro. 
Objetivo 
Um CFD de commodity não é um instrumento listado, mas é negociado como um contrato de balcão entre você e o JFD. Um CFD de commodity 
permite que você tenha exposição a movimentos de preços no ativo subjacente sem realmente possuí-lo. Este produto é apropriado apenas 
para fins de investimento especulativo. O CFD de commodity é um acordo entre você e o JFD para trocar a diferença de preço do subjacente 
por um período. A diferença a ser trocada é determinada pela mudança no preço de referência do subjacente. Assim, se o subjacente aumentar 
de preço e você tiver um CFD longo, você recebe dinheiro do JFD e vice-versa. Um CFD de commodity pode ser comprado por muito tempo ou 
vendido a descoberto para se adequar à sua visão da direção do mercado no futuro. Um CFD de commodity é um produto alavancado que exige 
que você deposite uma quantia 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 de commodity individual. Você pagará uma margem inicial antecipadamente quando a posição 
for aberta. Para investidores de retail, a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) exige uma margem inicial mínima de 
10% do valor nocional do CFD de commodity e exige que o JFD liquide as posições em aberto se o patrimônio qualificado (CFD cash e P&L CFD 
não realizados) em sua conta CFD cai abaixo de 50% dos requisitos de margem inicial. 
Investidor Retail Previsto 
Este produto é para clientes com tolerância ao risco de médio a alto e capacidade de perder o capital investido. Está disponível para clientes 
com um horizonte de investimento relativamente a curto prazo e não é adequado para todos os investidores, mas apenas para aqueles que i) 
entendem e estão dispostos a arcar com os riscos envolvidos, incluindo os riscos associados à negociação de margens; ii) possuir a experiência 
e o conhecimento necessários sobre a negociação de derivativos e instrumentos subjacentes; e iii) estejam financeiramente aptos a assumir o 
risco de uma perda total dos valores investidos, sujeito ao mecanismo de proteção de saldo negativo oferecido pela Companhia. 
Prazo 
Os CFDs de commodity oferecidos pelo JFD são baseados em um contrato de futuros e todas as posições em aberto estão sujeitas a um fechamento automático 
no vencimento do contrato. Durante o período de negociação disponível para o CFD de commodity, você decide quando abrir e fechar suas posições. O JFD 
pode fechar sua posição sem buscar seu consentimento prévio se você não mantiver margem suficiente em sua conta ou quando o futuro subjacente expirar. 
Consulte o site do JFD para saber os horários de negociação desses instrumentos, bem como informações sobre as datas de início e vencimento de certos CFDs 
de commodity com base em contratos futuros. 

https://www.jfdbrokers.com/pt


Quais são os riscos e o que eu poderia receber em troca? 
Indicador de Risco Resumo (“SRI”) 

O indicador de risco é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros 
produtos. Classificamos este produto como 7 em 7, que é a classe de maior risco. Isso significa 
que os CFDs sobre commodity exibem as características de risco mais altas e destacam as 
perdas potenciais em um nível muito alto.  
Os CFDs sobre commodity são produtos especulativos que são negociados com alavancagem 
e não são adequados para todos os investidores. Ao investir em CFDs sobre commodity, você 
assume um alto nível de risco que pode resultar na perda de todo o seu capital investido. 
Assim, você nunca deve investir mais do que está disposto a perder. Além disso, os 
investidores devem considerar se os CFDs sobre commodity são apropriados para eles de 
acordo com sua situação financeira antes de iniciar uma negociação. Se você não possui 

conhecimento e experiência suficientes para negociar, sugerimos que você procure aconselhamento independente antes de investir. Se você 
ainda não entender esses riscos depois de consultar um consultor financeiro independente, evite negociar. 
A negociação de CFD exige que você mantenha um certo nível de fundos em sua conta para manter suas posições em aberto. Isso é chamado 
de margem. Você poderá abrir uma posição depositando apenas uma pequena parte do valor nocional da posição, criando uma posição 
alavancada. A alavancagem pode aumentar significativamente seus ganhos e perdas. 
Os requisitos de margem do JFD são atualizados regularmente e podem ser aumentados temporariamente para mitigar os riscos antes de 
grandes eventos do mercado ou em mercados cada vez mais voláteis. Os requisitos de margem atuais variam de acordo com o tipo de conta e 
podem ser visualizados no setor de especificações de qualquer CFD em sua plataforma de negociação ou nas especificações do contrato no site 
oficial do JFD. 
Cenários de Desempenho 
Os cenários mostrados abaixo ilustram como as mudanças nos preços podem afetar suas negociações e investimentos. Você pode compará-los 
com os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base em evidências do passado 
sobre como o valor desse investimento varia e não é um indicador exato. O que você recebe varia de acordo com o desempenho do mercado 
e por quanto tempo você mantém o CFD. O JFD liquidará automaticamente as posições se o patrimônio da conta for insuficiente para atender 
aos requisitos de margem. 

a) Cenário favorável: é uma situação em que o mercado se move na direção da ordem do investidor e a ordem se torna lucrativa. 
b) Cenário moderado: é uma situação em que o mercado permanece relativamente inalterado em relação ao preço de abertura do pedido 

do investidor 
c) Cenário desfavorável: é uma situação em que o mercado se move contra a direção da ordem do investidor e a ordem se torna não 

rentável. 
d) Cenário de estresse: é uma situação em que o mercado se move consideravelmente na direção da ordem do investidor e o preço do 

mercado está próximo do nível de parada. 
As seguintes premissas foram usadas para criar os cenários abaixo: 

CFD sobre COMMODITY 

  Preços Bid Preços Ask 

Saldo 578   

Preço de Cobertura P 57.76 57.80 

Tamanho da Operação TS 1 1 

Margem  M 10 % 10 % 

Margem Inicial P x TS x M 577.60 578.00 

Valor Nocional P x TS 5776.00 5780.00 

Custo de Financiamento (USD por 
1 CFD) 

 -1.64 -3.16 

 

POSIÇÃO LONGA (LONG) POSIÇÃO CURTA (SHORT) 

Cenários Preço de 
Fechamento 

% 
Alteração 
do Preço 

Custo de 
Financia-
mento 

Lucro/perda 
após custos 
(USD) 

Preço de 
Fechamento 

% 
Alteração 
do Preço 

Custo de 
Financia-
mento 

Lucro/perda 
após custos 
(USD) 

Favorável 59 2.07 3.16 116.84 56.55 -2.09 1.64 119.36 

Moderado 56.80 -1.73 3.16 -103.16 58.74 1.69 1.64 -99.64 

Desfavorável  55 -4.84 3.16 -283.16 60.50 4.74 1.64 -275.64 

Estresse 53 -8.30 3.16 -483.16 62.55 8.29 1.64 -480.64 
 

As figuras mostradas incluem todos os custos do próprio produto, mas não incluem todos os custos que você paga ao seu consultor ou 
distribuidor. Os números não levam em consideração sua situação tributária pessoal, o que também pode afetar o quanto você recebe de volta. 
A abertura de uma posição comprada sustenta que você acha que o preço subjacente aumentará e a abertura de uma posição vendida sustenta 
que você acha que o preço subjacente diminuirá.  



 

O que acontece se o JFD não puder pagar? 
Se o JFD não puder cumprir suas obrigações financeiras com você, isso poderá fazer com que você perca o valor de quaisquer posições que 
tenha no JFD. No entanto, o JFD separa seus fundos de seu próprio dinheiro, de acordo com a Lei 87 (I) / 2017. Você pode descobrir mais sobre 
isso aqui. Além disso, o JFD é membro do Fundo de Remuneração ao Investidor, que cobre investimentos elegíveis de até 20.000 euros por 
pessoa. Para mais informações, visite: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/. 

Quais são os custos? 
Antes de começar a negociar, você deve se familiarizar com todos os custos e taxas associados à negociação. Essas cobranças reduzirão qualquer 
lucro líquido ou aumentarão suas perdas. Para mais informações sobre a composição de custos e taxas, visite o site do JFD. 

Custos ao longo do tempo 
Período operativo estimado: 4 semanas 
Investimento: $578 
Valor nocional: $5780 
Custo total: -€84.9 (spread + comissão + financiamento) 
Impacto no retorno: -14.7% 

Composição de Custos 

Esta tabela mostra os diferentes tipos de custos envolvidos quando você negocia CFDs sobre Commodity 

Custos únicos de 
entrada ou saída 

Spread O spread é a diferença entre o preço de compra (oferta) e venda (oferta) que cotamos. Por 
exemplo, se o ativo subjacente for negociado a 57,78, nosso preço de oferta (o preço pelo 
qual você pode comprar) pode ser 57,80 e nosso preço de oferta (o preço pelo qual você 
pode vender) pode ser 57,76. 

Comissão Uma pequena taxa se aplica sempre que você abre e fecha um CFD sobre commodity. 

Custos Contínuos Custo de 
Financiamento 

Os custos de financiamento durante a noite são calculados para CFDs sobre commodity: 
sempre que uma posição é deixada em aberto após um certo período de rolagem - 22:00 
UTC, de acordo com nossas Taxas de swap visíveis em Especificações do contrato 

Custos 
Incidentais 

Taxas de 
Inatividade 

Será cobrada uma taxa de 20 EUR/ USD / GBP / CHF quando não houver uso da plataforma 
de negociação por um período de 3 meses consecutivos. 

Os custos variarão dependendo das opções de investimento que você escolher.  

Por quanto tempo devo manter e posso sacar dinheiro cedo? 
Não há período de retenção recomendado, período mínimo de permanência nem período de cancelamento. Não há consequências de você 
optar por fechar sua posição além de encerrar sua exposição ao CFD que você possui naquele momento.  

Como posso reclamar? 
Para qualquer dúvida que possa ter sobre a qual possamos ajudá-lo, você pode se comunicar com a Empresa na página "Entre em contato" em 
nosso site, como encaminhar sua consulta por e-mail ao departamento de atendimento ao cliente ou por meio de bate-papo com um 
representante de serviço ao cliente.  
Caso deseje enviar uma reclamação oficial, solicite ao nosso Departamento de Suporte ao Cliente o recebimento do Formulário de Reclamação 
designado e, devidamente preenchido, assine e envie o formulário ao responsável pelo Suporte ao Cliente com o qual você está em contato 
com relação à sua disputa/reclamação.  
Mais informações sobre nossos procedimentos de tratamento de reclamações podem ser encontradas aqui.  
Se você não acha que sua reclamação foi resolvida satisfatoriamente, pode encaminhar sua reclamação ao Provedor de Justiça Financeiro da 
República de Chipre. Para mais informações, consulte http://www.financialombudsman.gov.cy  

Outra Informação Relevante 
Você deve garantir que lê e entende a documentação jurídica da empresa disponível na seção Jurídica em nosso site, que pode ser encontrada 
AQUI junto com o documento principal do investidor antes de abrir uma conta e começar a negociar com a empresa. Você deve se familiarizar 
com todos os termos e políticas que se aplicam à sua conta. 
Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 66.86% das contas de 
investidores retail perdem dinheiro ao negociar CFDs com JFD. Você deve considerar se entende como os CFDs funcionam e se pode correr o 
risco de perder seu dinheiro. Procure aconselhamento independente, se necessário, e revise nossa Política de divulgação de riscos e Política de 
privacidade antes de abrir uma conta.  

https://www.jfdbrokers.com/pt/sobre-jfd/regulacao-licencas
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/
https://www.jfdbrokers.com/pt/trading-online/conta
https://www.jfdbrokers.com/documents/JFD_Complaints_Handling_Policy.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://www.jfdbrokers.com/pt/legal/politica-de-privacidade
https://www.jfdbrokers.com/pt/legal/divulgacao-de-risco
https://www.jfdbrokers.com/pt/legal/politica-de-privacidade
https://www.jfdbrokers.com/pt/legal/politica-de-privacidade

