Regulamentação de Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de
Investimento com base em Seguros ("PRIIP" do inglês Packaged Retail and Insurancebased Investment Products) – Documento de Informação Fundamental ("KID" do inglês
Key Information Document): Contratos de Futuros no London Metal Exchange
Finalidade
Este documento faculta-lhe informação fundamental sobre este produto de investimento. Não se trata de
material de marketing. A informação é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, riscos, custos,
potenciais lucros e prejuízos deste produto e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto
Produto coberto por este KID: Contratos de Futuros disponíveis para negociação no London Metal Exchange.
Encontra-se disponível uma lista completa de números internacionais de identificação de títulos de produtos
abrangidos por este KID, no sítio web da FCA em: https://data.fca.org.uk/#/homepage
Nome do responsável pela conceção do produto: London Metal Exchange
Sítio web do responsável pela conceção do produto: www.lme.com
Mais informações: Ligue para o 0207 113 8888 (Equipa de Gestão de Relações) para mais informações
Autoridade competente: Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)
Data de produção do KID: 22.01.2021
Está a adquirir um produto que não é simples e pode ser difícil de compreender

Qual é o produto?
Tipo: Contratos de Futuros (sendo o metal o respetivo ativo subjacente)
Objetivos: Trata-se de um contrato de derivados, ao abrigo do qual aceita comprar ou vender a uma
contraparte: um direito a metais numa data futura (no que diz respeito a Contratos de Futuros fisicamente
concretizados); ou uma exposição ao preço do metal subjacente em questão (para Contratos de Futuros
liquidados em numerário). O valor do Contrato de Futuros será associado ao preço do metal subjacente –
consulte "Cenários de Desempenho" para mais informação.
Investidor não profissional alvo: Este produto não se destina a investidores não profissionais, o que quer
dizer que as necessidades dos mesmos, assim como as suas opções relevantes, não foram consideradas na
conceção deste produto.

Quais são os riscos e o que posso obter em troca?
Indicador de Risco –
Este produto tem uma classificação de 7 em 7, considerando o gráfico de riscos abaixo.
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Risco elevado
O indicador de risco pressupõe que mantém o
produto durante 3 meses. O risco real pode
variar significativamente, se o resgatar numa
fase inicial, podendo recuperar menos.

O indicador sumário de risco é um guia para o nível de risco deste produto comparado com outros produtos.
Mostra o quão provável é que o produto perca dinheiro pelos movimentos nos mercados ou porque a
contraparte no contrato não tem condições para lhe pagar.
Atribuímos a este produto uma classificação de 7 em 7, que corresponde à classe de risco mais elevada.
Atribuímos a este produto a classificação de 7 em 7, porque o mesmo é complexo e existe um risco de perder
consideravelmente mais dinheiro que o investido por si. Isto avalia os potenciais prejuízos de desempenho
futuro a um nível muito elevado, sendo que é muito provável que as condições desfavoráveis do mercado
tenham impacto na capacidade que a contraparte terá de lhe pagar.

Tenha em consideração o risco cambial. Pode receber pagamentos numa moeda diferente, pelo que o
retorno que obterá pode depender da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é
considerado no indicador mostrado acima.
Em algumas circunstâncias podem ser-lhe exigidas entregas adicionais para pagamento de prejuízos.
O valor do prejuízo total, em que pode incorrer, pode ser significativamente superior ao valor investido.
Este produto não inclui qualquer proteção em relação ao comportamento futuro do mercado, pelo que
pode perder algum ou todo o seu investimento.
Cenários de Desempenho –
*A percentagem de retorno é calculada a partir do valor nominal do contrato;
Percentagem de retorno = (preço na data da maturidade-preço de compra/venda) x 100 / preço de
compra/venda
O gráfico pressupõe a compra ou venda de um metal comum futuro a 2.000 $, podendo perder mais de
100% do preço acordado.
O gráfico apresentado faculta uma panóplia de resultados possíveis, não constituindo um indicativo exato
do que pode recuperar. O que recupera dependerá da forma como o produto subjacente se desenvolve.
Para cada valor subjacente, o gráfico mostra qual seria o respetivo lucro ou prejuízo. O eixo horizontal
mostra os vários preços possíveis do valor do produto subjacente, na data de vencimento, e o eixo vertical
mostra o lucro ou prejuízo.
Comprar este produto indica que pensa que o preço subjacente tanto pode aumentar como diminuir.
A sua perda máxima, em relação ao produto, dependerá do movimento do preço do metal subjacente. Isto
depende dos movimentos dos preços no mercado dos metais. Para contratos cotados no LME, não existe
limite contratual para o prejuízo em que pode incorrer relativamente a este produto. O seu contrato com o
seu corretor pode incluir um limite contratual para a sua perda máxima, mas esta é uma questão que terá
de confirmar com o corretor que lhe vendeu o produto.
Os números mostrados incluem todos os custos do produto em si, mas não os custos que paga ao seu
consultor ou distribuidor. Os números não consideram a sua situação fiscal pessoal, que pode afetar
igualmente o valor do que pode recuperar.
Os gráficos abaixo ilustram o eventual desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os gráficos
de pagamento de outros derivados.
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O que acontece se o London Metal Exchange não puder efetuar o pagamento?
O London Metal Exchange é um operador de mercado, não constituindo uma contraparte na sua transação.
Pode enfrentar um prejuízo financeiro devido a incumprimento da contraparte na sua transação (que pode ser
o seu corretor). Consulte, por favor, o seu corretor para mais informação, incluindo a possibilidade de
apresentar um pedido de indemnização ao abrigo de qualquer sistema de indemnização dos investidores, em
caso de incumprimento por parte do mesmo. Sugerimos que consulte o seu corretor para confirmar os
mecanismos que podem aplicar-se, em caso de incumprimento por parte do mesmo e eventuais possibilidades
de mitigar os seus riscos de perdas, nessas circunstâncias.

Quais são os custos?
O London Metal Exchange não cobra qualquer valor diretamente aos clientes finais. A pessoa que lhe vende
ou que o aconselha sobre este produto (o seu corretor) pode cobrar outros custos. Se assim for, esta pessoa
facultar-lhe-á informação sobre estes custos e mostrar-lhe-á o impacto que todos os custos terão no seu
investimento, ao longo do tempo. Para efeitos de transparência, os detalhes de negociação e comissões de
compensação, que o seu corretor lhe paga, ao negociar no London Metal Exchange, podem ser encontrados
aqui: https://www.lme.com/Trading/Access-the-market/Fees#tabIndex=0.

Durante quanto tempo devo mantê-lo e posso resgatá-lo antecipadamente?
Período de detenção recomendado: Não existe qualquer período de detenção recomendado ou mínimo. Os
produtos no London Metal Exchange têm um intervalo de datas, onde pode escolher a do pagamento do seu
contrato. Contacte, por favor, o seu corretor, para mais informação.

Como posso apresentar uma reclamação?
Em primeira instância, recomendamos-lhe que contacte o seu corretor, no que diz respeito a quaisquer
reclamações. As reclamações para o London Metal Exchange devem ser efetuadas por escrito e, no caso de
empresas, devem ser assinadas por um diretor ou responsável equivalente. As reclamações devem ser
enviadas para The Complaints Office, London Metal Exchange, 10 Finsbury Square, London, EC2A 1AJ ou por
correio eletrónico para complaints@lme.com. A reclamação deve incluir informação suficiente para permitir ao
London Metal Exchange identificar devidamente a transação ou transações ou atividade em questão e
estabelecer a base de qualquer prejuízo alegado. Encontram-se definidos os detalhes para o procedimento de
reclamações para o London Metal Exchange no aviso 19/347, disponível em www.lme.com.

Outra informação relevante
Para mais informações sobre o nosso mercado, as nossas regras e especificações de produtos e de
compensação, consulte, por favor, www.lme.com ou contacte o seu corretor.
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