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Documento de Informações Chave 
 
Finalidade  
Este documento fornece-lhe informações-chave sobre este produto de investimento. Não constitui material de marketing. A informação 
é exigida por lei, para ajudá-lo a entender a natureza, os custos, os riscos e os ganhos deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com 
outros produtos. 
 
Produto 
Produto: CFD sobre o ThematiX 
Fabricante do Produto: A Key Way Investments Limited (A ‘Empresa"), uma empresa de investimento Cipriota, constituída em 
conformidade com a legislação da República do Chipre e regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre com a 
Licença n.º 292/16. 
Mais Informações: Poderá encontrar mais informações sobre a Empresa no website da Empresa ou entrando em contato connosco, por 
e-mail, telefone ou live chat. Este documento foi atualizado, pela última vez, no dia 30de agosto de 2021. 
 
Alerta de Risco 
Está prestes a comprar um produto que não é simples e que poderá ser difícil de entender.  
 
Que produto é este? 
Tipo 
Contrato para a Diferença (CFD) Sobre o Balcão em que a base subjacente é o ThematiX. O instrumento financeiro subjacente 
compreende uma coleção de ações de Empresas de um determinado setor e que foram selecionadas com base na Capitalização de 
Mercado das Empresas. Poderá visitar o website da Empresa para mais informações sobre os CFDs do ThematiX disponível para 
negociação.  
 
Objetivos  
O objetivo da negociação de CFDs do ThematiX é especular sobre os movimentos dos preços (geralmente a curto prazo) obtendo uma 
exposição indireta ao ThematiX específico (cabaz de ações). O seu retorno depende dos movimentos do preço do ativo subjacente e 
tamanho da sua posição. Por exemplo, se acredita que o valor do CFD específico do ThematiX vai aumentar, então compraria um 
número de CFDs do ThematiX (isto também é conhecido como "ir longo"), com a intenção de vendê-los mais tarde, quando eles 
tiverem um valor mais elevado. A diferença entre o preço a que se compra e o preço a que se vende mais tarde corresponde ao seu 
lucro, menos quaisquer custos relevantes (detalhados abaixo). Se julgar que o valor do CFD do ThematiX vai diminuir, então poderia 
vender um número de CFDs do ThematiX (isto também é conhecido como "ir curto") por um valor específico, esperando depois 
comprá-los de volta, a um preço inferior ao anteriormente acordado aquando da venda, levando-nos a pagar-lhe a diferença, deduzindo 
quaisquer custos aplicáveis (detalhados abaixo).   
 
Investidor Não Profissional Previsto 
A negociação de CFDs do Thematix não será apropriada para todos. A Empresa espera, normalmente, que estes produtos sejam 
utilizados por pessoas que: (i) tenham uma elevada tolerância ao risco; (ii) estejam a negociar com dinheiro que podem dar-se ao luxo 
de perder; (iii) tenham experiência e estejam confortáveis com a negociação nos mercados financeiros e, separadamente, entendam o 
impacto dos riscos associados à negociação com margem; e (iv) queiram, geralmente, ganhar exposições a curto prazo, relativamente 
a instrumentos/mercados financeiros. 
  
Prazo 
Os CFDs do ThematiX não apresentam data de vencimento nem período mínimo de detenção. Cabe-lhe a si decidir o momento de 
abrir e fechar as posições.   
 
Deverá estar ciente de que, se a margem total da sua conta cair abaixo de 50% do montante da margem inicial necessária para abrir os 
CFDs, as suas posições começarão a ser liquidadas, começando pela posição com a perda mais elevada.  
 
Quais são os riscos e o que é que poderei receber em troca? 
Indicador de Risco  
Não existe um período de detenção recomendado ou mínimo para este produto. Deverá manter uma margem suficiente na sua conta, 
para manter as suas posições abertas. 

O indicador de risco resumido corresponde a um guia do nível de risco destes produtos em comparação com outros produtos. Mostra-
lhe como é provável que vá perder dinheiro por causa dos movimentos dos mercados. Classificamos estes CFDs sobre o Thematix 
como 7 em 7, que corresponde à classe de maior risco. Esteja ciente do risco da moeda. Poderá receber pagamentos numa moeda 
diferente, de maneira que o retorno final que receberá depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado 
no indicador acima apresentado. A negociação de CFDs do ThematiX, requer que mantenha um certo nível de fundos na sua conta, 
para manter as suas posições abertas. Isto é chamado de margem. Conseguirá abrir uma posição, depositando apenas uma pequena 
parte do valor notacional da posição, criando uma posição alavancada. A negociação de capital alavancado significa que poderá 
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negociar montantes significativamente mais elevados do que os fundos que investe, os quais só servem como margem. Uma 
alavancagem elevada poderá aumentar significativamente o potencial retorno, mas também poderá aumentar significativamente as 
potenciais perdas.  

Os clientes devem manter sempre o Requisito de Margem Mínima nas suas 
posições abertas. A Empresa tem o direito de liquidar todas e quaisquer 
posições em aberto sempre que o Requisito de Margem Mínima não seja 
mantido. Os requisitos de margem estão sujeitos a alterações, em qualquer 
momento. Para evitar qualquer confusão, a Empresa, dando o seu melhor, 
irá informar os clientes sobre as alterações previstas nos Requerimentos de 
Margem, por e-mail e através do sistema de mensagens da plataforma de 
negociação, pelo menos, uma semana antes de a alteração ser implementada.  
 
Os CFDs do ThematiX que está a negociar não estão cotados em qualquer 
bolsa e os preços e as demais condições são estabelecidos por nós, de acordo 
com a nossa política de melhor execução. Consequentemente, a Empresa 
deve tomar todas as medidas razoáveis, para obter os melhores resultados possíveis para si, recebendo, transmitindo e executando as 
suas ordens. Para mais informações, consulte a Política de Melhor Execução da Empresa. Este produto não inclui qualquer proteção 
face ao desempenho futuro do mercado e, como tal, poderá perder todo o seu investimento. 
 
Cenários de Desempenho 
O exemplo que se segue mostra os potenciais lucros e perdas em 4 cenários diferentes. 

 

Os cenários mostrados ilustram como é que o seu investimento poderá comportar-se. O cenário de stress mostra o que é que poderá 
obter de volta, em circunstâncias extremas do mercado. Poderá compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários de 
desempenho assumem um período de detenção de 3 SEMANAS e um investimento mínimo de 2.000.00 dólares Americanos para uma 
posição longa com uma margem de 20% do valor nominal.  

Os cenários apresentados correspondem a uma estimativa do desempenho futuro, com base em provas do passado sobre a variação do 
valor deste investimento e não constituem um indicador exato. O que recebe vai variar dependendo da forma como o mercado funciona 
e do tempo ao longo do qual mantém o produto e, mais importante, do facto de ter ou não fundos suficientes na sua conta, para sustentar 
as perdas retratadas. A Empresa liquidará, automaticamente, as posições se o capital próprio da conta for insuficiente para satisfazer 
os requisitos de margem. 

Os valores apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas não incluem todos os custos que paga ao seu consultor ou 
distribuidor. Os números não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o que também poderá afetar o valor que receberá de volta. 
Abrir uma posição longa significa que acha que o preço subjacente vai aumentar, e abrir uma posição curta significa que acha que o 
preço subjacente vai diminuir. 

A evolução do mercado no futuro não poderá ser prevista com precisão. Os cenários apresentados constituem apenas uma indicação 
de alguns dos resultados possíveis com base em retornos recentes. Os retornos reais poderiam ser mais baixos. 
 
O que é que acontece se a Empresa não puder pagar? 
Fundo de Compensação do Investidor 
A Empresa é membro do Fundo de Compensação do Investidor ("ICF"). O objetivo do ICF é garantir os créditos dos Clientes cobertos 
face à Empresa, mediante o pagamento de uma compensação, nos casos em que a empresa não o consiga fazer, devido às suas 

Cenários (assumindo um investimento de USD 2.000.00 durante 3 
Semanas) 

Baixa 
Volatilidade 

Volatilidade 
Média 

Volatilidade 
Alta 

Cenário de Stress 
O que poderá ganhar, uma vez 
deduzidos os custos 

$1,620.00 $1,340.00 $0 

Retorno médio  -19% -33% -100% 

Cenário Desfavorável 
O que poderá ganhar, uma vez 
deduzidos os custos 

$1,700.00 $1,520.00 $1,380.00 

Retorno médio  -15% -24% -31% 

Cenário Moderado 
O que poderá ganhar, uma vez 
deduzidos os custos 

$2,020.00 $2,100.00 $1,820.00 

Retorno médio  +1% +5% -9% 

Cenário Favorável 
O que poderá ganhar, uma vez 
deduzidos os custos 

$2,220.00 $2,540.00 $2,660.00 

Retorno médio  +11% +27% +33% 

https://capex.com/en/company/legal-documents
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circunstâncias financeiras e em que não se afigure possível, num futuro próximo, qualquer perspetiva realista de melhoria das 
circunstâncias acima referidas.  
O montante da compensação basear-se-á no capital próprio dos investidores e até ao montante máximo de €20.000 (vinte mil euros). 
Este montante é o montante total que um investidor poderá reclamar, independentemente do número de contas e do local da prestação. 
Para mais informações, queira consulta a Política do Fundo de Compensação do Investidor. 
 
 
Quais são os custos? 
Antes de começar a negociar, deverá familiarizar-se com todas as comissões, taxas e outros encargos, pelos quais será 
responsável. Para mais informações, queira consultar as Condições de negociação da empresa e o Resumo de Custos e Encargos. 
 
Custos ao longo do tempo 
Aquando da venda ou aconselhamento sobre este produto, poder-lhe-ão ser cobrados outros custos. Em caso afirmativo, vamos 
fornecer-lhe informações sobre estes custos e mostrar-lhe o impacto que todos os custos terão sobre o seu investimento, ao longo do 
tempo.  
 
A Redução de Rendimento (RIY) mostra o impacto que os custos totais que paga terá sobre o retorno do investimento que poderá 
obter. Os custos totais têm em conta os custos pontuais, permanentes e acessórios. Os montantes aqui apresentados correspondem aos 
custos cumulativos do próprio produto, durante um período de 3 semanas. Os números supõem que um investimento de $2.000,00. Os 
números constituem estimativas e poderão mudar no futuro. 
 
Composição dos Custos 
O impacto anual dos diferentes tipos de custos. 
Quais são as diferentes categorias de custos. 
 
Pressupostos 
Período de Detenção Estimado: 3 Semanas 
Investimento: $2.000,00 
Valor Notacional: $4.000,00 
Custos Totais: -$13,46  
Impacto sobre o Retorno: -0,7% 

Esta tabela mostra o impacto sobre o retorno ao longo de 3 semanas 

Custos únicos 

Custos de entrada 0.21% Comissões de Corretagem. Isto é o máximo que vai pagar e 
poderá pagar menos. 

Custos de saída 0.21% Comissões de Corretagem. Isto é o máximo que vai pagar e 
poderá pagar menos. 

Custos contínuos 
Outros custos 
contínuos 

0.25% Custos de financiamento. Pago sobre o montante notacional 
baseado no valor de referência dos depósitos noturnos, acrescido 
de um spread máximo de 2.5% pa. 

Custos acessórios NÃO APLICÁVEL             0% NÃO APLICÁVEL 
 

Por quanto tempo é que deverei mantê-la e poderei levantar o dinheiro mais cedo? 
Período de detenção recomendado: NÃO EXISTE PERÍODO DE DETENÇÃO RECOMENDADO 
Os CFDs do ThematiX não apresenta período de detenção recomendado. Poderá entrar e sair, em qualquer momento. As posições 
abertas poderão ser mantidas, desde que haja margem suficiente na sua conta.  
 
Como é que eu poderei Reclamar?  
Os clientes são incentivados a utilizar o Formulário de Reclamação que consta em anexo à Política de Tratamento de Reclamações e 
enviá-lo eletronicamente para o e-mail info@keywayinvestments.com ou enviando-o por correio ou entregando-o, pessoalmente, no 
endereço 18 Spyrou Kyprianou Avenue, Suite 101, Nicosia 1075, Cyprus.  
 
Se não estiver satisfeito com a decisão final da Empresa, poderá apresentar a sua reclamação ao Provedor de Justiça Financeiro da 
República do Chipre. - Website: http://www.financialombudsman.gov.cy  
Em alternativa, poderá apresentar a sua reclamação à CySEC: http://www.cysec.gov.cy  
 
Outras informações relevantes  
É encorajado a rever os Documentos Legais da empresa, antes de abrir uma conta de negociação connosco. 

https://capex.com/en/company/legal-documents#investor-compensation-fund-policy
https://capex.com/en/trading-conditions
https://capex.com/en/company/legal-documents
https://documents.capex.com/672/CAPEX---Complaints-Procedure-for-Clients.pdf
mailto:info@keywayinvestments.com
http://www.financialombudsman.gov.cy/
http://www.cysec.gov.cy/
https://capex.com/company/legal-documents#downloadable-documents

