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DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS - CFDS SOBRE COMMODITIES 
Propósito 

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 ajudá-lo a compará-lo com outros produtos 
 

Os CFDs são oferecidos pela Lirunex Ltd. (a "Empresa", "nós" ou "nos"), registrada na República de Chipre, com o número de 

registro HE 353862. A Empresa é autorizada e regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre no República de 

Chipre, com licença número 338/17. Para mais informações ligue para +357 24694888 ou visite www.lirunex.eu. 
 

    Este documento foi atualizado pela última vez em Novembro de 2022. 

                  Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender. 
 

O que é este produto? 

Modelo  
Este produto de investimento é um Contrato por Diferenças (“CFD”). Um CFD é um instrumento financeiro alavancado Over the 

Counter (“OTC”) e seu valor é determinado com base no valor de um ativo subjacente. O investidor obtém lucro ou prejuízo no CFD 

com base na direção escolhida (Compra ou Venda) e na direção do valor do ativo subjacente. O CFD é liquidado apenas em dinheiro 

e o investidor não tem quaisquer direitos sobre o ativo subjacente real. 
 

Objetivos 

O objetivo do CFD é permitir que um investidor ganhe exposição alavancada ao movimento no valor do mercado subjacente 

(seja para cima ou para baixo), sem a necessidade de comprar ou vender o mercado subjacente. A exposição é alavancada, pois 

o CFD requer apenas uma pequena proporção do valor nocional do contrato para ser colocado antecipadamente como margem 

inicial e é uma das principais características da negociação de CFDs. No caso de CFD de commodities, os preços são baseados 

no preço de oferta da commodity. Os preços deste produto de investimento específico podem ser obtidos por provedores de liquidez 

que obtêm tais preços nas bolsas relevantes ou diretamente nas bolsas relevantes. O horário de negociação da Lirunex Meta Trader 

Platform para a maioria dos CFDs em Commodity Instruments é entre domingo 23:05:01 e sexta-feira 21:54:59, Greenwich Mean 

Time (GMT). Para horários de negociação específicos, clique aqui.  
 

Para comprar o CFD específico, o investidor deve ter margem suficiente em sua conta. A margem normal exigida para Ouro e Prata 

é de 5% e 10%, respectivamente. Por exemplo, para abrir uma transação de 0,1 lote (tamanho de negociação de 10 onças) em Gold 

CFD, assumindo que o preço do ouro por onça é igual a $ 1.765,35, o investidor precisará ter uma margem mínima de $ 882,68 em 

sua conta. Isso representa uma alavancagem de 1:20. Os requisitos de margem podem ser reduzidos a pedido do investidor, sujeito 

ao cumprimento de certos critérios, enquanto os requisitos de margem podem ser aumentados a critério da Empresa em casos de 

extrema volatilidade do mercado. 
 

O lucro ou prejuízo é determinado de acordo com a seguinte fórmula: 

Para posições de compra (longas): Tamanho da negociação (em unidades do ativo base) x [Fechar lance - Abrir Ask] = P/L (em 

unidades do outro ativo) 

Para posições de venda (curtas): Tamanho da negociação (em unidades do ativo base) x [Open Bid – Fechar Ask] = P/L (em 

unidades do outro ativo) 

O lucro e a perda das posições fechadas são então convertidos na moeda base da conta do investidor, se for diferente. Isso é feito com 

base na taxa Bid/Ask relevante das duas moedas no momento em que a posição é fechada.  

O resultado também é afetado pelas taxas cobradas pela Lirunex Ltd., conforme detalhado abaixo 
 

O lucro e a perda são calculados e mostrados na plataforma de negociação de forma contínua, e as perdas nas posições afetarão a 

margem do investidor. Assim que o patrimônio do investidor atingir o patamar de 50% da margem utilizada, os sistemas da 

Companhia iniciarão automaticamente o fechamento de todas as posições do investidor, o que significa que o investidor realizará as 

perdas. Portanto, o investidor deve manter um nível de margem suficiente para suportar as posições abertas em sua conta de 

negociação. 

Investidor de varejo pretendido 

Os CFDs são destinados a investidores que desejam fazer transações direcionais e aproveitar os movimentos de preço de curto prazo 

no contrato/commodity subjacente e têm a capacidade de suportar o risco de perda de todo o valor do investimento em um curto 

período de tempo. Esses investidores têm conhecimento ou experiência com produtos alavancados e têm um entendimento completo 

sobre como os preços dos CFDs são derivados, bem como os principais conceitos de margem e alavancagem. 
 

Quais são os riscos e o que posso obter em troca?  

Indicador de risco  

1 2 3 4 5 6 7 

  

Baixo risco         Alto risco  

https://www.lirunex.eu/Home/Index/contract_specification
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O indicador de risco resumido é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Mostra a 

probabilidade de o produto perder dinheiro devido a movimentos nos mercados ou porque não podemos pagá-lo. Classificamos 

este produto como 7 de 7, que é a classe de risco mais alta. Isso classifica as perdas potenciais do desempenho futuro do produto 

em um nível muito alto. 

 

Este indicador de risco pressupõe que você mantenha o produto por até 24 horas. Você pode não conseguir encerrar o produto 

facilmente ou pode ter que encerrar por um preço que afete significativamente o retorno do seu investimento. Os CFDs podem ser 

afetados pela derrapagem ou pela incapacidade de encerrar o produto a um preço desejado devido à indisponibilidade de tal preço 

no mercado. Os CFDs são produtos OTC e não podem ser vendidos em nenhuma bolsa, MTFs ou outro local de negociação. Não 

há proteção de capital contra risco de mercado, risco de crédito ou risco de liquidez. 
 

CFDs em Commodities podem flutuar significativamente em um curto período de tempo. Se a mudança no preço for contra a 

direção escolhida pelo investidor, o investidor pode sofrer perdas significativas em um curto período de tempo até o máximo do 

valor mantido como margem na conta do investidor. No entanto, o investidor nunca deverá à Companhia qualquer valor superior 

aos fundos disponíveis na conta à luz da “Proteção de Saldo Negativo” contratual. As condições de mercado podem significar que 

sua negociação de CFD é fechada a um preço menos favorável, o que pode afetar significativamente o quanto você recebe de 

volta. 
 

Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto, você pode perder parte ou todo o 

seu investimento. 
 

Cenários de desempenho (assumindo que não há efeitos de financiamento noturno): 

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 do desempenho futuro com base em evidências do passado sobre como o valor desse 

investimento varia e não são um indicador exato. O que você obtém varia de acordo com o desempenho do mercado e por quanto 

tempo você mantém o CFD. O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado e não 

leva em consideração a situação em que não podemos pagá-lo. A evolução do mercado no futuro não pode ser prevista com 

precisão. Os cenários mostrados são apenas uma indicação de alguns dos resultados possíveis com base em retornos 

recentes. Os retornos reais podem ser menores.  

 

Exemplo de cenários de desempenho de um negócio em CFD em XAU/USD (Ouro) 
 

CFD sobre ouro (XAU/USD) Commodity (realizado Intraday) 

    
Preço de 

oferta 

Pedir 

preço 

Saldo (USD) 1000     

XAU/USD ((Ouro) CFD Preço de abertura (P) 1765.35 1765.55 

Tamanho da negociação (por CFD) (TS) 10 (0.1 Lot) 

Margem % (M) 5.00% 

Aproveitar (L) 1:20 

Requisito de Margem (USD) 

MR = P x TS x 

M 882.68 882.78 

Valor Nocional da Negociação (USD) NV = P x TS 17653.50 17655.50 

 

COMPRAR/LONG

O Cenário de 

Desempenho 

Preço 

final 

(Inc. 

Spread) 

Mudanç

a de 

preço 

 

Perda de 

lucro (USD) 

VENDER 

/CURTO  

Cenário de 

Desempenho 

Preço 

final 

(Inc. 

Spread) 

Mudanç

a de 

preço 

Perda de 

lucro (USD) 

Favorável 1792.03 1.50% 264.83 Favorável 1738.87 -1.5% 264.80 

Moderado 1777.91 0.70% 123.59 Moderado 1752.99 -0.7% 123.57 

Desfavorável 1739.07 -1.50% -264.83 Desfavorável 1791.83 1.5% -264.80 

Estresse* 1659.62 -6.00% -1059.33 Estresse 1871.27 6.0% -1059.21 

**A posição será fechada automaticamente assim que o nível de Stop-Out de 50% for atingido, portanto, o P/L líquido e o Saldo de 

fechamento nos cenários de estresse apresentados - USD 559 e USD 441 respectivamente.. 

 

Observação: A mudança de 6% nos preços de mercado, conforme mostrado nos exemplos acima, provavelmente ocorrerá durante a 

extrema volatilidade do mercado em um curto período de tempo. No entanto, no pior cenário, os investidores de varejo nunca perderão 
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mais do que o saldo de sua conta devido à Proteção de Saldo Negativo fornecida pela Companhia, em virtude de acordo com seus 

provedores de liquidez. 

 

Para evitar saldos negativos, os sistemas da Companhia são configurados para liquidar automaticamente as posições em aberto, 

começando pela menos lucrativa, uma vez atingido o nível de Stop Out de 50%. Para demonstrar como o referido nível Stop-out 

pode ser acionado, vamos utilizar o cenário de estresse do Exemplo acima, onde o Cliente abre uma posição Compra/Longa em 

Ouro com variação desfavorável de 6% no preço de mercado. Nesse caso, quando o patrimônio do Cliente cair para $ 441,39 (50% 

do valor da margem), a posição será fechada automaticamente para evitar mais perdas. Isso representa uma perda de -$ 558,61, em 

vez de uma perda de -$ 1.059,33 conforme mostrado na tabela, que deveria ser sem o nível Stop-Out. 

 

O que acontece se a Lirunex Ltd não puder pagar? 

No caso de a Lirunex Ltd. tornar-se insolvente e incapaz de pagar aos seus investidores, os Clientes de Varejo podem ter direito a 

uma compensação de até € 20.000 pelo Fundo de Compensação do Investidor estabelecido pela Comissão de Valores Mobiliários do 

Chipre. 

 

Quais são os custos? 
 

Existem alguns encargos e taxas aplicáveis ao negociar CFDs com a Empresa, como comissão, spread, mark-up e swaps. Não há 

cobranças adicionais para abrir uma conta de negociação, no entanto, há cobranças extras para depositar e retirar fundos de uma 

conta. Essas informações podem ser encontradas no site oficial da Companhia. Antes de prosseguir com qualquer atividade de 

negociação, revise as cobranças aplicáveis e decida de acordo. Quaisquer cobranças podem mudar de tempos em tempos e, nessa 

medida, sugere-se revisar regularmente o site da Empresa..  

 
Modelo Custo Descrição 

Custos 

únicos 

 

Spread 

O spread é a diferença entre o preço de venda (“Bid”) e o preço de compra (“Ask”) do CFD, que é multiplicado 

pelo tamanho da negociação. O spread que a Empresa cobra reflete, em parte, o spread da bolsa subjacente em 

que o ativo subjacente é negociado, além de um mark-up dependendo do tipo de conta de negociação. Mais 

informações sobre spreads podem ser encontradas aqui. 

Para fins de exemplo, assumiremos uma transação de 10 onças (0,1 lote) em ouro com spread de 1 pip. O 

Gold pip é o 1º dígito decimal (0,1). O valor de $ 1 (10 x 0,1 x 1) será deduzido do P/L ao abrir a transação 

e, portanto, imediatamente após a abertura da transação, o P/L dessa transação será ser -$1. Nossos spreads 

podem ser fixos ou variáveis ou podem estar sujeitos a um mínimo 

Comissão 
Esta é uma comissão cobrada quando você Compra/Venda um CFD em par de moedas com base no valor 

nocional da negociação de acordo com o tipo de conta do investidor. Clique aqui para obter mais informações 

sobre comissões. 

Conversão de 

moeda para 

negociações 

Investir em CFDs com um ativo subjacente listado em uma moeda diferente da sua moeda base envolve um 

risco cambial, devido ao fato de que quando o CFD é liquidado em uma moeda diferente da sua moeda base, o 

valor do seu retorno pode ser afetado por sua conversão para a moeda base. 

Cobranças 

Contínuas 

Taxa de 

Financiamento 

Pernoite 

(Swaps) 

O Overnight Financing, comumente conhecido como “Swap”, é a taxa cobrada pelos negócios que permanecem 

abertos ao final do pregão diário. Esta taxa pode estar sujeita a crédito ou débito para todas as posições abertas 

após as 22:00 (GMT), calculada com base nas taxas de juros relevantes para as moedas nas quais o instrumento 

subjacente é negociado mais um mark-up que pode ser tão alto quanto 30% sobre os valores de swap recebidos 

dos Provedores de Liquidez da Companhia. Para todas as posições mantidas abertas no fim de semana, a 

Companhia aplica uma estratégia de rollover de 3 dias na quarta-feira. 

Em geral, quando a taxa de juros da moeda compradora for maior que a taxa de juros da moeda vendedora, o 

OF será adicionado à conta do Cliente. Quando a taxa de juros da moeda de venda for maior que a moeda de 

compra, o OF será deduzido da conta do Cliente. Para ilustrar isso com um exemplo numérico, suponha que as 

taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE) e do Fed (EUA) sejam de 2% e 0,5% ao ano, respectivamente. 

Se o Cliente abrir uma posição Longa de 1 Lote em EUR/USD, ele ganhará 2% ao ano na moeda comprada 

(EUR) e pagará 0,5% na moeda emprestada (USD). Isso significa que quando esta posição for rolada para o dia 

seguinte, o valor de € 4,11 será creditado na conta do Cliente {-[(0,5%-2%)/365)]×100000 }. Por outro lado, se 

o Cliente tiver uma posição curta em EUR/USD, este valor será debitado da sua conta.  Por favor, clique aqui 

para ver nossas taxas de swap. 

 

Outros 

custos 

Conversão de 

moeda para 

transferências 

internas 

A transferência de fundos entre suas contas pessoais e de negociação com moeda base diferente está sujeita à 

conversão da taxa de câmbio. A taxa de conversão é retirada da Plataforma da Empresa no momento da 

transferência, mais um mark-up que pode chegar a 1,5 pips nos preços de mercado vigentes. 

Taxa de 

inatividade 
As contas inativas estão sujeitas a uma taxa de inatividade de 5 (cinco) EUR/USD relativa à manutenção e 

administração de tais contas inativas. Para mais informações, por favor leia nossos termos e condições. 
 

 

Por quanto tempo devo segurá-lo e posso sacar dinheiro antecipadamente?  

 

Os CFDs de commodities geralmente são mantidos por menos de 24 horas. Você pode sacar o CFD a qualquer momento que 

desejar durante o horário normal do mercado, mas pode não ser a um preço benéfico para você ou para suas metas de investimento. 

https://www.lirunex.eu/Home/Index/contract_specification
https://www.lirunex.eu/Home/Index/account_types
https://www.lirunex.eu/Home/Index/contract_specification
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Como posso reclamar? 
 

Caso pretenda apresentar uma reclamação deverá contactar a nossa Equipa de Apoio ao Cliente através do número +357 24694888, 

através do email complaints@lirunex.eu indicando o seu nome, número de conta e natureza da reclamação. Se achar que a sua 

reclamação não foi resolvida satisfatoriamente, pode encaminhá-la para o Financial Ombudsman da República de Chipre. 
 

Outra informação relevante 

Se houver um intervalo de tempo entre o momento em que você coloca seu pedido e o momento em que ele é executado, seu pedido 

pode não ser executado no preço esperado. Os Termos e Condições de Negociação, bem como todas as Políticas relacionadas e outros 

Documentos de Divulgação de nosso site, contêm informações importantes sobre sua conta. Você deve garantir que está familiarizado 

com todas as condições de negociação que se aplicam à sua conta. Este documento de informação chave não contém todas as 

informações relativas ao produto. Para obter informações adicionais sobre o produto e os termos e condições juridicamente 

vinculativos do produto, consulte o site da Lirunex Ltd. em www.lirunex.eu. 

 

mailto:complaints@lirunex.eu
http://www.lirunex.eu/

