Documento de Informação
Fundamental – Ações

Propósito: Este documento fornece-lhe informações fundamentais sobre este produto de investimento. Não é material de

marketing. A informação é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, custos, riscos e recompensas deste produto e para
o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto: Contrato por Diferença de uma Ação
Fabricante do Produto: A Capital Com SV Investments Ltd, regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission

(Licença nº 319/17) com sede registada em 6th floor, Lophitis Business Centre II, 237 28th October Street, Limassol, 3035, tel.: 22
008191, site: https://capital.com/.

* Este Documento de Informação Fundamental foi atualizado pela última vez a 24 de novembro de 2020.

ALERTA: Está prestes a adquirir um produto que não é simples e que pode ser difícil de compreender. A nossa
negociação de CFD não é adequada para todos.
O QUE É ESTE PRODUTO?

Tipo: A Capital Com SV Investments Ltd oferece contratos por diferença ("CFDs") numa série de classes de ativos subjacentes,
incluindo, mas não limitados a ações, matérias-primas, FOREX, índices e criptomoedas. Um CFD é um tipo de transação cujo objetivo
é assegurar um lucro ou evitar uma perda por referência a flutuações no valor ou preço de um ativo subjacente relevante.

Este documento fornece informação fundamental sobre CFDs em que a opção de investimento subjacente que escolhe é uma ação
tais como Tesla e Apple Inc. Ações, também conhecidos como títulos ou equidades, representam unidades em que o capital de uma
empresa é dividido para fins de investimento e propriedade.

Num contrato CFD, uma parte concorda em pagar à outra a diferença entre o valor do instrumento financeiro no início do
contrato e o seu valor no final do contrato. O cliente não tem quaisquer direitos ou obrigações relativamente aos instrumentos ou
ativos subjacentes relacionados com o CFD.

Uma lista das ações sobre as quais oferecemos CFDs pode ser encontrada em: https://capital.com/live-share-prices

Objetivo: O mecanismo por detrás da negociação de CFD é bastante simples. Se acredita que o preço de um instrumento financeiro

escolhido irá subir, abre uma posição de CFD e compra a quantidade de CFDs que achar conveniente. Por outras palavras, 'vai longo'. Se
o mercado se mover a seu favor, obtém lucros. Da mesma forma, se espera que o preço de um instrumento financeiro escolhido desça,
toma uma posição de um mercado a descer, ou simplesmente 'vai curto'. No entanto, se calcular mal a direção do movimento do
mercado e as alterações de preços forem contrárias às suas expetativas, sofre perdas.
Os contratos CFD dão acesso à alavancagem, e isto permite aos investidores gerar elevados retornos com um pequeno depósito
inicial. No entanto, a alavancagem também pode levar à perda do montante total investido.

Para abrir uma posição, é necessário depositar uma percentagem do valor total do contrato na sua conta. Isto é definido como o
requisito de margem inicial. Mais informações com respeito aos requisitos de margem inicial são apresentadas a seguir.
Os CFDs são produtos complexos, geralmente utilizados para fins especulativos. Os CFDs não são adequados para "comprar e manter"
negociações, portanto, se o Cliente não tiver tempo suficiente para monitorizar tais investimentos numa base regular, não deve
negociar em CFDs.

Prazo: Os CFDs de Ações geralmente não têm data de vencimento nem qualquer período mínimo de detenção. É o utilizador que

decide quando abrir e fechar a(s) sua(s) posição(ões). Podemos encerrar a(s) sua(s) posição(ões) sem solicitar o seu consentimento
prévio, se não mantiver margem suficiente na sua conta. Especificamente, se o nível da margem, que é o montante de capital
próprio até à margem exigida, for igual ou inferior a 50% na sua conta, o nosso sistema fechará automática e sistematicamente
todas as posições abertas e cancelará todas as ordens pendentes onde houver um mercado subjacente ativo para o CFD relevante.

Investidor de retalho visado: Os CFDs destinam-se a investidores que possuem a experiência e os conhecimentos
necessários para compreender os riscos envolvidos em relação a produtos alavancados. Os investidores prováveis compreenderão
como são derivados os preços dos CFDs, os conceitos fundamentais de margem e alavancagem e o facto de que a perda de capital
pode ocorrer. Os investidores devem também ter os meios financeiros adequados e a capacidade de suportar a perda do montante
inicial investido.

QUAIS SÃO OS RISCOS E O QUE É QUE EU PODERIA OBTER EM RETORNO?
O indicador de risco resumido é um guia para o nível de risco deste produto
em comparação com outros produtos. Mostra como é provável que o produto
perca dinheiro devido a movimentos nos mercados ou porque somos
incapazes de cumprir as nossas obrigações. Classificámos este produto como
7 em 7, que é a classe de risco mais elevada. Isto classifica as perdas
potenciais de desempenho futuro a um nível muito elevado (até 100%).
Os valores podem flutuar significativamente em tempos de grande
volatilidade ou incerteza de mercado/económica; tais oscilações são ainda
mais significativas se as suas

posições são alavancadas e podem também afetar negativamente a sua posição. Como resultado, os avisos de margem podem ser
feitos rápida ou frequentemente, e em caso de incumprimento, as suas posições podem ser encerradas e qualquer défice será
suportado por si (ver secção Prazo acima). Negocie apenas depois de ter reconhecido e aceite os riscos. Deve considerar
cuidadosamente se a negociação de produtos alavancados é apropriada para si.

Os nossos CFDs não estão listados em nenhuma bolsa, e as taxas e outras condições são por nós estabelecidas de acordo com a nossa
melhor política de execução. O contrato só pode ser fechado connosco, e não é transferível para qualquer outro provedor. Se tiver
várias posições connosco, o seu risco pode ser cumulativo e não limitado a uma posição.
Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do mercado, pelo que poderá perder algum ou todo o seu
investimento. Isto inclui tanto o(s) seu(s) depósito(s), como quaisquer lucros acumulados.

A perda total em que poderá incorrer nunca excederá o montante investido. A Empresa oferece Proteção de Saldo Negativo aos seus
Clientes, o que significa que nunca estarão em posição de perder mais fundos do que os montantes investidos com a Empresa. Por
favor, consulte os nossos Termos e Condições (8.19) para mais detalhes\.

Se não formos capazes de lhe pagar o que é devido, poderá perder todo o seu investimento. Contudo, poderá beneficiar de um
esquema de proteção do consumidor (ver a secção "o que acontece se não conseguirmos pagar-lhe"). O indicador apresentado
acima não considera esta proteção.
O regime fiscal do país em que se encontra domiciliado pode ter impacto no seu retorno.

Esteja ciente do risco cambial. Pode receber pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno final que obterá dependerá da
taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador apresentado acima.

Cenários de Desempenho: Este documento de informação fundamental não é específico a um produto em particular. Aplica-se
a um CFD em qualquer Ação disponível na nossa plataforma. No entanto, cada CFD em que entra é específico para si e para as suas
escolhas, ou seja, deve escolher a Ação subjacente; a dimensão da sua posição; quando abre e fecha a sua posição; e se deve utilizar
quaisquer ferramentas de gestão de risco que oferecemos, tais como ordens de limite de perda.

Os cenários apresentados abaixo não são indicadores exatos, são apenas apresentados para efeitos de cenário e ilustram como o seu
investimento poderia funcionar em condições favoráveis, moderadas, desfavoráveis e de stress. Os seus lucros e perdas irão variar
dependendo do desempenho do mercado subjacente e do tempo durante o qual mantém a posição em aberto. O cenário de stress
mostra o que poderá obter em circunstâncias de mercado extremas, e não tem em conta a situação em que não somos capazes de lhe
pagar.

Estes cenários de desempenho pressupõem que só tem uma posição aberta e não tem em consideração o saldo acumulado negativo
ou positivo que possa ter se tiver várias posições abertas connosco. Os cenários também assumem que não efetua mais depósitos na
sua conta para satisfazer as chamadas de margem.
Os desenvolvimentos do mercado no futuro não podem ser previstos com precisão. Os cenários apresentados são apenas
uma indicação de alguns dos resultados possíveis com base em retornos recentes. Os retornos reais poderiam ser
inferiores.
Foram utilizados os seguintes pressupostos para os nossos cenários de desempenho
CFD de Ações intradiário (mantido
intradiário)
Preço de abertura da Ação
P
Dimensão da Negociação
TS
(Por CFD)
Margem
M
Alavancagem
L
Requisito de Margem
MR=P*TS*M
Valor Nocional do
NV=P*TS
Contrato
* A descrição do cálculo da taxa noturna pode ser encontrada na secção "quais são os custos"
Cenário de
Desempenho
Longo
Favorável
Moderado
Desfavorável
Stress

Preço de Fecho Alteração do
Preço
Preço de Fecho
Preço de Fecho
Preço de Fecho
Preço de Fecho

+4%
+1%
-2%
-5%

Lucro/Perda
$87
$21.7
-$43.5
-$108.8

Cenário de
Desempenho
Curto
Favorável
Moderado
Desfavorável
Stress

$217.41
10.00

5%
1:20
$108.71
$2,174.10

Preço de
Fecho

Alteração do
Preço

Lucro/Perda

$223.93
$220.67
$215.24
$228.28

-3%
-1,5%
+1%
+5%

$65.2
$32.6
-$21.7
-$108.8

Os cenários de stress acima mostram como um movimento volátil de preços pode conduzir rapidamente a perdas e, em algumas
circunstâncias, pode resultar num encerramento forçado da sua posição e/ou perder todo o seu investimento (qualquer dinheiro
depositado na sua conta CFD e quaisquer lucros líquidos não realizados de quaisquer outras posições abertas) devido a condições de
mercado anormais.

Os números apresentados incluem todos os custos do próprio produto. Os números não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o
que também pode afetar o retorno do seu investimento.

O que acontece se a Capital Com SV Investments Limited não for capaz de pagar?
A Capital Com SV Investments Limited segrega todos os fundos de clientes de retalho do seu próprio dinheiro, de acordo com as regras
de Ativos de Clientes da CySEC. A Capital Com SV é também membro do Fundo de Compensação de Investidores para Clientes de Firmas
de Investimento de Chipre (CIFs) e outras Empresas de Investimento (IFs) que não são instituições de crédito e que cobrem
investimentos de clientes elegíveis até vinte mil Euros (20,000€) por Cliente. O Fundo foi criado ao abrigo da Lei das Sociedades de
Investimento de 2002 (alterada e substituída pela Lei 87(I)/2017 e pela Diretiva DI87-07 da Cyprus Securities and Exchange
Commission para a Continuidade do Funcionamento e o Funcionamento do Fundo de Compensação ao Investidor CIF).
Pode encontrar informações mais detalhadas aqui.

QUAIS SÃO OS CUSTOS?

Antes de começar a negociar CFDs, deve familiarizar-se com todos os custos pelos quais será responsável. Estes custos vão reduzir
qualquer lucro líquido ou aumentar as suas perdas. Para mais informações, por favor visite o nosso site.
Custos
únicos

Spread

Custos
contínuos

Taxas noturnas

% - O custo de
Spread é variável e
está disponível por
instrumento no
site
% - Os custos noturnos
são variáveis e estão
disponíveis por
instrumento no site

O spread é a diferença entre o preço mais baixo e o mais alto de um determinado
CFD, ou seja, o preço COMPRA e VENDA. Não são pagos quaisquer outros encargos
ou comissões. Os nossos spreads são estabelecidos à nossa absoluta discrição e
quaisquer alterações são efetivas imediatamente.
Se mantém uma posição aberta durante a noite (após um certo tempo limite), é
subtraído ou creditado na sua conta um prémio noturno.
As taxas noturnas para CFDs de Ações são calculadas da seguinte forma:

Dimensão da negociação x Preço Médio de Fecho x % Taxa de Noturna Diária
(Compra ou Venda) x (1 – percentagem de margem utilizada ao abrir a posição)
Exemplo:

Dimensão da Negociação: 10, Preço Médio de Fecho: 217.41, % de Taxa

Noturna de Compra Diária: -0.0175%Percentagem de margem utilizada ao
abrir a posição: 5% (ou seja 0.05)

Taxa Noturna = 10 x 217.41x (-0.0175%) x (1-0.05)

Custos
adicionais

% - N/A

Taxa Noturna = -0.36

Neste exemplo, a taxa Noturna é negativa, pelo que a sua conta será debitada.
Deve estar ciente da possibilidade de existirem outros impostos ou custos que não
sejam pagos através de nós ou impostos por nós. É da sua exclusiva responsabilidade
suportar estes custos adicionais.

QUANTO TEMPO DEVO MANTÊ-LO E POSSO RETIRAR DINHEIRO MAIS CEDO?

Os CFDs de Ações geralmente não têm prazo fixo e expiram quando opta por fechar as suas posições ou no caso de não ter margem
disponível. Deve monitorizar o produto para determinar quando é o momento apropriado para fechar a(s) sua(s) posição(ões), o
que pode ser feito em qualquer altura durante as horas de mercado.
Os CFDs destinam-se à negociação a curto prazo, em alguns casos intradiária e geralmente não são adequados para investimentos a
longo prazo. Não existe um período de detenção recomendado.
A Capital Com SV Investments Limited não lhe fornece qualquer conselho de investimento, o nosso serviço de negociação é apenas
de execução e executamos negociações com base nas suas instruções.

COMO POSSO RECLAMAR?

No caso de não estar satisfeito com um produto ou serviço financeiro que lhe seja fornecido pela Capital Com SV Investments
Limited, contacte-nos para apresentar a sua reclamação, fornecendo as seguintes informações para nos ajudar no tratamento da sua
reclamação.
Detalhes: https://capital.com/complaints-procedure

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
Mais informações relativas a este produto podem ser encontradas no nosso site na secção "Mercados" (https://capital.com/liveshare-prices). Deve assegurar-se de que lê os nossos documentos legais, que incluem os Termos e Condições, a Declaração de
Divulgação de Riscos, a Política de Execução de Ordens e a Política de Tratamento de Reclamações. Uma lista indicativa com
links para os documentos relevantes pode ser consultada aqui.

