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INTRODUÇÃO

A Tradomart SV Ltd. é uma empresa constituída de acordo com as Leis de São Vicente e
Granadinas com número de registro 23071 IBC 2015, com sede em Shamrock Lodge, Murray 
Road, Kingston, São Vicente e Granadinas e renderização do investimento e Serviços auxiliares 
(doravante a “Empresa”) aos seus Clientes por meio da Plataforma de Negociação.
Para obter mais informações, visite www.forexmart.com

ALCANCE

Esta Política de Alavancagem e Margem (a "Política") define como definimos os níveis de 
alavancagem e margem e procedimentos quando você negocia em moeda estrangeira e contratos de 
diferença ("CFDs") conosco. O objetivo desta Política é explicar os principais aspectos da 
negociação de alavancagem com margem e quais níveis de alavancagem disponibilizamos. Ele 
também descreve o impacto em sua margem e conta onde ocorrem movimentos de mercado 
negativos.

COMPROMISSO DA EMPRESA

Tratar os clientes de forma justa é vital para nossa cultura, ética e atitude corporativa. A empresa 
tem o dever de agir com honestidade, justiça, profissionalismo e no melhor interesse de nossos 
clientes ao lidar com eles.

Em relação à Alavancagem e Margem, a Empresa deve:

● Ter em consideração os fundamentos de desempenho subjacentes do instrumento financeiro, 
incluindo volatilidade histórica, profundidade da liquidez do mercado e volumes de negociação, 
capitalização de mercado do emissor e do país do emissor do financiamento subjacente instrumento,
nossa capacidade de proteger o risco de mercado e as políticas e econômicas gerais do meio 
ambiente. Ajustamos e calibramos as variáveis acima para determinar os níveis de alavancagem que
oferecemos para classes de ativos ou instrumentos financeiros;
● Considerando que fornecemos efetivamente a alavancagem pela qual você negocia, levar em 
consideração nosso próprio apetite de gestão de risco e capacidade de assunção de risco e para ter
políticas, procedimentos e práticas para gerenciar nosso (principalmente) risco de mercado que 
emana de tal alavancagem e negociação de margem por nossos clientes;

FATORES CONSIDERADOS

A Empresa leva em consideração os seguintes fatores ao determinar a alavancagem máxima 
permitida: a força financeira do Cliente, conhecimento financeiro, experiência comercial e estilo de 
negociação.



TAXAS DE ALAVANCAGEM PARA DIFERENTES CLASSES DE ATIVOS E 
INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Nós permitimos que você negocie CFDs através de nosso site na web e qualquer plataforma de 
negociação móvel. A empresa oferece diferentes categorias de requisitos de margem, dependendo 
do ativo específico para o cliente gerenciar a exposição da conta de uma forma mais eficiente 
durante a volatilidade dos mercados. A ideia principal é proteger as contas dos clientes, exigindo 
requisitos de margem inferior para instrumentos menos voláteis e requisitos de margem mais altos 
para instrumentos mais voláteis. Este conceito é ilustrado a seguir.

Os CFDs estão relacionados a classes de ativos subjacentes e instrumentos financeiros. 
Estabelecemos aqui abaixo essas classes, juntamente dos níveis máximos de alavancagem que 
disponibilizamos por meio de nossas plataformas de negociação:

Margem coletada nas transações de abertura referentes aos Instrumentos Financeiros Listados em

(Valores expressos em % do valor nominal das posições abertas)

Pares de câmbio Metais Ações

Investidores 0,2% 1% 5%

Alavancagem máxima em transações de abertura referentes aos Instrumentos Financeiros Listados
em

(Valores expressos como a Alavancagem Máxima por Categoria)

Pares de câmbio Metais Ações

Investidores 1:500 1:100 1:20

Pares de câmbio: todos os pares de moedas.

Metais: Pares de moedas compostos por um dos seguintes: XAU, XPT, XAG.

Ações: todas as ações.

Observe que certas jurisdições aplicam um limite nas taxas de alavancagem, independentemente de
qualquer categorização de cliente de varejo, experiente ou menos experiente: a alavancagem 
máxima para clientes da Polônia está definida para 1: 100, com uma margem de 1 por cento. Os 
clientes de Malta serão restritos a uma alavancagem máxima de 1:50 se o cliente for classificado 
como varejo e 1: 100 para clientes de varejo optando por serem tratados como clientes profissionais.

TERMOS-CHAVE - NEGOCIAÇÃO DE ALAVANCAGEM E MARGEM

● O que é negociação alavancada?

Negociar com capital alavancado significa que você pode negociar valores significativamente 
maiores do que o fundos que você investe, que servem apenas como margem. A alta alavancagem 
pode aumentar significativamente o retorno potencial, mas também pode aumentar 
significativamente as perdas potenciais. Por favor, veja abaixo a explicação sobre a nossa "Proteção 
de saldo negativo", onde garantimos que você não pode perder mais fundos do que você investiu.



Exemplo: Se a alavancagem for 1:20 e se você, como nosso cliente, tiver $ 1.000 em sua conta, 
significa que agora você pode abrir negociações no valor de $ 20.000.

● O que é Spread?

O spread é a diferença entre o preço de compra (preço de venda) e o preço de venda (preço de 
compra) do CFD. Exemplo: Se a cotação do par EURUSD for 1,2910 contra 1,2913, então o
spread é de 3 pip

● O que é margem inicial / necessária?

Também conhecida como Requisito de Margem Inicial, a Margem Inicial é a porcentagem de um
preço do instrumento financeiro que você, como cliente, precisa pagar com seu próprio dinheiro. 
Esse requisito é basicamente o valor da garantia necessária para abrir uma posição de margem.

Margem exigida ou requisito de margem refere-se ao valor que você precisa para abrir e manter 
uma posição, além da perda inicial que ocorrerá com o spread. A Margem Requerida é derivada da 
seguinte fórmula: (Valor * Preço do Instrumento) / Alavancagem + (Valor * Spread).

Exemplo: negociar 3 lotes de EUR / USD usando alavancagem de 1: 200 com uma conta 
denominada em USD, tamanho da negociação: 300.000 e taxa de câmbio da conta: 1,13798 teria 
uma margem obrigatória de US $ 1.706,97 calculada por 300.000 / 200 * 1,13798 = US $ 1.706,97.

● O que é patrimônio?

Resumindo, o patrimônio líquido pode ser definido como o valor de sua carteira conosco. 
Efetivamente, é o valor de seus fundos com a Empresa (que em qualquer momento incluem lucros e
perdas realizados) mais os lucros e perdas não realizados em suas posições com base na última 
avaliação cotada.

● Introdução ao nível de margem

O nível de margem indica o quão perto sua conta está de uma chamada de margem. É calculado 
como Patrimônio líquido / margem inicial e normalmente é mostrado em “%”. Quando o nível de 
margem diminui, sua conta tem um risco acrescido de liquidação. Chamamos isso de Nível de 
fechamento (stop out) e explicamos mais abaixo. É aconselhável que você monitore esse nível de 
margem em todos os momentos. Embora possamos, de tempos em tempos, enviar-lhe notificações 
de seu nível de margem atingindo certos limites, você deve estar ciente de que, de acordo com o 
Contrato entre você e nós, é sua responsabilidade monitorar em todos os momentos o nível de 
margem e tomar as ações relevantes.

As ações relevantes que você pode realizar para restaurar seu nível de margem incluem:

• Fechar ou fazer hedge de algumas de suas posições em aberto;
• Depositar mais fundos que podem ajudar a diminuir a média de sua posição.

Observe que não fornecemos conselhos sobre as decisões comerciais e ações que você realiza,
incluindo com relação às ações que você pode tomar para atender aos requisitos de nível de margem
como os que mencionamos acima.

● O que é Margem Livre?



A Margem Livre é a soma dos fundos que você tem disponível para usar como margem inicial para 
novas posições.
Isso é calculado subtraindo a margem usada para suas posições abertas atuais de seu capital próprio.

● O que é margem usada?

Margem usada indica a soma da margem que está sendo usada por suas posições abertas atuais. Isto 
é calculado adicionando as margens iniciais de todas as suas posições abertas.
Exemplo: Você abre uma posição de 10.000 EURUSD a 1,1175.

Suponha que o requisito de margem inicial seja de 5% (ou seja, uma alavancagem de 1:20). A 
margem usada para sua posição é calculada da seguinte forma:

10.000 / 20 + 10.000 * 0,0002 = € 560,02

Além disso, você abre uma posição de 10.000 de EURCHF a 1,1725.

Suponha que o requisito de margem inicial seja de 5% (ou seja, uma alavancagem de 1:20). A 
margem usada para sua posição é calculada da seguinte forma:

10.000 / 20 + 10.000 * 0,0002 = € 560,02

Portanto, a margem total usada que você vê em sua conta conosco é de 560,02 + 560,02 = €
1004.

● O que é Chamada de Margem e Limite de Margem?

Embora cada cliente seja totalmente responsável por monitorar a atividade de sua conta de 
negociação, nossa empresa segue uma política de chamada de margem para garantir que seu risco 
máximo possível não exceda seu patrimônio líquido.
Assim que o seu patrimônio líquido cair abaixo de 30% da margem necessária para manter o seu
posições abertas, tentaremos notificá-lo com uma calibração Estou avisando que você não
ter patrimônio suficiente para apoiar as posições em aberto.
No caso de você ser um cliente acostumado a negociar por telefone e sentirmos que você não pode 
manter suas posições abertas, você pode receber uma chamada de margem de nossos revendedores, 
aconselhando-o a depositar uma quantidade suficiente para manter suas posições abertas.
O nível de interrupção se refere ao nível de patrimônio em que suas posições abertas são 
automaticamente fechadas. Para contas de negociação mantidas por clientes de varejo, o nível de 
stop-out é de 10%.

Observe que nos reservamos o direito de alterar, a nosso exclusivo critério, os requisitos da margem
sem notificação prévia a você, com base na volatilidade do mercado real ou esperada (em nossa 
opinião) ou nossa visão das condições de mercado em geral.

PROTEÇÃO DE SALDO NEGATIVO

Oferecemos a todos os nossos clientes de Varejo Proteção de Saldo Negativo. Isso significa que 
nossos clientes nunca perderão mais do que os valores que investiram conosco.

CONFLITOS DE INTERESSE



A Empresa é obrigada a estabelecer, implementar e manter uma política efetiva de conflito de 
interesses que deve especificar os procedimentos colocados em prática pela Empresa para 
identificar, gerenciar e controlar com responsabilidade e, quando necessário, divulgar os conflitos 
de interesse decorrentes em relação ao seu negócio. Para obter mais informações, consulte a Política
de conflitos de interesses.

OFERECENDO CFDs EM CERTAS JURISDIÇÕES

CFDs não são elegíveis para venda em certas jurisdições ou países. Esta política não é direcionada a
qualquer jurisdição ou país que esteja incluído nas Jurisdições Banidas da Empresa, pois esta está 
definida no Contrato de Serviços de Investimento. A política não constitui uma oferta, convite ou 
solicitação para comprar ou vender CFDs.

IDIOMA APLICÁVEL

Observe que, onde você recebeu uma cópia desta Política que não seja no idioma inglês, tal Política 
é fornecida a você apenas para fins informativos. A versão em inglês desta Política é a versão que é 
sempre vinculativa para a Empresa.


