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OBJETIVO: este documento oferece a você (“cliente”) informações fundamentais sobre esse produto de
investimento. Não é material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudar você a
compreender a natureza, os riscos, custos, ganhos e perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a
compará-lo com outros.
CFDs são instrumentos complexos e trazem um alto risco de perder dinheiro rapidamente, devido à
alavancagem. 72,54% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro, ao negociar CFDs com esse
fornecedor. Você deve considerar se entende como os CFDs funcionam e se pode correr o alto risco de
perder seu dinheiro.

NOME DO PRODUTO: CFD em commodities
O referido produto é fornecido pela Instant Trading EU Ltd (a "Empresa"), uma Empresa de Investimento
do Chipre (o "CIF") regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (o "CySEC" ou
"Comissão") sob o número  de licença 266/15
Data: 11 de novembro de 2019 | Site: www.instaforex.eu Email: support@instaforex.eu | Telefone:
+35725654112 | Endereço: Spetson 23a, 4000, Limassol, Chipre
Se você tiver alguma dúvida em relação a este documento, use as informações acima para receber
suporte em sua  solicitação.

Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender. Este
produto pode não ser adequado para todos os investidores. Por favor, assegure-se de
compreender completamente os riscos envolvidos.

O QUE É ESSE PRODUTO?

Tipo
Um mercado de balcão (“OTC”) de contrato derivativo por diferença (“CFD”) - Commodity CFD.

Objetivos
Um Commodity CFD não é um instrumento listado, mas é negociado como um contrato de mercado de
balcão, entre você e a Instant Trading EU LTD.

Um Commodity CFD te permite ter exposição aos movimentos do preço na ação subjacente, sem
realmente possuir a commodity. Um Commodity CFD é um acordo entre você e a Instant Trading EU LTD,
para trocar a diferença no preço da subjacente em um período de tempo. A diferença a ser trocada é
determinada pela mudança no preço de referência da subjacente. Portanto, se a subjacente elevar seu
preço e você for um CFD longo, você receberá dinheiro da Instant Trading EU LTD e vice-versa. Um
Commodity CFD pode ser comprado longo ou vendido curto, para adequar-se à sua visão da direção do
mercado no futuro.

Um Commodity CFD é um produto alavancado que requer que você deposite uma quantia menor de
dinheiro, como margem, do que pagar o valor completo de sua exposição. O nível de alavancagem
depende do requisito da margem para o Commodity CFD individual. Você pagará uma margem inicial de
entrada quando a posição for aberta. Para os investidores de varejo, o CySEC exige uma margem inicial
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mínima de 5% ou 10% do valor nocional do Commodity CFD e requer que a Instant Trading EU LTD liquide
as posições abertas se a ação qualificada (dinheiro CFD e CFD P&L não realizado) em sua conta CFD
cair abaixo de 50% dos requisitos da margem inicial, para todas as posições CFD.

Investidor de varejo pretendido

Negociar esse produto não será adequado para todos. Esse produto normalmente seria usado por
pessoas que querem geralmente ganhar exposições de curto prazo para instrumentos/mercados
financeiros; usam (negociam) dinheiro que podem perder; têm um portfólio de investimento e economias
diversificados; têm uma tolerância de alto risco; e podem entender o impacto de e riscos associados à
negociação com margens.

Termo
O instrumento spot CFD não tem uma data de vencimento. Você precisa ter um equilíbrio adequado em
sua conta, para evitar quaisquer fechos em suas posições abertas ou atingir um stop out.

Quais são os riscos e o que posso receber?

Indicador de risco
O indicador de risco é um guia para o nível de risco desse produto, comparado aos outros. Ele mostra a
probabilidade do produto levar a uma perda de dinheiro, devido aos movimentos no mercado.

1 2 3 4 5 6 7

Risco menor Risco maior

Período de posse recomendado (mínimo necessário): nenhum

O indicador de risco é um guia para o nível de risco desse produto, comparado aos outros. Ele mostra a
probabilidade do produto levar a uma perda de dinheiro, devido aos movimentos no mercado, ou porque
não conseguimos te pagar. Classificamos esse produto como 7 de 7, que é a classe de risco mais alta.
Isso avalia as potenciais perdas da performance futura em um nível muito alto, em pobres condições do
mercado. Esteja ciente do risco da moeda. Ao negociar um CFD que é denominado em uma moeda que
não é a base ou na qual tem um depósito em sua conta conosco, todas as margens, lucros, perdas,
créditos e débitos financeiros relacionados ao CFD, são calculados usando a moeda na qual o CFD está
denominado. Esse risco não é considerado no indicador mostrado acima. Em algumas circunstâncias,
se sua conta não possuir ações o suficiente para satisfazer requisitos da margem aplicável, suas
posições abertas serão liquidadas. A perda total que você pode sofrer pode exceder significativamente
o requisito da margem inicial, mas não pode exceder a ação em sua conta de varejo CFD. Você pode
não conseguir fechar sua posição facilmente, ou pode precisar vender em um preço que impacta
significativamente seu lucro/perda percebido. Os mercados podem cair durante a noite e nós podemos
não conseguir fechar sua posição em um preço que evite perdas maiores que a margem originalmente
depositada. Além disso, se a Instant Trading EU LTD não conseguir te pagar o que devemos, você pode
perder todo o investimento.
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Cenários de atuação

Os desenvolvimentos do mercado, no futuro, não podem ser previstos precisamente. Os cenários
mostrados são apenas uma indicação dos possíveis resultados, baseados em retornos recentes.
Quaisquer retornos podem ser menores. Os cenários mostrados na tabela 2 indicam como seu
investimento pode atuar, baseado em dados históricos. Os cenários de atuação são estimativas da
atuação futura, baseadas em dados passados do produto. Isso NÃO é um indicador exato, a atuação
pode variar, dependendo de como o mercado atua e por quanto tempo você mantém o CFD. O cenário de
esforço ilustra um cenário extremamente desfavorável, baseado em dados históricos. A perda máxima
seria a de todo o investimento. Os resultados da atuação são líquidos de todos os custos do produto,
mas mesmo assim não representam os custos de taxas pessoais. A atuação e riscos associados a esse
produto, dependem de diversos fatores, alguns determinados pelo cliente, como a alavancagem da
conta, utilização dessa alavancagem e período de posse.
As suposições usadas na análise da atuação são descritas abaixo.

CFD no ouro Tabela 1

Investimento €1000

Período de posse 1 dia

Valor negociado nocional €20000

Alavancagem 20

Requisito da margem €1000

Margem usada €1000

Cliente utiliza completamente a margem disponível na plataforma de negociação

Cenários Tabela 2

Cenário de atuação longa

Favorável Saldo €1197,57 Moderado Saldo €998,00

Retorno +20% Retorno +0%

Lucro/perda + €197,57 Lucro/perda -€2,00

Desfavorável Saldo €844,71 Esforço Saldo €764,61

Retorno -16% Retorno -24%

Lucro/perda -€155,29 Lucro/perda -€235,39

Cenário de atuação curta

Favorável Saldo €1178,46 Moderado Saldo €988,31

Retorno +18% Retorno -1%
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Lucro/perda +€178,46 Lucro/perda -€11,69

Desfavorável Saldo €842,14 Esforço Saldo €777,63

Retorno -16% Retorno -22%

Lucro/perda -€157,86 Lucro/perda -€222,37

Os cenários de atuação acima foram calculados usando a metodologia do ESMA.

O que acontece se a Instant Trading EU LTD não conseguir pagar?

Todo o dinheiro do cliente mantido pela Empresa é guardado em contas bancárias segregadas,
separadamente dos fundos da própria Empresa, protegidos com instituições de crédito de alta classe na
Europa. A Empresa realiza, diariamente, todas as reconciliações externas e internas, como exigido pelo
CySEC e prescrito pelas regras do MiFID II, para a Empresa assegurar que mantém quantidades
adequadas em suas contas de dinheiro do cliente, para cobrir todos os fundos do cliente.

No evento improvável de que a Empresa não consiga pagar, o cliente poderá contatar o Fundo de
Compensação de Investidores (“ICF”). O ICF é o fundo estatutário do Chipre, de último recurso, para os
clientes de Empresas de Investimento no Chipre (“CIFs”). Isso significa que o ICF poderá pagar a
compensação de até €20.000 por cliente elegível, se a Empresa não for capaz de cumprir suas
obrigações financeiras. O nível real da compensação que será paga pelo ICF, será baseado em sua
solicitação. O ICF é um corpo independente, sob a Lei de Mercados Regulados e Atividades e Serviços de
2007, seguida pela Empresa, como autorizado e regulado pelo CySEC (número de licença: 266/15).

Quais são os custos?

A redução no rendimento (“RIY”) mostra que impacto os custos totais que você pagará terá no retorno do
investimento que você receberá. Os custos totais levam em consideração custos únicos, correntes e
incidentais. A quantidade mostrada aqui é os custos cumulativos do produto em si, por um período de
posse estimado de 4 semanas. Os valores presumem que você invista €2.000 por um valor nocional de
€20.000. Os valores são estimativas e podem mudar no futuro.
Custos com o tempo
A pessoa vendendo ou anunciando esse produto para você poderá cobrar outros custos. Se sim, essa
pessoa te oferecerá todas as informações sobre esses custos, mostrando o impacto que todos os
custos terão em seu investimento com o tempo.

Período de posse estimado 4 semanas

Investimento €2.000

Quantidade nocional €20.000

Custos totais -€56,96

Impacto no retorno -2,85%
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Composição de custos

A tabela abaixo mostra:
● O impacto a cada ano dos diferentes tipos de custos.
● O que diferentes categorias de custo significam.

Custos únicos Custos de entrada 0,3% Comissões de corretores. Esse é o valor pago
máximo e você pode pagar menos.

Custos de saída 0,3% Comissões de corretores. Esse é o valor pago
máximo e você pode pagar menos.

Custos correntes Swaps 0,1% Custos de financiamento. Pagos no valor
nocional baseado na referência de depósito
overnight. A cada quarta-feira o custo é
multiplicado por 3.

Outros custos
correntes

Não aplicável

Por quanto tempo devo mantê-lo, posso sacar dinheiro antecipadamente?

Período de posse recomendado (mínimo necessário): nenhum

Não há um período de posse recomendado ou mínimo. Não há consequências em decidir fechar sua
posição, além de encerrar sua exposição à subjacente no momento.

O encerramento prévio poderá ocorrer caso sua conta tenha fundos insuficientes para apoiar a margem
necessária para sua posição, como consequência de certas ações corporativas, ou se a Instant Trading
EU LTD por outros motivos decidir descontinuar o CFD, ou se ela tornar-se insolvente.

Como posso reclamar?

Você deve enviar uma reclamação por meio do Portal de Reclamações no site da Empresa aqui. Uma
cópia do procedimento de reclamação da  Empresa pode ser encontrada aqui.

Se você não estiver satisfeito com a decisão final da Empresa, envie uma reclamação para o Financial
Ombudsman em http://www.financialombudsman.gov.cy.

Outras informações relevantes

Documentos adicionais importantes, como os Termos e Condições, Política de Execução de Ordens,
Política de Privacidade, Advertência de Risco, Pilar III Divulgações etc. estão incluídos aqui. Esses são
documentos importantes para você ler e entender antes de abrir uma conta e começar a negociar com a
Empresa.
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