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CFD sobre Criptomoedas - Documento de Informação 

Fundamental. Tudo o que precisa de saber sobre uma 

criptomoeda 

Apenas disponível para clientes profissionais 

 
Objetivo: Este documento fornece informação fundamental sobre este produto de investimento, especificamente Contratos por 

Diferença (CFD) em criptomoedas. Não constitui um material de marketing. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a 

entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, bem como informação de desempenho relevante, e 

para o ajudar a compará-lo com outros produtos. 

 
ESTÁ PRESTES A ADQUIRIR UM PRODUTO QUE NÃO É SIMPLES E CUJA COMPREENSÃO PODERÁ SER 

DIFÍCIL. 

 
Produto: Em que consiste este produto? 

Tipo: Um CFD (contrato por diferença, em inglês contract for difference) é um contrato alavancado celebrado com a Empresa numa base 

bilateral. Permite que um investidor especule ou cubra cotações em subida ou em queda na criptomoeda subjacente através de 

plataformas de trading online. Um investidor tem a possibilidade de comprar (ou ter uma posição "longa") o CFD para se beneficiar com a 

subida dos valores subjacentes das criptomoedas; ou de vender (ou ter uma posição "curta") o CFD para se beneficiar com a queda dos 

valores subjacentes das criptomoedas ou não operar. O valor do CFD é derivado do valor da criptomoeda subjacente. Por exemplo, se o 

investidor tiver uma posição longa num CFD e o valor dessa criptomoeda subjacente subir, o valor do CFD irá aumentar e quando o 

contrato for fechado com lucro, a Empresa irá pagar a diferença entre o valor de fechamento do contrato e o valor de abertura do 

contrato. Inversamente, se o investidor tiver uma posição longa e o valor em dinheiro da criptomoeda subjacente cair, o valor do CFD irá 

diminuir; se o contrato for então encerrado, será debitado do cliente a diferença entre o valor de fechamento do contrato e o valor de 

abertura do contrato. A utilização de alavancagem com CFD tem o efeito de ampliar os lucros mas também as perdas. 

 
Objetivos: Permite-lhe especular sobre o movimento de uma taxa de câmbio ou CFD sem a entrega da criptomoeda subjacente ao longo 

de qualquer período. O spread, financiamento e movimento de cotação determinam a respectiva rentabilidade. 

O objetivo do CFD é permitir que o investidor tenha exposição alavancada ao movimento no valor da criptomoeda subjacente (seja 

positivo ou negativo), sem ter de comprar ou vender a criptomoeda subjacente. A exposição é alavancada pois o CFD exige apenas 

que uma pequena proporção do valor do contrato seja depositada como margem inicial e é uma das principais características da 

negociação de CFD. 

CFDs não têm uma data de validade e, portanto, são contratos que não expiram; logo, não existe um período de retenção recomendado 

e depende da vontade de cada investidor em determinar o período de retenção mais adequado com base na sua própria estratégia de 

negociação e objetivos individuais. 

 
Investidor-alvo de retalho e profissional: Os investidores de retalho e profissionais de pequena a grande escala com conhecimento e 

experiência da indústria que se sintam confortáveis em negociar em mercados financeiros complexos e que queiram negociar com dinheiro 

que possam perder e têm elevada tolerância ao risco. Os clientes em potencial irão compreender como as cotações de CFD são derivadas, 

compreender o impacto e os riscos associados à negociação de margem, os seus principais conceitos juntamente com a alavancagem e o 

potencial de as perdas poderem exceder os depósitos. A negociação de CFD permite o acesso a um vasto leque de mercados. Quando se 

negociam CFD, tem o potencial de diversificar as suas estratégias de negociação, assim como retirar vantagens das diferentes 

oportunidades nos mercados globais. 
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Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno? 
 

 

A negociação de CFD na margem representa um elevado nível de risco e poderá 

não ser adequado para todos. O nível elevado de alavancagem pode funcionar a 

seu favor ou contra si devido ao movimento de mercado. Além do valor de 

mercado, existem também outros riscos associados este produto: risco cambial, 

risco de mercado, risco de alavancagem, risco de perturbações dos mercados, 

plataforma de trading on-line, risco de TI e risco de liquidez. Antes de decidir negociar CFD, deverá pensar cuidadosamente sobre 

os seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite de risco. A negociação de CFD exige que mantenha um determinado 

nível de fundos na sua conta para manter as suas posições abertas. É possível que tenha perdas iguais ao seu investimento 

(depósito), logo não deverá depositar dinheiro que não consiga comportar perder e se existir um movimento adverso no mercado, 

poderá ser-lhe exigido que deposite fundos adicionais com um curto aviso prévio. Deverá ter conhecimento de todos os riscos 

associados a CFD e obter aconselhamento independente caso necessite de esclarecimentos adicionais. Certifique-se de que 

compreende totalmente os riscos, tenha cuidado a gerir o seu risco. 

 
 
 

Cenários de desempenho 

Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base em dados históricos sobre a forma como varia o 

valor deste investimento. O seu retorno irá depender do desempenho do mercado e do período de detenção do CFD. O cenário de 

stress mostra o que pode obter em diferentes circunstâncias de mercado e não tem em consideração a situação em que não 

possamos pagar-lhe. Este documento de informação fundamental aplica-se a qualquer CFD de criptomoeda. Por cada transação 

que realizar, será responsável por escolher o instrumento de CFD, quando abre e fecha, a dimensão da transação (risco) e se quer 

usar quaisquer funcionalidades de mitigação de risco (como ordens de paragem de perda) 

 
Pressuposto           Cenários      

 

 
O que acontece se a Tickmill UK Ltd não conseguir pagar? 

Na remota possibilidade de a Tickmill UK entrar em liquidação e não pudermos pagar-lhe o que é devido, poderá perder todo o seu 

investimento. No entanto, a Tickmill UK separa todos os fundos dos clientes de retalho do seu próprio capital, de acordo com as 

regras de Ativos de Clientes da FCA do Reino Unido. Além disso, o Esquema de Compensação de Serviços Financeiros [Financial 

Services Compensation Scheme, FSCS] suportado pelo governo do Reino Unido irá proteger os clientes elegíveis até um máximo de 

£85.000. (A maioria dos clientes individuais, independentemente da classificação, será elegível). Ver https://www.fscs.org.uk/ para 

mais detalhes. 

Este indicador de risco é um guia para o nível de risco de CFD em comparação com 

outros produtos financeiros. Mostra a probabilidade de perdas financeiras com este 

produto em virtude dos movimentos dos mercados. Classificamos este produto na 

categoria 7 numa escala de 1 a 7, o que corresponde à classe de risco mais 

elevado. Esta classifica as possíveis perdas do desempenho futuro do produto a um 

nível muito elevado. 

CFD de 

criptomoedas 

 

Preço de abertura 

da criptomoeda (€) 
BTCUSD 

40.672,94 

Volume de 

negociação (por 

CFD) 

1 

% de Margem 50% 

Requisito de 

margem (€) 

20.336,72 

 

Valor nocional da 

negociação (€) 

40.672,94 

 

 
 

Cenário de 
desempenho 
de compra 

Preço de 
FECHAMENTO 

Alteração 
de preço 

Lucro/Perda 
Cenário de 
desempenho 
de venda 

Preço de 
FECHAMENTO 

Alteração 
de preço 

Lucro/Perda 

Favorável 41.283,04 1,50% 610,09 Favorável 40.062,85 - 1,50% 610,09 
Moderado 40.908,85 0,0% 235,90 Moderado 40.437,04 0,00 235,90 
Desfavorável 40.062,85 - 1,50% -610,09 Desfavorável 41.283,04 1,50% -610,09 
Stress 28.471,06 +30% -12.201,88 Stress 52.874,83 +30% -12.201,88 

*A perda é restrita ao saldo da sua conta pois oferecemos proteção contra saldo negativo. 

 
 

 
 

https://www.fscs.org.uk/
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Quais são os custos? 

Ao negociar um CFD em qualquer criptomoeda subjacente na Tickmill UK Ltd, incorre nos seguintes custos:  

 CFD em criptomoedas 

 Tipo de custo Classic Pro VIP Descrição 

Spread Único A partir 1,6 A partir 0,0 A partir 0,0 

A diferença entre o preço de compra (Ask) e o preço de venda (Bid). Quando uma posição 

abre, o "custo" do spread é realizado. Os traders deverão ter em consideração que, em 

caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em comparação 

com os níveis normais. 

Swaps Recorrente ** ** ** 

*Os SWAP são determinados pela taxa de juros "overnight" de cada moeda; a taxa de juros 
"overnight" é a taxa de juros que os bancos cobrariam teoricamente o empréstimo entre 
si. É cobrada uma taxa de swap quando uma posição é mantida de um dia para o outro.  A 
título de exemplo, para FX, a taxa de swap é o diferencial da taxa de juros entre as duas 
moedas do par. ** Os SWAP podem ser consultados no nosso website:  
https://www.tickmill.co.uk/conditions/spreads-swaps e na nossa plataforma. 
Estamos a adicionar Mark Up para a taxa de juros overnight (SWAP). 

Comissão Único 0 0 0 
Um "custo" de comissão baseia-se na transação de volume e é uma taxa para a abertura 

e fechamento de uma posição. Não existem custos de comissões para a negociação de 

CFD em criptomoedas. 

 
Efeito 

composto 

de custos 

Curto/Lon
go 

 

Instrument
o 

 

Volume 
(lotes) 

 

Spread 
em 
pontos 

 

Valor do 
Spread 
em 
Euro 

 

Comissão 

 

Swaps 1 
noite 

 

P/L 

 

 

 

Lucro 
líquido 

 

 

Custos 
totais 

 
 

Porcentag
em de 
custos no 
retorno 

   

Classic 

 

Longo BTCUSD 1 3300 -27,05 
 

0 -18,20 
 

€ 100 
 

€ 54.75 
 

€ 45,25       
 

45,25% 
 

Pro 

 

Longo BTCUSD 1 3300 -27,05 
 

0 -18,20 
 

€ 100 
 

€ 54.75 
 

€ 45,25    
 

45,25% 
  

VIP 

 

Longo BTCUSD 

 
1 
 

3300 -27,05 
 

0 -18,20 
 

€ 100 
 

€ 54.75 
 

€ 45,25    
 

45,25% 
  

 

 

 

Nível de liquidação 

Quaisquer posições abertas que tenha na sua conta poderão ser automaticamente fechadas se os seus fundos disponíveis ficarem 

50% abaixo da margem exigida para ter estas posições abertas. 

 
Quanto tempo devo mantê-lo e posso resgatar antecipadamente o dinheiro? 

Não existe um período mínimo em que deve manter este investimento aberto e pode abri-lo e fechá-lo em qualquer momento 

durante a abertura do mercado. Pode solicitar o levantamento dos fundos disponíveis na sua conta durante o horário de 

expediente normal e este será processado no mesmo dia útil ou no dia útil seguinte. Não existe um período de retenção 

recomendado, nenhum período de cancelamento e, por isso, nenhumas taxas de cancelamento. Entretanto, o custo de 

financiamento de um dia para o outro pode eliminar as exposições de longo prazo. 

 
Como posso apresentar queixa? 

Se tiver uma reclamação, deverá contactar o departamento de Compliance na Tickmill UK Ltd por e-mail para 

complianceuk@tickmill.co.uk ou por correio em Londres. Esta irá então emitir uma carta de resposta inicial e investigar a sua 

reclamação. Pode encontrar uma cópia do procedimento de reclamações da empresa aqui. Se não estiver satisfeito com a resposta, 

pode contactar o Serviço de Procuradoria Financeira que irá analisar a sua reclamação. 

 

Outras informações relevantes 

Os Documentos legais no nosso website contêm informação importante sobre a sua conta. Deverá garantir que está familiarizado 

com todos os termos e políticas que se aplicam à sua conta. Pode obter mais informação sobre este produto no nosso sítio Web. 

mailto:complianceuk@tickmill.co.uk
https://www.tickmill.co.uk/about/contact-us
https://d1fyjtrsl71uh.cloudfront.net/documents/legal-documents/fca/complaints-procedure.pdf?v=1576572408
https://www.tickmill.co.uk/about/legal-documents
http://www.tickmill.co.uk/

