AVISO DE RISCO
INTRODUÇÃO
Este aviso fornece informações acerca dos riscos associados aos
produtos de investimento nos quais poderá investir através de
serviços que lhe são fornecidos pelas entidades do grupo IG,
incluindo a IG Markets Limited e a IG Europe GmbH (“IG”).
A IG fornece serviços e produtos de investimento através das
seguintes contas:
• Os Contratos por Diferença (“CFD”) que são fornecidos por meio
de uma Conta de CFD.
• As Opções são fornecidas por meio de uma conta.
• Os Turbo Warrants são fornecidos por meio de uma conta de
turbo warrants.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco
de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem.
76% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro
quando negoceiam CFD com este fornecedor.
Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode
correr o elevado risco da perda do seu dinheiro.
As Opções são instrumentos complexos e o seu capital está em
risco. As perdas podem ser extremamente rápidas.
Os Turbo Warrants são instrumentos financeiros complexos e o seu
capital está em risco. As perdas podem ser extremamente rápidas.
Para saber quais são os riscos relevantes para a conta que escolheu,
consulte as secções abaixo:

Secção 1: CFD (clientes retalhistas)
Secção 2: CFD (clientes profissionais)
Secção 3: Opções (clientes retalhistas)
Secção 4: Opções (clientes profissionais)
Secção 5: Turbo Warrants (Clientes retalhistas e Profissionais)
Secção 6: Riscos Gerais (aplicável para todas as contas)
Este aviso fornece uma descrição geral dos riscos dos produtos em
que pode negociar, apostar ou investir por meio das suas Contas IG,
e os serviços fornecidos pela IG.
Este aviso não explica todos os riscos envolvidos nos produtos de
investimento ou de que forma esses riscos estão relacionados com
as suas circunstâncias pessoais.
É importante que compreenda totalmente os riscos envolvidos
antes de tomar a decisão de contratar um CFD ou uma opção
(celebrar um “Contrato”) connosco. Se tiver dúvidas quanto
aos riscos envolvidos em relação à sua Conta, deverá procurar
aconselhamento profissional.
Se optar por celebrar um Contrato connosco, instruir-nos
a conduzir uma transação no seu nome ou indicar-nos para
lhe administrar investimentos, é importante que esteja
sempre ciente dos riscos envolvidos, tenha os recursos
financeiros adequados para suportar tais riscos e monitorize
cuidadosamente as suas posições.
Se escolher comprar ou vender Turbo Warrants connosco e
instruir-nos a realizar ordens no seu nome, é importante que
esteja sempre ciente dos riscos envolvidos, tenha os recursos
financeiros adequados para suportar tais riscos e monitorize
cuidadosamente as suas posições.

SECÇÃO 1: CFD (CLIENTES RETALHISTAS)
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 76% das
contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este fornecedor. Deve considerar se compreende como
funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco da perda do seu dinheiro.
CONTRATOS POR DIFERENÇA
(CONTRACTS FOR DIFFERENCE — CFD)
Os CFDs são um tipo de transação cujo propósito é assegurar lucro
ou evitar perda ao referenciar flutuações no valor ou no preço de um
instrumento subjacente. Os tipos de CFD incluem, entre outros, CFD
em Forex, CFD em Futuros, CFD em Opções, CFD em Ações e CFD
em Índice de Bolsa de Valores. CFDs somente podem ser liquidados
em dinheiro.
Investir num CFD envolve um alto grau de risco, porque a
alavancagem geralmente obtida significa que um movimento
relativamente pequeno no mercado pode conduzir a um
movimento proporcionalmente maior no valor do seu
investimento. Isso pode funcionar contra ou a seu favor. Poderá
precisar de fornecer mais fundos sem aviso ou com pouco aviso.
É possível perder todos os fundos da sua conta.
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SEM ACONSELHAMENTO
Os nossos serviços são fornecidos somente para fins de
execução. Não fornecemos aconselhamento de investimento em
relação aos CFD. Às vezes, fornecemos informações factuais ou
pesquisamos recomendações sobre um mercado, informações
sobre procedimentos de transação e informações sobre os riscos
em potencial envolvidos, bem como esses riscos podem ser
minimizados. No entanto, qualquer decisão de usar os nossos
produtos ou serviços é sua.
É responsável por gerir as suas questões fiscais e legais, incluindo a
entrega dos documentos regulamentares e pagamentos, além do
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Não fornecemos
aconselhamento regulamentar, fiscal ou jurídico. Se tiver dúvidas
quanto ao processamento fiscal ou passivos de produtos de
investimento disponíveis através da sua Conta de CFD, deve
procurar aconselhamento independente.

A IG é marca registada. A IG é uma referência a IG Markets Ltd. (empresa registada em Inglaterra e no País de Gales sob o
número 04008957) e a IG Europe GmbH (empresa incorporada na República Federal da Alemanha e registada no Frankfurt
Trade Register sob o número HRB 115624), consoante o contexto. A IG Markets Ltd. (número de registo 195355) está autorizada
e regulada pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira). A IG Europe GmbH (número de registo
148759) está autorizada e regulada pelo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) e Deutsche Bundesbank. A
sucursal Sueca da IG Europe GmbH está registada pelo Finansinspektionen. A IG é o nome comercial de IG Markets Ltd.
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SECÇÃO 1: CFD (CLIENTES RETALHISTAS) (CONTINUAÇÃO)
ADEQUABILIDADE
Antes de permitirmos que comece a negociar numa conta de CFD,
precisamos de avaliar se os produtos e/ou serviços que escolheu
são adequados para si, e de o alertar no caso de, com base nas
informações que nos forneceu, algum produto ou serviço não for
adequado. Qualquer decisão de abrir uma conta e de usar os nossos
produtos ou serviços é sua. É da sua responsabilidade entender os
riscos que os nossos produtos e serviços possam envolver.
Durante o nosso processo de abertura de conta, pedir-lhe-emos
informações sobre os seus ativos e resultados financeiros. Não
controlamos em seu nome se a quantidade de dinheiro que nos
enviou ou se os seus lucros ou perdas são consistentes com essas
informações. Cabe-lhe a si avaliar se os seus recursos financeiros são
adequados para a atividade financeira que realiza connosco e para o
seu apetite pelo risco nos produtos e serviços utilizados.
CFD — RISCOS GERAIS

• o tratamento que recebe pode ser menos vantajoso do que seria
se fosse o titular do instrumento subjacente;
• poderemos ter de pedir-lhe para tomar uma decisão sobre um
evento corporativo mais cedo do que o faríamos se fosse o titular
do instrumento subjacente;
• as opções que pomos à sua disposição poderão ser mais
restritas e menos vantajosas para si do que se fosse o titular do
instrumento subjacente; e/ou
• se tiver um stop anexado à sua posição de ações abertas, o
tratamento que receberá da nossa parte será sempre da melhor
maneira possível, para preservar o equivalente económico dos
direitos e obrigações associados ao seu Contrato connosco
imediatamente antes da ocorrência do evento corporativo.
POSIÇÃO CURTA SOBRE AÇÕES INDIVIDUAIS
Uma posição curta sobre uma ação individual através de um CFD
tem alguns riscos adicionais. Esses riscos incluem, entre outros:

Os nossos CFD não estão cotados em nenhuma bolsa. Os preços
e outras condições são definidos por nós de acordo com a nossa
obrigação de fornecer a melhor execução, como definido na
nossa política de execução de ordens, de agir razoavelmente e de
acordo com o Contrato com o Cliente aplicável. Cada CFD que
abre connosco (incluindo se tiver aberto um CFD através da nossa
plataforma de Direct Market Access) resulta na sua celebração de
um Contrato connosco. Estes Contratos só podem ser fechados por
nós e não são transmissíveis a terceiros. Nenhum Contrato fornece
direitos aos instrumentos subjacentes ou direitos de voto.

• ser forçado a recomprar devido às alterações nas condições
regulamentares ou de empréstimos acionistas;

Todos os Contratos que celebrar connosco são legalmente
exequíveis por ambas as partes.

Além disso, deve ter em conta que os eventos corporativos que
afetam as obrigações dos vendedores em posição curta podem,
muitas vezes, ser anunciados com pouca antecedência, não
deixando oportunidade (ou escolha) para fechar Contratos e evitar
a participação.

VARIEDADE DE MERCADOS
Oferecemos os nossos Contratos numa grande variedade de
mercados subjacentes. Embora os preços a que celebra Contratos
sejam derivados do mercado subjacente, as características dos
nossos Contratos podem variar substancialmente face ao mercado
ou instrumento subjacente real. Os detalhes completos de todos os
nossos Contratos encontram-se estabelecidos na secção Informação
sobre o produto no nosso site, incluindo: tamanho do contrato,
taxas de margem, última hora de negociação, procedimentos de
liquidação, procedimentos de rollover, comissões e moeda.
STOPS NÃO GARANTIDOS
Quando um stop não garantido é acionado, tem como efeito a
emissão, por si, de uma ordem para que fechemos o seu Contrato.
O seu Contrato não é fechado imediatamente quando o stop é
acionado. Queremos tratar essas ordens de forma justa e atempada,
mas o tempo necessário para registar a ordem e o nível ao qual a
mesma é registada dependem do mercado subjacente e do número
de ordens de clientes acionadas. Em mercados de evolução rápida,
pode não estar disponível um preço para o nível da sua ordem, ou
o mercado pode afastar-se de forma rápida e significativa do nível
do stop antes de o podermos registar. Para evitar este risco, estão
disponíveis stops garantidos em alguns Contratos.
EVENTOS CORPORATIVOS
Não pretendemos gerar lucros com os nossos clientes, derivados
do resultado de eventos corporativos como problemas de direitos,
aquisições, fusões, distribuições de ações ou consolidações, e
ofertas abertas. Pretendemos refletir o tratamento que recebemos
ou que receberíamos se estivéssemos a limitar a nossa exposição em
relação a si no mercado subjacente. No entanto, em última análise,
não negociamos no mercado subjacente, pelo que, em relação aos
nossos Contratos:
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• a imposição e o aumento dos encargos do empréstimo durante a
vigência do Contrato; e/ou
• a obrigação de assumir o outro lado de oportunidades de
compra (por exemplo, problemas de direitos) oferecidas a
clientes em posição longa no mesmo mercado. Isso pode
resultar na obrigação de ter uma posição mais curta a preços
de mercado desfavoráveis.

RISCOS GERAIS DE NEGOCIAÇÃO
Embora as características do seu Contrato variem em relação às
do instrumento ou do mercado subjacente, é importante que
compreenda os riscos associados à negociação no mercado
subjacente relevante, já que as flutuações no preço do mercado
subjacente afetarão os seus instrumentos e a rentabilidade
das suas operações. Os CFD são produtos financeiros que lhe
permitem especular sobre os movimentos de preços nos mercados
subjacentes e, embora os preços a que negoceia esses produtos
sejam estabelecidos por nós, os nossos preços derivam do mercado
subjacente. Consulte a Secção 5 para mais detalhes.
DESEMPENHO ANTERIOR
O desempenho anterior não é uma indicação do desempenho
futuro. O valor dos investimentos tanto pode descer como subir.
MOEDA
Se negociar num mercado denominado numa moeda diferente
da sua moeda base, as flutuações cambiais afetarão os seus lucros
e perdas.
VOLATILIDADE
A evolução dos preços nos mercados subjacentes pode ser volátil.
Isso terá um impacto direto nos seus lucros e perdas. Conhecer a
volatilidade de um mercado subjacente contribuirá para o orientar
em relação a quando um stop deve ocorrer. É preciso perceber que
a volatilidade pode ser inesperada e imprevisível.

A IG é marca registada. A IG é uma referência a IG Markets Ltd. (empresa registada em Inglaterra e no País de Gales sob o
número 04008957) e a IG Europe GmbH (empresa incorporada na República Federal da Alemanha e registada no Frankfurt
Trade Register sob o número HRB 115624), consoante o contexto. A IG Markets Ltd. (número de registo 195355) está autorizada
e regulada pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira). A IG Europe GmbH (número de registo
148759) está autorizada e regulada pelo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) e Deutsche Bundesbank. A
sucursal Sueca da IG Europe GmbH está registada pelo Finansinspektionen. A IG é o nome comercial de IG Markets Ltd.
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RISCOS GERAIS DE NEGOCIAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
GAP DE MERCADO
O gap de mercado é uma mudança repentina no preço de um
mercado subjacente de um nível para outro. Vários fatores podem
levar ao gap de mercado (por exemplo, eventos económicos ou
anúncios de mercado) e o gap de mercado pode ocorrer tanto
quando o mercado subjacente está aberto como quando está
fechado. Quando estes fatores ocorrem quando o mercado
subjacente está fechado, o preço do mercado subjacente
quando reabre (e, portanto, o nosso preço derivado) pode ser
consideravelmente diferente do preço de fecho, sem oportunidade
de vender os seus instrumentos antes de o mercado abrir. Ao
contrário de um stop garantido, um stop não garantido não o
protege contra o risco de gap de mercado.
LIQUIDEZ DO MERCADO
Ao definir os nossos preços, os spreads e as dimensões em que
negociamos, temos em conta o mercado ou os mercados para os
instrumentos subjacentes relevantes. As condições do mercado
podem mudar significativamente num curto espaço de tempo.
Portanto, se pretende vender um instrumento ou fechar um
Contrato, pode não conseguir o fazer nos mesmos termos em
que realizou a compra ou celebrou o Contrato. Em determinadas
condições de negociação, pode ser difícil ou impossível liquidar
uma posição. Isso pode ocorrer, por exemplo, em momentos de
rápida evolução de preços, se o preço subir ou descer numa sessão
de negociação de tal maneira que, segundo as regras da bolsa
relevante, a negociação é suspensa ou restrita.
MERCADOS FORA DE HORAS
Durante as sessões fora de horas em mercados indexados, as nossas
cotações refletem a nossa visão das perspetivas para um mercado.
Isso pode incluir a referência a evoluções de preço noutros mercados
relevantes que estão abertos. Além disso, os negócios feitos por
outros clientes podem afetar as nossas cotações. Pode não haver
parâmetros para medirmos a nossa cotação nesses momentos.

ALAVANCAGEM
Antes de poder celebrar um Contrato connosco, será solicitado
a depositar dinheiro connosco: é o que chamamos requisito de
margem. Este requisito de margem será, geralmente, uma proporção
do valor global do Contrato (10% do valor do Contrato, por
exemplo). Isso significa que estará a usar a “alavancagem” e
isso pode funcionar contra ou a seu favor.
Uma pequena evolução de preço a seu favor pode resultar num
alto retorno sobre o requisito de margem disponibilizado para o
Contrato, bem como uma pequena evolução de preço no sentido
contrário pode resultar em perdas substanciais.
Todos os momentos em que possuir posições abertas, deve
garantir que o saldo da sua conta, considerando-se todos os lucros
e perdas em curso, é igual a, pelo menos, o total do requisito de
margem que exigimos que deposite connosco. Portanto, se os
nossos preços atuarem contra o seu interesse, pode ser preciso que
nos forneça fundos adicionais significativos imediatamente, para
cobrir o seu requisito de margem e manter as suas posições abertas.
Caso não o faça, teremos o direito de fechar uma ou até mesmo
todas as suas posições. Será responsável por qualquer perda
resultante dessa circunstância.
Deve estar ciente que, segundo o Contrato com o Cliente aplicável,
temos o direito de aumentar as taxas de margem com um pré-aviso
curto. Se o fizermos, poderemos solicitar-lhe um depósito de fundos
adicional na sua conta para cobrir as taxas de margem aumentadas.
Caso não efetue esse depósito, teremos o direito de fechar uma ou
até mesmo todas as suas posições.
A necessidade de monitorizar as suas posições é ainda mais
importante quando celebra Contratos connosco, devido ao efeito
de alavancagem. A alavancagem amplifica a taxa que pode incidir
nos lucros ou perdas e, portanto, é importante que controle as suas
posições de perto.

SECÇÃO 2: CFD (CLIENTES PROFISSIONAIS)
Os CFD são produtos financeiros de alto risco, que não são adequados para muitos membros do público.
CONTRATOS POR DIFERENÇA
(CONTRACTS FOR DIFFERENCE — CFD)
Os CFD são um tipo de transação cujo objetivo é assegurar lucro ou
evitar uma perda por referência às flutuações no valor ou preço de
um instrumento subjacente. Os tipos de CFD incluem, entre outros,
CFD sobre Forex, CFD sobre Futuros, CFD sobre Opções, CFD
sobre Ações e CFD sobre Índices Bolsistas. Os CFD só podem ser
liquidados em dinheiro.
Investir num CFD envolve um alto grau de risco, porque a
alavancagem geralmente obtida significa que um movimento
relativamente pequeno no mercado pode levar a uma evolução
proporcionalmente muito maior no valor do seu investimento, o
que tanto pode funcionar contra ou a seu favor. Poderá precisar
de fornecer mais fundos sem aviso ou com pouco tempo de aviso.
É possível perder mais dinheiro do que o que há na sua conta.
SEM ACONSELHAMENTO
Os nossos serviços são fornecidos apenas somente para fins de
execução. Não fornecemos aconselhamento de investimento em
relação aos CFD. Por vezes, fornecemos informações factuais ou
pesquisamos recomendações sobre um mercado, informações
sobre procedimentos de transação e informações sobre os riscos
potenciais envolvidos, bem como o modo como esses riscos podem
ser minimizados. No entanto, qualquer decisão de usar os nossos
produtos ou serviços é sua.
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É responsável por gerir as suas questões fiscais e legais, incluindo a
entrega dos documentos regulamentares e pagamentos, além do
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Não fornecemos
aconselhamento regulamentar, fiscal ou jurídico. Se tiver dúvidas
quanto ao processamento fiscal ou passivos de produtos de
investimentos disponíveis através da sua Conta de apostas em CFD,
deve procurar aconselhamento independente.
ADEQUABILIDADE
Se for um cliente profissional, a IG tem o direito de supor que possui
os níveis de experiência e conhecimentos necessários para fazer
transações com a IG numa conta de CFD.
Durante o nosso processo de abertura de conta, pedir-lhe-emos
informações sobre os seus ativos e resultados financeiros. Não
controlamos em seu nome se a quantidade de dinheiro que nos
enviou ou os seus lucros ou perdas são consistentes com essas
informações. Cabe-lhe a si avaliar se os seus recursos financeiros são
adequados para a atividade financeira que realiza connosco e para o
seu apetite pelo risco nos produtos e serviços utilizados.

A IG é marca registada. A IG é uma referência a IG Markets Ltd. (empresa registada em Inglaterra e no País de Gales sob o
número 04008957) e a IG Europe GmbH (empresa incorporada na República Federal da Alemanha e registada no Frankfurt
Trade Register sob o número HRB 115624), consoante o contexto. A IG Markets Ltd. (número de registo 195355) está autorizada
e regulada pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira). A IG Europe GmbH (número de registo
148759) está autorizada e regulada pelo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) e Deutsche Bundesbank. A
sucursal Sueca da IG Europe GmbH está registada pelo Finansinspektionen. A IG é o nome comercial de IG Markets Ltd.
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CFD — RISCOS GERAIS
Os nossos CFD não estão cotados em nenhuma bolsa. Os preços
e outras condições são definidos por nós de acordo com a nossa
obrigação de fornecer a melhor execução, como definido na
nossa política de execução de ordens, de agir razoavelmente e de
acordo com o Contrato com o Cliente aplicável. Cada CFD que
abre connosco (incluindo se tiver aberto um CFD através da nossa
plataforma de Direct Market Access) resulta na sua celebração de um
Contrato connosco. Estes Contratos só podem ser fechados por nós
e não são transmissíveis a terceiros. Nenhum Contrato implica um
direito aos instrumentos subjacentes ou direitos de voto.
Todos os Contratos que celebrar connosco são legalmente
exequíveis por ambas as partes.
VARIEDADE DE MERCADOS
Oferecemos os nossos Contratos numa grande variedade de
mercados subjacentes. Embora os preços a que celebra Contratos
sejam derivados do mercado subjacente, as características dos
nossos Contratos podem variar substancialmente face ao mercado
ou instrumento subjacente real. Os detalhes completos de todos os
nossos Contratos encontram-se estabelecidos na secção Informação
sobre o produto no nosso site, incluindo: tamanho do contrato,
taxas de margem, última hora de negociação, procedimentos de
liquidação, procedimentos de rollover, comissões e moeda.
STOPS NÃO GARANTIDOS
Quando um stop não garantido é acionado, tem como efeito a
emissão, por si, de uma ordem para que fechemos o seu Contrato.
O seu Contrato não é fechado imediatamente quando o stop é
acionado. Queremos tratar essas ordens de forma justa e atempada,
mas o tempo necessário para registar a ordem e o nível ao qual a
mesma é registada dependem do mercado subjacente e do número
de ordens de clientes acionadas. Em mercados de evolução rápida,
pode não estar disponível um preço para o nível da sua ordem, ou
o mercado pode afastar-se de forma rápida e significativa do nível
do stop antes de o podermos registar. Para evitar este risco, estão
disponíveis stops garantidos em alguns Contratos.
EVENTOS CORPORATIVOS
Não pretendemos gerar lucros com os nossos clientes, derivados
do resultado de eventos corporativos como problemas de direitos,
aquisições, fusões, distribuições de ações ou consolidações, e
ofertas abertas. Pretendemos refletir o tratamento que recebemos
ou que receberíamos se estivéssemos a limitar a nossa exposição em
relação a si no mercado subjacente. No entanto, em última análise,
não negociamos no mercado subjacente, pelo que, em relação aos
nossos Contratos:
• o tratamento que recebe pode ser menos vantajoso do que seria
se fosse o titular do instrumento subjacente;
• poderemos ter de pedir-lhe para tomar uma decisão sobre um
evento corporativo mais cedo do que o faríamos se fosse o titular
do instrumento subjacente;
• as opções que pomos à sua disposição poderão ser mais
restritas e menos vantajosas para si do que se fosse o titular do
instrumento subjacente; e/ou
• se tiver um stop anexado à sua posição de ações abertas, o
tratamento que receberá da nossa parte será sempre da melhor
maneira possível, para preservar o equivalente económico dos
direitos e obrigações associados ao seu Contrato connosco
imediatamente antes da ocorrência do evento corporativo.
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POSIÇÃO CURTA SOBRE AÇÕES INDIVIDUAIS
Uma posição curta sobre uma ação individual através de um CFD
ou uma aposta tem alguns riscos adicionais. Esses riscos incluem,
entre outros:
•	ser forçado a recomprar devido às alterações nas condições
regulamentares ou de empréstimos acionistas;
•	a imposição e o aumento dos encargos do empréstimo durante a
vigência do Contrato; e/ou
•	a obrigação de assumir o outro lado de oportunidades de compra
(por exemplo, problemas de direitos) oferecidas a clientes em
posição longa no mesmo mercado. Isso pode resultar na obrigação
de ter uma posição mais curta a preços de mercado desfavoráveis.
Além disso, deve ter em conta que os eventos corporativos que afetam
as obrigações dos vendedores em posição curta podem, muitas vezes,
ser anunciados com pouca antecedência, não deixando oportunidade
(ou escolha) para fechar Contratos e evitar a participação.
RISCOS GERAIS DE NEGOCIAÇÃO
Embora as características do seu Contrato variem em relação às
do instrumento ou do mercado subjacente, é importante que
compreenda os riscos associados à negociação no mercado
subjacente relevante, já que as flutuações no preço do mercado
subjacente afetarão os seus instrumentos e a rentabilidade
das suas operações. Os CFD são produtos financeiros que lhe
permitem especular sobre os movimentos de preços nos mercados
subjacentes e, embora os preços a que negoceia esses produtos
sejam estabelecidos por nós, os nossos preços derivam do mercado
subjacente. Consulte a Secção 6 para mais detalhes.
DESEMPENHO ANTERIOR
O desempenho anterior não é uma indicação do desempenho
futuro. O valor dos investimentos tanto pode descer como subir.
MOEDA
Se negociar num mercado denominado numa moeda diferente
da sua moeda base, as flutuações cambiais afetarão os seus lucros
e perdas.
VOLATILIDADE
A evolução dos preços nos mercados subjacentes pode ser volátil.
Isso terá um impacto direto nos seus lucros e perdas. Conhecer a
volatilidade de um mercado subjacente contribuirá para o orientar
em relação a quando um stop deve ocorrer. É de notar que a
volatilidade pode ser inesperada e imprevisível.
GAP DE MERCADO
O gap de mercado é uma mudança repentina no preço de um
mercado subjacente de um nível para outro. Vários fatores podem
levar ao gap de mercado (por exemplo, eventos económicos ou
anúncios de mercado) e o gap de mercado pode ocorrer tanto
quando o mercado subjacente está aberto como quando está
fechado. Quando estes fatores ocorrem quando o mercado
subjacente está fechado, o preço do mercado subjacente
quando reabre (e, portanto, o nosso preço derivado) pode ser
consideravelmente diferente do preço de fecho, sem oportunidade
de vender os seus instrumentos antes de o mercado abrir. Ao
contrário de um stop garantido, um stop não garantido não o
protege contra o risco de gap de mercado.

A IG é marca registada. A IG é uma referência a IG Markets Ltd. (empresa registada em Inglaterra e no País de Gales sob o
número 04008957) e a IG Europe GmbH (empresa incorporada na República Federal da Alemanha e registada no Frankfurt
Trade Register sob o número HRB 115624), consoante o contexto. A IG Markets Ltd. (número de registo 195355) está autorizada
e regulada pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira). A IG Europe GmbH (número de registo
148759) está autorizada e regulada pelo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) e Deutsche Bundesbank. A
sucursal Sueca da IG Europe GmbH está registada pelo Finansinspektionen. A IG é o nome comercial de IG Markets Ltd.
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RISCOS GERAIS DE NEGOCIAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
LIQUIDEZ DO MERCADO
Ao definir os nossos preços, os spreads e as dimensões em que
negociamos, temos em conta o mercado ou os mercados para os
instrumentos subjacentes relevantes. As condições do mercado
podem mudar significativamente num curto espaço de tempo.
Portanto, se pretende vender um instrumento ou fechar um
Contrato, pode não conseguir o fazer nos mesmos termos em
que realizou a compra ou celebrou o Contrato. Em determinadas
condições de negociação, pode ser difícil ou impossível liquidar
uma posição. Isso pode ocorrer, por exemplo, em momentos de
rápida evolução de preços, se o preço subir ou descer numa sessão
de negociação de tal maneira que, segundo as regras da bolsa
relevante, a negociação é suspensa ou restrita.
MERCADOS FORA DE HORAS
Durante as sessões fora de horas em mercados indexados, as nossas
cotações refletem a nossa visão das perspetivas para um mercado.
Isso pode incluir a referência a evoluções de preço noutros mercados
relevantes que estão abertos. Além disso, os negócios feitos por
outros clientes podem afetar as nossas cotações. Pode não haver
parâmetros para medirmos a nossa cotação nesses momentos.
ALAVANCAGEM
Antes de poder celebrar um Contrato connosco, será solicitado
a depositar dinheiro connosco: é o que chamamos requisito
de margem. Este requisito de margem será, geralmente, uma
proporção relativamente modesta do valor global do Contrato
(1% do valor do Contrato, por exemplo). Isso significa que estará a
usar a “alavancagem” e isso pode funcionar contra ou a seu favor.
Uma pequena evolução de preço a seu favor pode resultar num
alto retorno sobre o requisito de margem disponibilizado para o
Contrato, bem como uma pequena evolução de preço no sentido
contrário pode resultar em perdas substanciais.
Todos os momentos em que possuir posições abertas, deve
garantir que o saldo da sua conta, considerando-se todos os lucros
e perdas em curso, é igual a, pelo menos, o total do requisito
de margem que exigimos que deposite connosco. Portanto, se os
nossos preços atuarem contra o seu interesse, poderá ter de nos

fornecer fundos adicionais significativos imediatamente para cobrir
o requisito de margem e manter as suas posições abertas. Caso
não o faça, teremos o direito de fechar uma ou até mesmo todas as
suas posições. Será responsável por qualquer perda resultante dessa
circunstância. Deve estar ciente que, segundo o Contrato com o
Cliente aplicável, temos o direito de aumentar as taxas de margem
com um pré-aviso curto. Se o fizermos, poderemos solicitar-lhe um
depósito de fundos adicional na sua conta para cobrir as taxas de
margem aumentadas. Caso não o faça, teremos o direito de fechar
uma ou até mesmo todas as suas posições.
A menos que tenha tomado medidas para colocar um limite
absoluto nas suas perdas (por exemplo, ao juntar um stop garantido)
é possível que as evoluções adversas do mercado resultem na perda
da totalidade do saldo da sua conta ou mais, de forma que nos
fique a dever dinheiro adicional. Oferecemos uma variedade de
ferramentas de gestão do risco para o ajudar a gerir este risco.
A necessidade de monitorizar as suas posições é ainda mais importante
quando celebra Contratos connosco, devido ao efeito de alavancagem.
A alavancagem amplifica a taxa que pode incidir nos lucros ou perdas e,
portanto, é importante que controle as suas posições de perto.
DIGITAL 100s E SPRINTS
Os Digital 100s e Sprints são, ambos, opções binárias. As Opções
Binárias são um tipo de CFD disponível sobre uma Conta de CFD
(coletivamente denominadas “Binárias”).
As Binárias partilham muitas das características de risco de
negociação dos CFD, mas, devido à estrutura diferente de
pagamento, existem algumas características diferentes às quais deve
estar atento:
• Não é efeito de alavancagem.
• Para alguns tipos de Binárias, não poderá fechar a posição antes
da sua data de vencimento.
Ao negociar binárias, o seu capital está em risco. Embora o
montante que pode ganhar ou perder ao negociar binárias seja fixo,
é possível que haja perdas substanciais. Isto pode incluir perder todo
o seu investimento inicial.

SECÇÃO 3: OPÇÕES (CLIENTES RETALHISTAS)
As opções são produtos de alto risco financeiro e não são adequadas para muitos membros do público.
OPÇÕES
As Opções são um tipo de transação que dão ao comprador da
opção o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um
produto subjacente a um preço fixo, e num determinado momento
pré-estabelecido, ao escritor da opção.
A IG irá fornecer opções de estilo europeu, o que significa que só
podem ser exercidas no ponto de vencimento.
Investir numa opção envolve um alto grau de risco, porque
a estrutura do produto significa que uma pequena alteração
no preço do mercado subjacente pode levar a uma evolução
proporcionalmente maior no preço da opção, o que tanto
pode funcionar contra como a seu favor. Além disso, ao vender
opções, o valor da opção (e, consequentemente, o risco que
está exposto) pode aumentar infinitamente em determinadas
circunstâncias, o que significa que é possível perder todo o
saldo da sua conta. Os preços das opções podem ser afetados
por uma série de fatores, incluindo os movimentos no mercado
subjacente, a volatilidade esperada, o tempo até o vencimento
e a taxa de referência pertinente.

IG, Aviso de Risco, abril 2020

SEM ACONSELHAMENTO
Os nossos serviços são fornecidos somente para fins de execução.
Não fornecemos aconselhamento de investimento em relação
à opções. Por vezes, fornecemos informações factuais ou
pesquisamos recomendações sobre um mercado, informações
sobre procedimentos de transação e informações sobre os riscos
potenciais envolvidos, bem como o modo como esses riscos podem
ser minimizados. No entanto, qualquer decisão de usar os nossos
produtos ou serviços é sua.
É responsável por gerir as suas questões fiscais e legais, incluindo a
entrega dos documentos regulamentares e pagamentos, além do
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Não fornecemos
aconselhamento regulamentar, fiscal ou jurídico. Se tiver dúvidas
quanto ao processamento fiscal ou passivos de produtos de
investimentos disponíveis através da Conta de opções, deve
procurar aconselhamento independente.

A IG é marca registada. A IG é uma referência a IG Markets Ltd. (empresa registada em Inglaterra e no País de Gales sob o
número 04008957) e a IG Europe GmbH (empresa incorporada na República Federal da Alemanha e registada no Frankfurt
Trade Register sob o número HRB 115624), consoante o contexto. A IG Markets Ltd. (número de registo 195355) está autorizada
e regulada pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira). A IG Europe GmbH (número de registo
148759) está autorizada e regulada pelo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) e Deutsche Bundesbank. A
sucursal Sueca da IG Europe GmbH está registada pelo Finansinspektionen. A IG é o nome comercial de IG Markets Ltd.
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SECÇÃO 3: OPÇÕES (CLIENTES RETALHISTAS) (CONTINUAÇÃO)
ADEQUABILIDADE
Se for um cliente retalhista, antes de permitirmos que comece
a negociar numa Conta de opções, precisamos de avaliar se os
produtos e/ou serviços que escolheu são adequados para si, e de
o alertar no caso de, com base nas informações que nos forneceu,
algum produto ou serviço não ser adequado. Qualquer decisão de
abrir uma conta e de usar os nossos produtos ou serviços é sua. É da
sua responsabilidade entender os riscos que os nossos produtos e
serviços possam envolver.
Durante o nosso processo de abertura de conta, pedir-lhe-emos
informações sobre os seus ativos e resultados financeiros. Não
controlamos em seu nome se a quantidade de dinheiro que nos
enviou ou os seus lucros ou perdas são consistentes com essas
informações. Cabe-lhe a si avaliar se os seus recursos financeiros são
adequados para a atividade financeira que realiza connosco e para o
seu apetite pelo risco nos produtos e serviços utilizados.
OPÇÕES — RISCOS GERAIS
As nossas opções não estão cotadas em nenhuma bolsa. Os preços
e outras condições são definidos por nós de acordo com a nossa
obrigação de fornecer a melhor execução, como definido na nossa
política de execução de ordens, de agir razoavelmente e de acordo
com o Contrato com o Cliente aplicável. Cada opção que comprar
ou vender com a IG resulta na celebração de um Contrato connosco.
Todos os Contratos que celebrar connosco são legalmente
exequíveis por ambas as partes.
VARIEDADE DE MERCADOS
Oferecemos as nossas opções numa grande variedade de mercados
subjacentes. Embora os preços a que celebra Contratos sejam
derivados do mercado subjacente, as características dos nossos
Contratos podem variar substancialmente face ao mercado ou
instrumento subjacente real. Os detalhes completos de todos os
nossos Contratos estão definidos na secção Informação sobre o
produto no nosso site, incluindo: tamanho do contrato, última hora
de negociação, procedimentos de liquidação, comissões e moeda.
EVENTOS CORPORATIVOS E DIVIDENDOS
Geralmente, ao determinar os preços de compra e venda para as
nossas opções, não teremos em conta os dividendos ou outros
eventos corporativos que possam afetar o preço do instrumento
subjacente antes do final da data de vencimento da opção. Por
conseguinte, se um dividendo é pago em relação ao instrumento
financeiro a que a sua opção se refere (por exemplo, se as partes
constituintes do índice subjacente pagam dividendos), e se a sua
opção estiver aberta na data de ex-dividendos para o instrumento
financeiro relevante, faremos um ajuste à sua conta no dia do exdividendo para prestar contas para este pagamento do dividendo.
OPÇÕES EUROPEIAS
A IG disponibiliza opções europeias. Isto significa que só podem ser
exercidas no termo da opção, em vez de em qualquer ponto durante
o tempo de vida da opção. Como resultado, é possível que veja um
lucro quando a opção está “in the money” ou “out of the money”,
quando não pode exercer a opção. Evoluções do mercado podem
significar que a opção se evolui contra o seu interesse, fazendo com
que perca os lucros e que tenha uma perda no vencimento. Ainda
pode fechar a sua posição antes de expirar para capturar lucros ou
evitar uma perda.
Todas as opções serão liquidadas em dinheiro, salvo acordo
em contrário por escrito. Se tiver concordado com a IG que a
liquidação e a entrega terão lugar no termo da opção, é da sua
responsabilidade garantir que tem a facilidade para entregar ou
aceitar o ativo subjacente.
IG, Aviso de Risco, abril 2020

Ainda que as características da sua opção sejam diferentes das
características do instrumento ou mercado subjacente, é importante
que entenda os riscos associados à negociação no mercado
subjacente relevante, já que as flutuações no preço do mercado
subjacente afetarão os seus instrumentos e a rentabilidade das suas
operações. As opções são produtos financeiros que lhe permitem
especular sobre os movimentos de preços nos mercados subjacentes
e, embora os preços em que negoceia esses produtos sejam
estabelecidos por nós, os nossos preços são derivados do mercado
subjacente e serão afetados por evoluções no mercado subjacente.
Consulte a Secção 5 para mais detalhes.
FATORES NOS PREÇOS DAS OPÇÕES
Há uma série de fatores que terão um impacto sobre o preço de uma
opção, mais notavelmente o preço e a volatilidade ou a volatilidade
esperada do mercado subjacente, e o tempo restante até ao termo
da opção. É importante estar ciente de todos estes, uma vez que
todos eles vão afetar o preço da opção. Por exemplo, ao comprar a
opção de compra é possível que o preço da opção caia mesmo que
o preço dos aumentos subjacentes aumente se a volatilidade cair, e
se a data de vencimento da opção se tornar mais próxima, uma vez
que será menor o valor de tempo restante.
DESEMPENHO ANTERIOR
O desempenho anterior não é uma indicação do desempenho
futuro. O valor dos investimentos tanto pode descer como subir.
MOEDA
Se negociar num mercado denominado numa moeda diferente
da sua moeda base, as flutuações cambiais afetarão os seus lucros
e perdas.
VOLATILIDADE
A evolução dos preços nos mercados subjacentes pode ser volátil.
Isso terá um impacto direto nos seus lucros e perdas. É preciso
perceber que a volatilidade pode ser inesperada e imprevisível.
RISCOS GERAIS DE NEGOCIAÇÃO
GAP DE MERCADO
O gap de mercado é uma mudança repentina no preço de um
mercado subjacente de um nível para outro. Vários fatores podem
levar ao gap de mercado (por exemplo, eventos económicos ou
anúncios de mercado) e o gap de mercado pode ocorrer tanto
quando o mercado subjacente está aberto como quando está
fechado. Quando esses fatores ocorrem quando o mercado está
fechado, o preço de um mercado subjacente quando ele reabre (e,
portanto, os nossos preços derivados) podem ser bem diferentes do
preço de fecho.
LIQUIDEZ DO MERCADO
Ao definir os nossos preços, os spreads e as dimensões em que
negociamos, temos em conta o mercado ou os mercados para os
instrumentos subjacentes relevantes. As condições do mercado
podem mudar significativamente num curto espaço de tempo.
Portanto, se deseja vender um instrumento ou fechar um Contrato,
pode não conseguir o fazer nos mesmos termos de quando realizou
a compra ou celebrou o Contrato. Em determinadas condições de
negociação, pode ser difícil ou impossível liquidar uma posição. Isso
pode ocorrer, por exemplo, em momentos de rápida evolução de
preços, se o preço subir ou descer numa sessão de negociação de
tal maneira que, segundo as regras da bolsa relevante, a negociação
é suspensa ou restrita.

A IG é marca registada. A IG é uma referência a IG Markets Ltd. (empresa registada em Inglaterra e no País de Gales sob o
número 04008957) e a IG Europe GmbH (empresa incorporada na República Federal da Alemanha e registada no Frankfurt
Trade Register sob o número HRB 115624), consoante o contexto. A IG Markets Ltd. (número de registo 195355) está autorizada
e regulada pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira). A IG Europe GmbH (número de registo
148759) está autorizada e regulada pelo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) e Deutsche Bundesbank. A
sucursal Sueca da IG Europe GmbH está registada pelo Finansinspektionen. A IG é o nome comercial de IG Markets Ltd.
Página 6 de 10

RISCOS GERAIS DE NEGOCIAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
MERCADOS FORA DE HORAS
Durante as sessões fora de hora em opções indexadas, as nossas
cotações refletem a nossa visão das perspetivas para um mercado.
Isso pode incluir a referência a evoluções de preço noutros mercados
relevantes que estão abertos. Além disso, os negócios feitos por
outros clientes podem afetar as nossas cotações. Pode não haver
parâmetros para medirmos a nossa cotação nesses momentos.
ALAVANCAGEM
Antes de poder celebrar um Contrato a curto prazo connosco, será
solicitado a depositar dinheiro connosco: é o que chamamos de
requisito de margem. Este requisito de margem será, geralmente,
uma proporção do valor global do Contrato, por exemplo,
10% do valor total do Contrato. Isso significa que estará a usar
a “alavancagem” e isso pode funcionar contra ou a seu favor.
Uma pequena evolução de preço a seu favor pode resultar num
alto retorno sobre o requisito de margem disponibilizado para o
Contrato, bem como uma pequena evolução de preço no sentido
contrário pode resultar em perdas substanciais.
Antes de poder celebrar um Contrato a longo prazo connosco,
pedir-lhe-emos que pague a opção premium, que é o valor total do
Contrato no momento da celebração do mesmo.

Todos os momentos em que possuir posições abertas, deve garantir
que o saldo da sua conta, considerando-se todos os lucros e perdas
em curso, é igual a, pelo menos, o total do requisito de margem que
exigimos que deposite connosco.
Portanto, se os nossos preços atuarem contra o seu interesse, pode
ser preciso fornecer fundos adicionais significativos imediatamente
para cobrir o requisito de margem e manter as suas posições
abertas. Caso não o faça, teremos o direito de fechar uma ou até
mesmo todas as suas posições. Será responsável por qualquer perda
resultante dessa circunstância.
Deve estar ciente que, segundo o Contrato com o Cliente aplicável,
temos o direito de aumentar as taxas de margem com um pré-aviso
curto. Se o fizermos, poderemos solicitar-lhe um depósito de fundos
adicional na sua conta para cobrir as taxas de margem aumentadas.
Caso não o faça, teremos o direito de fechar uma ou até mesmo
todas as suas posições.
A necessidade de monitorizar as suas posições é ainda mais
importante quando celebra Contratos connosco, devido ao efeito
de alavancagem. A alavancagem amplifica a taxa que pode incidir
nos lucros ou perdas e, portanto, é importante que controle as suas
posições de perto.

SECÇÃO 4: OPÇÕES (CLIENTES PROFISSIONAIS)
As opções são produtos de alto risco financeiro e não são adequadas para muitos membros do público.
OPÇÕES
Opções são um tipo de transação que dão ao comprador da opção
o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um produto
subjacente a um preço fixo, e num determinado momento préestabelecido, ao escritor da opção.
A IG irá fornecer opções de estilo europeu, o que significa que só
podem ser exercidas no ponto de vencimento.
Investir numa opção envolve um alto grau de risco, porque
a estrutura do produto significa que uma pequena alteração
no preço do mercado subjacente pode levar a uma evolução
proporcionalmente maior no preço da opção, o que tanto pode
funcionar contra como a seu favor. Além disso, ao vender opções,
o valor da opção (e, consequentemente, o risco que está exposto)
pode aumentar infinitamente em determinadas circunstâncias, o que
significa que não há qualquer limite para as suas perdas. É possível
perder mais do que os fundos existentes na sua conta. Os preços
das opções podem ser afetados por uma série de fatores, incluindo
os movimentos no mercado subjacente, a volatilidade esperada, o
tempo até o vencimento e a taxa de referência pertinente.
SEM ACONSELHAMENTO
Os nossos serviços são fornecidos somente para fins de execução.
Não fornecemos aconselhamento de investimento em relação
à opções. Por vezes, fornecemos informações factuais ou
pesquisamos recomendações sobre um mercado, informações
sobre procedimentos de transação e informações sobre os riscos
potenciais envolvidos, bem como o modo como esses riscos podem
ser minimizados. No entanto, qualquer decisão de usar os nossos
produtos ou serviços é sua.
É responsável por gerir as suas questões fiscais e legais, incluindo a
entrega dos documentos regulamentares e pagamentos, além do
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Não fornecemos
aconselhamento regulamentar, fiscal ou jurídico. Se tiver dúvidas
quanto ao processamento fiscal ou passivos de produtos de
investimentos disponíveis através da Conta de opções, deve
procurar aconselhamento independente.

IG, Aviso de Risco, abril 2020

ADEQUABILIDADE
Se for um cliente profissional, a IG tem o direito de supor que possui
os níveis de experiência e conhecimentos necessários para fazer
transações com a IG numa Conta de opções.
Durante o nosso processo de abertura de conta, pedir-lhe-emos
informações sobre os seus ativos e resultados financeiros. Não
controlamos em seu nome se a quantidade de dinheiro que nos
enviou ou os seus lucros ou perdas são consistentes com essas
informações. Cabe-lhe a si avaliar se os seus recursos financeiros são
adequados para a atividade financeira que realiza connosco e para o
seu apetite pelo risco nos produtos e serviços utilizados.
OPÇÕES — RISCOS GERAIS
As nossas opções não estão cotadas em nenhuma bolsa. Os preços
e outras condições são definidos por nós de acordo com a nossa
obrigação de fornecer a melhor execução, como definido na nossa
política de execução de ordens, de agir razoavelmente e de acordo
com o Contrato com o Cliente aplicável. Cada opção que comprar
ou vender com a IG resulta na celebração de um Contrato connosco.
Todos os Contratos que celebrar connosco são legalmente
exequíveis por ambas as partes.
VARIEDADE DE MERCADOS
Oferecemos as nossas opções numa grande variedade de mercados
subjacentes. Embora os preços a que celebra Contratos sejam
derivados do mercado subjacente, as características dos nossos
Contratos podem variar substancialmente face ao mercado ou
instrumento subjacente real. Os detalhes completos de todos os
nossos Contratos estão definidos na secção Informação sobre o
produto no nosso site, incluindo: tamanho do contrato, última hora
de negociação procedimentos de liquidação, comissões e moeda.

A IG é marca registada. A IG é uma referência a IG Markets Ltd. (empresa registada em Inglaterra e no País de Gales sob o
número 04008957) e a IG Europe GmbH (empresa incorporada na República Federal da Alemanha e registada no Frankfurt
Trade Register sob o número HRB 115624), consoante o contexto. A IG Markets Ltd. (número de registo 195355) está autorizada
e regulada pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira). A IG Europe GmbH (número de registo
148759) está autorizada e regulada pelo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) e Deutsche Bundesbank. A
sucursal Sueca da IG Europe GmbH está registada pelo Finansinspektionen. A IG é o nome comercial de IG Markets Ltd.
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OPÇÕES — RISCOS GERAIS (CONTINUAÇÃO)
EVENTOS CORPORATIVOS E DIVIDENDOS
Geralmente, ao determinar os preços de compra e venda para as
nossas opções, não teremos em conta os dividendos ou outros
eventos corporativos que possam afetar o preço do instrumento
subjacente antes do final da data de vencimento da opção. Por
conseguinte, se um dividendo é pago em relação ao instrumento
financeiro a que a sua opção se refere (por exemplo, se as partes
constituintes do índice subjacente pagam dividendos), e se a sua
opção estiver aberta na data de ex-dividendos para o instrumento
financeiro relevante, faremos um ajuste à sua conta no dia do exdividendo para prestar contas para este pagamento do dividendo.
OPÇÕES EUROPEIAS
A IG disponibiliza opções europeias. Isto significa que só podem ser
exercidas no termo da opção, em vez de em qualquer ponto durante
o tempo de vida da opção. Como resultado, é possível que veja um
lucro quando a opção está “in the money” ou “out of the money”,
quando não pode exercer a opção. Evoluções do mercado podem
significar que a opção se evolui contra o seu interesse, fazendo com
que perca os lucros e que tenha uma perda no vencimento. Ainda
pode fechar sua posição antes de expirar para capturar lucros ou
evitar uma perda.
Todas as opções serão liquidadas em dinheiro, salvo acordo
em contrário por escrito. Se tiver concordado com a IG que a
liquidação e a entrega terão lugar no termo da opção, é da sua
responsabilidade garantir que tem a facilidade para entregar ou
aceitar o ativo subjacente.
FATORES NOS PREÇOS DAS OPÇÕES
Há uma série de fatores que terão um impacto sobre o preço de uma
opção, mais notavelmente o preço e a volatilidade ou a volatilidade
esperada do mercado subjacente, e o tempo restante até ao termo
da opção. É importante estar ciente de todos estes, uma vez que
todos eles vão afetar o preço da opção. Por exemplo, ao comprar a
opção de compra é possível que o preço da opção caia mesmo que
o preço dos aumentos subjacentes aumente se a volatilidade cair, e
se a data de vencimento da opção se tornar mais próxima, uma vez
que será menor o valor de tempo restante.
RISCOS GERAIS DE NEGOCIAÇÃO
Ainda que as características da sua opção sejam diferentes das
características do instrumento ou mercado subjacente, é importante
que entenda os riscos associados à negociação no mercado
subjacente relevante, já que as flutuações no preço do mercado
subjacente afetarão os seus instrumentos e a rentabilidade das suas
operações. As opções são produtos financeiros que lhe permitem
especular sobre os movimentos de preços nos mercados subjacentes
e, embora os preços em que negoceia esses produtos sejam
estabelecidos por nós, os nossos preços são derivados do mercado
subjacente e serão afetados por evoluções no mercado subjacente.
Consulte a Secção 5 para mais detalhes.
DESEMPENHO ANTERIOR
O desempenho anterior não é uma indicação do desempenho
futuro. O valor dos investimentos tanto pode descer como subir.
MOEDA
Se negociar num mercado denominado numa moeda diferente da sua
moeda base, as flutuações cambiais afetarão os seus lucros e perdas.
VOLATILIDADE
A evolução dos preços nos mercados subjacentes pode ser volátil.
Isso terá um impacto direto nos seus lucros e perdas. É preciso
perceber que a volatilidade pode ser inesperada e imprevisível.
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GAP DE MERCADO
O gap de mercado é uma mudança repentina no preço de um
mercado subjacente de um nível para outro. Vários fatores podem
levar ao gap de mercado (por exemplo, eventos económicos ou
anúncios de mercado) e o gap de mercado pode ocorrer tanto
quando o mercado subjacente está aberto como quando está
fechado. Quando esses fatores ocorrem quando o mercado está
fechado, o preço de um mercado subjacente quando ele reabre (e,
portanto, os nossos preços derivados) podem ser bem diferentes do
preço de fecho.
LIQUIDEZ DO MERCADO
Ao definir os nossos preços, os spreads e as dimensões em que
negociamos, temos em conta o mercado ou os mercados para os
instrumentos subjacentes relevantes. As condições do mercado
podem mudar significativamente num curto espaço de tempo.
Portanto, se deseja vender um instrumento ou fechar um Contrato,
pode não conseguir o fazer nos mesmos termos de quando realizou
a compra ou celebrou o Contrato. Em determinadas condições de
negociação, pode ser difícil ou impossível liquidar uma posição. Isso
pode ocorrer, por exemplo, em momentos de rápida evolução de
preços, se o preço subir ou descer numa sessão de negociação de
tal maneira que, segundo as regras da bolsa relevante, a negociação
é suspensa ou restrita.
MERCADOS FORA DE HORAS
Durante as sessões fora de hora em opções indexadas, as nossas
cotações refletem a nossa visão das perspetivas para um mercado.
Isso pode incluir a referência a evoluções de preço noutros mercados
relevantes que estão abertos. Além disso, os negócios feitos por
outros clientes podem afetar as nossas cotações. Pode não haver
parâmetros para medirmos a nossa cotação nesses momentos.
ALAVANCAGEM
Antes de poder celebrar um Contrato a curto prazo connosco, será
solicitado a depositar dinheiro connosco: é o que chamamos de
requisito de margem. Este requisito de margem será, geralmente,
uma proporção do valor global do Contrato, por exemplo,
10% do valor total do Contrato. Isso significa que estará a usar
a “alavancagem” e isso pode funcionar contra ou a seu favor.
Uma pequena evolução de preço a seu favor pode resultar num
alto retorno sobre o requisito de margem disponibilizado para o
Contrato, bem como uma pequena evolução de preço no sentido
contrário pode resultar em perdas substanciais.
Antes de poder celebrar um Contrato a longo prazo connosco,
pedir-lhe-emos que pague a opção premium, que é o valor total do
Contrato no momento da celebração do mesmo.
Todos os momentos em que possuir posições abertas, deve garantir
que o saldo da sua conta, considerando-se todos os lucros e perdas
em curso, é igual a, pelo menos, o total do requisito de margem
que exigimos que deposite connosco. Portanto, se os nossos preços
atuarem contra o seu interesse, pode ser preciso fornecer fundos
adicionais significativos imediatamente para cobrir o requisito
de margem e manter as suas posições abertas. Caso não o faça,
teremos o direito de fechar uma ou até todas as suas posições. Será
responsável por qualquer perda resultante dessa circunstância.
Deve estar ciente que, segundo o Contrato com o Cliente aplicável,
temos o direito de aumentar as taxas de margem com um pré-aviso
curto. Se o fizermos, poderemos solicitar-lhe um depósito de fundos
adicional na sua conta para cobrir as taxas de margem aumentadas.
Caso não o faça, teremos o direito de fechar uma ou até mesmo
todas as suas posições.
A necessidade de monitorizar as suas posições é ainda mais
importante quando celebra Contratos connosco, devido ao efeito
de alavancagem. A alavancagem amplifica a taxa que pode incidir
nos lucros ou perdas e, portanto, é importante que controle as suas
posições de perto.
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SECÇÃO 5: TURBO WARRANTS (CLIENTES RETALHISTAS E PROFISSIONAIS)
Os Turbo Warrants são instrumentos financeiros complexos e o seu
capital está em risco. As perdas podem ser extremamente rápidas.
TURBO WARRANTS (TW)
Os Turbo Warrants são títulos que lhe fornecem um direito específico
de acordo com as condições predefinidas. Esses são instrumentos
que dão exposição à performance do ativo subjacente. O objetivo
de investir nos TW é beneficiar-se da exposição de um ativo
subjacente, ao adquirir um título do qual o valor varia em relação
ao ativo subjacente. Tipos de TW incluem os TW de Câmbio
Internacional, os TW de Commodities e os TW de índice de ações.
Os TW para posições longas e curtas estão disponíveis para um
investimento direto ou para soluções de fazer cobertura.
Investir num TW traz um alto nível de risco, uma vez que faz uso da
alavancagem; um pequeno movimento no preço do instrumento
subjacente ou ativo resulta num movimento muito maior, favorável
ou desfavoravelmente, no preço dos TW. Portanto, o preço dos TW
pode ser volátil. Os TW podem expirar sem valor, se o instrumento
ou ativo subjacente não obtiver o desempenho esperado. É possível
perder todo o dinheiro investido num TW.
SEM ACONSELHAMENTO
Os nossos serviços são fornecidos somente para fins de execução.
Não fornecemos aconselhamento de investimento em relação
aos Turbo Warrants. Por vezes, fornecemos informações factuais
ou pesquisamos recomendações sobre um mercado, informações
sobre procedimentos de transação e informações sobre os riscos
potenciais envolvidos, bem como o modo como esses riscos podem
ser minimizados. No entanto, qualquer decisão de usar os nossos
produtos ou serviços é sua.
É responsável por gerir as suas questões fiscais e legais, incluindo a
entrega dos documentos regulamentares e pagamentos, além do
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Não fornecemos
aconselhamento regulamentar, fiscal ou jurídico. Se tiver dúvidas
quanto ao processamento fiscal ou passivos de produtos de
investimentos disponíveis através da Conta de opções, deve
procurar aconselhamento independente.
ADEQUABILIDADE
Antes de permitirmos que comece a negociar numa conta de TW,
precisamos de avaliar se os produtos e/ou serviços que escolheu
são adequados para si, e de o alertar no caso de, com base nas
informações que nos forneceu, algum produto ou serviço não for
adequado. Qualquer decisão de abrir uma conta, comprar ou vender
os TW e de usar os nossos serviços é sua. É da sua responsabilidade
entender os riscos relacionados aos TW.
Se for um cliente profissional, a IG tem o direito de supor que possui
os níveis de experiência e conhecimentos necessários para fazer
negociações em TW com a IG.
Durante o nosso processo de abertura de conta, pedir-lhe-emos
informações sobre os seus ativos e resultados financeiros. Não
controlamos em seu nome se a quantidade de dinheiro que nos
enviou ou os seus lucros ou perdas são consistentes com essas
informações. Cabe-lhe a si avaliar se os seus recursos financeiros são
adequados para a atividade financeira que realiza connosco e para o
seu apetite pelo risco para os TW.
TURBO WARRANTS – RISCOS GERAIS
Os Turbo Warrants são destinados a clientes retalhistas e
profissionais que procuram uma grande participação nas mudanças
de preços e/ou cobertura, e têm perspectivas de investimento a
curto prazo. Os TW são um instrumento financeiro para clientes
com conhecimentos atualizados e/ou experiência com produtos
financeiros que fazem o uso da alavancagem. O cliente pode
suportar perdas que vão até o total do capital investido e não se
preocupa tanto com a proteção de capitais.
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Os TW não incluem nenhuma proteção da performance futuro do
mercado, o que significa que pode perder parte ou o total dos seus
investimentos, somados a quaisquer comissões ou outras taxas de
transação.
RISCO DE CAPITAL
O capital está totalmente em risco. Os clientes podem perder até o
valor total do seu investimento;
• se o cliente vender os seus TW antes do resgate programado ou
data de exercício a um valor inferior ao preço inicial da compra;
• se os TW forem resgatados antecipadamente por razões além do
controlo do emissor e o valor pago ou entregado for menor que o
preço de compra inicial;
• se o preço strike dos TW for submetido a certos ajustes
(particularmente um valor de financiamento diário) ou valorizações
alternativas depois de certos eventos que movimentam o mercado
e resultam na redução do valor a ser pago ou entregue e pode
tornar-se menor do que o preço inicial de compra.
RISCO DE KNOCK OUT
Se o preço de referência do instrumento ou ativo subjacente atingir
o nível de knock out, a negociação com os TW será interrompida e
os TW perderão o valor imediatamente. Um cliente pode perder o
valor total do seu investimento em tal circunstância.
RISCO DE CONTRAPARTE
Os clientes correm o risco de contraparte em relação ao emissor dos
TW no caso de uma insolvência ou processo de falência ou algum
outro evento que afeta negativamente a habilidade do emissor de
pagar as quantidades devidas relacionadas aos TW. Qualquer falha
pelo emissor de efetuar pagamentos devidos relacionados aos TW
pode resultar na perda total ou parcial do investimento do cliente.
RISCO DE ALAVANCAGEM
Os TW caracterizam-se pelo efeito da alavancagem. O
efeito de alavancagem, basicamente, resulta da quantidade
consideravelmente menor do capital, em comparação a um
investimento direto no subjacente, que precisa ser realizado por um
cliente para especular sobre os movimentos de preço do mercado
subjacente. Isso significa que uma mudança no valor do mercado
subjacente em questão pode resultar numa mudança desmedida
no valor dos TW. Os TW são associados a um risco de perda sem
medidas devido ao seu efeito de alavancagem. Pode ser tanto uma
vantagem para o cliente, no caso de um desempenho favorável do
subjacente, como pode ser uma desvantagem para o cliente, no
caso de um desempenho negativo.
CURRENCY RISK
Se negoceia nos TW em questão numa moeda diferente da moeda
base da sua conta de TW, receberá pagamentos numa moeda
diferente, e então o lucro final dependerá da taxa de câmbio entre
as duas moedas.
LIQUIDEZ DO MERCADO
Os TW são autorizados a negociar num sistema de negociação
multilateral ou num mercado regulamentado. Não se pode garantir
que tal autorização para negociações prevalecerá no período dos
TW. Caso tal autorização seja cancelada, pode ser muito difícil
encontrar participantes do mercado que estejam dispostos a
comprar e vender os TW. Por conseguinte, não pode ser garantido
que um mercado líquido existirá nos TW independentemente da
presença de um criador de mercado. Condições extraordinárias
de mercado ou mercados que exibam uma volatilidade extrema
podem interromper qualquer atividade de criação de mercado.
Consequentemente, um mercado secundário líquido nos TW pode
não se desenvolver. Um mercado secundário líquido pode não
prevalecer durante o prazo dos TW.
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RISCOS SUBJACENTES GERAIS
É importante que entenda os riscos associados com a negociação
no ativo ou instrumento subjacente relevante, porque as flutuações
no preço do mercado subjacente afetarão os seus instrumentos e a
rentabilidade das suas negociações.
DESEMPENHO ANTERIOR
O desempenho anterior não é uma indicação do desempenho futuro.
MOEDA
A moeda de emissão dos TW pode diferir da moeda em que o
mercado subjacente é negociado. O diferencial da taxa de juros
relativa entre a taxa de juro atual sobre a moeda do mercado
subjacente e a taxa de juro atual na moeda de emissão pode afetar
adversamente o preço dos TW.
VOLATILIDADE
A evolução dos preços nos mercados subjacentes pode ser volátil.
Isso terá um impacto direto nos seus lucros e perdas. É preciso
perceber que a volatilidade pode ser inesperada e imprevisível.
GAP DE MERCADO
O gap de mercado é uma mudança repentina no preço de um
mercado subjacente de um nível para outro. Vários fatores podem

levar ao gap de mercado (por exemplo, eventos económicos ou
anúncios de mercado) e o gap de mercado pode ocorrer tanto
quando o mercado subjacente está aberto como quando está
fechado. Quando esses fatores ocorrem quando o mercado está
fechado, o preço de um mercado subjacente quando ele reabre
(e, portanto, o preço do TW) pode ser bem diferente do preço de
fecho. Nos casos de gap do mercado subjacente, é provável que
ocorra gap de mercado nos preços dos instrumentos de TW que
derivam o seu valor de um mercado subjacente.
LIQUIDEZ DO MERCADO
As condições do mercado podem mudar significativamente num
curto espaço de tempo. Portanto, se deseja vender um instrumento
ou fechar um Contrato, pode não conseguir o fazer nos mesmos
termos de quando realizou a compra ou celebrou o Contrato.
Em determinadas condições de negociação, pode ser difícil ou
impossível liquidar uma posição. Isso pode ocorrer, por exemplo, em
momentos de rápida evolução de preços.
MERCADOS FORA DE HORAS
Durante as sessões fora de hora num índice ou commodity
subjacente, eventos de knock out não ocorrerão.

SECÇÃO 6: RISCOS GERAIS (APLICÁVEL PARA TODAS AS CONTAS)
NECESSIDADE DE CONTROLAR POSIÇÕES
É importante que controle todas as suas posições de perto. É sua
responsabilidade controlar as suas posições. Durante o período em
que tenha quaisquer Contratos ou transações abertos, deverá ser
sempre capaz de aceder às suas contas.
COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
Oferecemos a oportunidade de operar e de se comunicar connosco
por meios eletrónicos, por exemplo, através da nossa plataforma de
negociação e, em determinadas circunstâncias, por e-mail. Embora
a comunicação eletrónica seja geralmente um modo confiável de
comunicar, nenhuma comunicação eletrónica é completamente
confiável nem está sempre disponível. Se escolheu operar connosco
por meio de comunicação eletrónica, deve estar ciente que as
comunicações eletrónicas podem falhar, atrasar, não ser seguras
e/ou não chegar ao destino pretendido.
OS NOSSOS SERVIÇOS
As instruções de operações fornecidas estabelecem um
compromisso. Este pode apenas ser revogado posteriormente pelo
cliente com o nosso consentimento prévio (tal consentimento não
será injustificadamente recusado) em qualquer momento antes da
instrução de operação ser realizada.
PROTEÇÃO DE CÂMARA DE COMPENSAÇÃO
Em muitas bolsas, o desempenho de uma transação nossa (ou de
terceiros com quem negociamos em seu nome) é “garantido” pela
bolsa ou câmara de compensação, e podemos ter o benefício de
determinadas proteções legais do nosso membro de compensação.
No entanto, é improvável que, na maioria das circunstâncias, essas
garantias ou proteções legais protejam o cliente; e podem não o
proteger a si se nós, ou terceiros, estivermos em incumprimento das
obrigações em relação a si.
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INSOLVÊNCIA
A insolvência ou falha por parte de qualquer outro corretor envolvido
na sua transação pode gerar a liquidação ou fecho de posições
sem o seu consentimento. Em determinadas circunstâncias, pode
não recuperar os ativos exatos que investiu e pode precisar de
aceitar qualquer pagamento disponível em dinheiro. A pedido,
forneceremos uma explicação de como aceitaremos responsabilidade
por qualquer insolvência de, ou ausência de, outras empresas
envolvidas nas suas transações.
INCUMPRIMENTO
Na eventualidade improvável de a IG sofrer um incumprimento
financeiro e não poder cumprir com as suas obrigações, a
IG participa do Fundo de Compensação das Sociedades
Comerciais de Valores Mobiliários (Entschädigungseinrichtung der
Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlim, Alemanha),
que abrange investimentos elegíveis até 90% de crédito, máximo de
20.000 € por pessoa, por empresa. Veja http://www.e-d-w.de.
A IG também participa do Financial Services Compensation Scheme
(FSCS), que financia investimentos elegíveis até 50,000 £ por pessoa,
por empresa. Veja www.fscs.org.uk
IMPOSTOS
Não fornecemos aconselhamento sobre impostos. Se tiver dúvidas
quanto às suas obrigações fiscais, deve procurar aconselhamento
independente.
RISCOS REGULAMENTARES E LEGAIS
O risco de uma alteração legal ou regulamentar afetará
materialmente a segurança e os investimentos num setor ou
mercado. Uma alteração legal ou regulamentar feita por um governo
o por um órgão regulador pode aumentar os custos da operação
comercial, reduzir a atratividade de um investimento e/ou alterar o
panorama competitivo e, do mesmo modo, alterar o potencial de
lucros de um investimento.
O risco é imprevisível e pode variar de mercado para mercado. Em
mercados emergentes, o risco pode ser maior do que em mercados
mais desenvolvidos. Por exemplo, em mercados emergentes, a
inadequabilidade ou ausência de medidas regulamentares pode
originar um perigo maior de manipulação de mercado, uso de
informações privilegiadas ou a ausência de supervisão do mercado
financeiro pode afetar a aplicabilidade de direitos legais.
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