
Valores Mobiliários Estruturados   
 “Factor Certificates”
Uma nova forma de alavancar os seus investimentos

Produto Financeiro Complexo

Achieving more together

Informações sobre o Produto – Não dispensa a consulta do Documento Informativo





Índice

Obtenha alavancagem sobre a sua visão de mercado 5

Mecanismo de Protecção 8

Mecanismo de Protecção – Exemplo 9

Características do Índice Subjacente 11

Negociação dos Factor Certificates 13

Terminologia e características dos Factor Certificates 14

Informações importantes sobre os Factor Certificates  17

Aviso Legal 18





Obtenha alavancagem sobre a sua visão de mercado | 5

Obtenha alavancagem sobre  
a sua visão de mercado

Os Factor Certificates são classificados como 

produtos financeiros complexos nos termos 

da legislação portuguesa aplicável.

Estes Factor Certificates são adequados para 

um investidor que tenha uma visão definida 

sobre um determinado activo ao longo de um 

período de tempo específico e que pretende 

participar, com uma alavancagem 

“Factor Certificates”  
Valores Mobiliários Estruturados – Produto Financeiro Complexo
Advertências ao investidor
●● Risco de perda total ou parcial do capital investido.
●● Remuneração não garantida.
●● Possibilidade de reembolso extraordinário pelo emitente. 
●● Comissão de gestão do índice e custos de financiamento 

aplicáveis.
●● Há riscos de liquidez (o Commerzbank actua como criador  

de mercado para mitigar esse risco). 
●● A evolução do índice pode divergir da evolução do activo  

de base.

especialmente seleccionada, numa tendência 

clara ou ainda tirar vantagem a curto prazo 

das variações da cotação desse activo. Os 

Factor Certificates são instrumentos que lhe 

permitem posicionar-se num mercado em alta 

bem como num mercado em queda. Por 

conseguinte, pode não só lucrar quando os 

mercados estão a subir como também tem a 

possibilidade de lucrar num ambiente em que 

O Commerzbank emite valores mobiliários estruturados do tipo 
Factor (“Factor Certificates”) sobre índices com diferentes níveis de 
alavancagem consoante a intensidade com que pretende participar 
nos movimentos do subjacente e para lhe proporcionar diversas 
alternativas para o seu perfil individual de risco e de retorno. Com 
base na sua actual previsão sobre um activo específico, pode 
escolher o factor correspondente à alavancagem que deseja para 
participar na variação diária desse activo. 
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o mercado está a desvalorizar. Os Factor 

Certificates que lucram com os mercados em 

alta são denominados Factor Certificates Long 

e os Factor Certificates que lucram com os 

mercados em queda são denominados Factor 

Certificates Short. 

Cada Factor Certificate Long e Short do 

Commerzbank possui uma duração ilimitada 

e tem com activo subjacente um índice criado, 

gerido e calculado pelo Commerzbank.  

Cada índice replica o retorno diário do activo 

relevante ao longo de todos os dias de 

negociação. O índice criado, gerido e 

calculado pelo Commerzbank é definido  

como o Factor Índice.

Dependendo do tipo de activo subjacente ao 

Factor Índice relevante, pode escolher entre 

diferentes níveis de factor (ou níveis de alavan- 

cagem) do Factor Índice e pode investir quer 

num mercado em alta (Long) ou num mercado 

em queda (Short). O nível de factor indica a 

magnitude da variação diária do activo repli- 

cada pelo Factor Índice. Desta forma, irá obter 

um Factor Certificate individual com uma 

alavancagem constante de + 2, + 3, + 4 (Long) 

ou – 1, – 2, – 3, – 4 (Short) para se posicionar de 

acordo com os movimentos de mercado pre- 

vistos. A alavancagem integrada no Factor 

Índice proporciona a possibilidade de partici- 

par mais do que proporcionalmente no retorno 

diário do activo subjacente ao índice, tanto pela 

positiva (Long) como pela negativa (Short). 

Diariamente, os Factor Índices terão uma 

elasticidade constante (a partir do preço de 

referência do activo subjacente), igual ao nível 

de factor determinado em cada Factor Índice 

para uma duração de vida ilimitada do produto, 

dado que não existe uma data de maturidade 

pré-determinada (open end certificate). A 

elasticidade diária só é constante a partir do 

preço de referência, definido todos os dias no 

fecho da negociação do activo subjacente ao 

Factor Indice relevante, ou quando a referência 

é reposta, no mesmo dia, aquando da 

ocorrência de condições predefinidas especiais 

(consulte as informações sobre o Mecanismo 

de Protecção descrito no capítulo seguinte).

Os Factor Certificates são valores mobiliários 

estruturados, emitidos pelo Commerzbank, que 

estão admitidos à negociação em Portugal na 

Euronext (no mercado Easynext) ou na OPEX, 

de forma a fornecer aos investidores a melhor 

transparência possível quanto a preços, liquidez 

e segurança de negociação. Enquanto criador 

de mercado, o Commerzbank também fornece 

liquidez sobre todos os Factor Certificates para 

que estes possam ser negociados continuamente 

no mercado secundário exactamente como, 

por exemplo, as acções, dentro dos limites de 

exposição contratados com a Euronext ou a 

OPEX (consoante o caso).

O Processo de Decisão
 por exemplo:

●● Tem uma determinada perspectiva  Acção da Portugal 

sobre uma acção específica: Telecom

●● A sua perspectiva é de um mercado  em alta (Long) 

em alta (Long) ou de um mercado  

em queda (Short)?: 

●● Qual o nível de factor (nível de  Triplo (3x) 

alavancagem) que gostaria de aplicar?  

Duplo (2x) ou triplo (3x)? 

Exemplo: Seleccionou a acção da Portugal Telecom como o seu activo subjacente do Factor Índice e 
tem a perspectiva de valorização deste título. Para obter o máximo potencial de lucro, decidiu a favor 
da opção mais arriscada, o factor triplo. Por conseguinte, a sua decisão seria comprar um “Portugal 
Telecom Factor Certificate Long 3X”.
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Os Factor Certificates Long e Short do 

Commerzbank oferecem-lhe as seguintes 

possibilidades: 
●● Se pensa que a cotação, por exemplo, da 

Portugal Telecom vai subir, pode 

seleccionar um Factor Certificate Long 

sobre um Factor Índice que tenha as 

acções da Portugal Telecom como activo 

subjacente, com uma alavancagem de + 2 

ou + 3. O nível de factor de + 4 e – 4 só está 

disponível para Factor Certificates cujo 

activo subjacente seja um Factor Índice 

sobre um índice.
●● Contudo, se pensa que a cotação da 

Portugal Telecom irá descer, poderá optar 

por um Factor Certificate Short cujo activo 

subjacente seja um Factor ìndice sobre a 

acção da Portugal Telecom, com uma 

alavancagem de – 1, – 2 ou – 3. 

Efeito da reprodução diária percentual da evolução do Subjacente no Factor Índice

Simulação: cálculo efectuado pelo Commerzbank AG (Não foi calculada a probabilidade de ocorrência dos cenários ilustrativos indicados)

80

90

100

110

70

60

Factor Índice

Subjacente Base

1 2 3

Aviso especial sobre o efeito da 
reprodução diária percentual da evolução 
do Subjacente no Factor Índice

Os investidores deverão ter em conta que o 

Factor Índice reproduz a evolução diária 

percentual do valor do activo subjacente ao 

Factor Índice, multiplicado pelo factor de 

alavancagem, e não a variação absoluta do 

activo subjacente ao Factor Índice. Se por 

exemplo o activo subjacente ao Factor Índice 

cair 10 % (de 100 para 90) e voltar a 

recuperar exactamente os mesmos pontos no 

dia seguinte (subida de 90 para 100, ou 

11,11 %), o Factor Índice não volta a atingir o 

seu nível inicial: um Factor Índice com um 

factor de alavancagem de 3X iria desvalorizar 

30 % (de 100 para 70) e depois iria valorizar 

33,33 % (de 70 para 93,33).
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Mecanismo de Protecção
Este mecanismo de protecção não impede a ocorrência  
de eventuais perdas de capital.

Portanto, antes de investir num Factor 

Certificate, deve saber que a alavancagem do 

Factor Índice funciona sempre em ambas as 

direcções. Caso preveja mercados em alta e 

compre um Factor Certificate Long 4X, então 

também irá sofrer uma perda 4 vezes superior 

caso o mercado não suba e ao invés acabe  

por desvalorizar.

Numa situação extrema, um Factor Certificate 

seria cancelado sem valor, caso o activo 

subjacente ao Factor Índice tivesse um 

desempenho diário de tal forma que o Factor 

Índice teria uma variação diária de – 100 %. 

Num Factor 4X, este seria o caso quando o 

subjacente se movesse 25 % na direcção 

oposta. O resultado do cancelamento sem 

valor seria semelhante a uma liquidação num 

Turbo Warrant caso ocorresse um evento 

knock-out ou a um fecho de posição obrigatório 

em contratos de futuros.

Para evitar que tal situação extrema conduza 

a um cancelamento sem valor, os Factor 

Certificates têm uma característica especial 

que funciona como um mecanismo de 

protecção. Este mecanismo de protecção evita 

o cancelamento sem valor dos valores 

mobiliários. Embora os Factor Certificates 

não sejam cancelados sem valor, podem, 

ainda assim, sofrer perdas intradiárias devido 

a condições adversas que se aproximam 

bastante de uma perda total. Caso o activo 

subjacente ao Factor Índice caia 33,33 % no 

mesmo dia, um Factor Certificate Long 3X 

seria normalmente cancelado sem valor, dado 

que não só os retornos positivos do 

subjacente são triplicados, como também os 

retornos negativos, o que, nesse caso, 

representaria uma perda de 100 %. Para 

limitar o risco de perda total durante um dia 

de negociação, o mecanismo de protecção é 

activado quando o subjacente de um Factor 

Certificate Short sobe 30 %. O mecanismo de 

protecção correspondente é activado para um 

Factor Certificate Long no caso da cotação do 

subjacente cair 30 %. Quando o Factor Índice 

tem como subjacente um índice ou um futuro, 

em vez de uma acção, a protecção já está 

activada aquando de uma subida de 20 % 

para um Factor Certificate Short e aquando 

de uma desvalorização de 20 % para um 

Factor Certificate Long. 

 

Ajuste: O mecanismo de protecção é, assim, 

activado por um ajuste do Factor Índice 

quando o respectivo subjacente sofrer uma 

queda diária de 30 % (no caso de uma acção) 

ou de 20 % (quando o subjacente é um índice 

ou futuro). O factor índice é ajustado 

“simulando” o início de um novo dia de 

negociação. Por exemplo, no caso de um 

Factor Certificate Long 3X sobre uma acção, o 

novo preço de referência para se calcular 

quaisquer retornos diários será de 70 % do 

preço anterior de fecho da acção, assim que a 

acção tenha desvalorizado 30 % ou mais 

desde o anterior preço de fecho. Cada vez que 

a acção cai outros 30 %, relativamente ao 

último nível de referência durante o mesmo 

dia, um novo ajuste será repetido utilizando-se 

o mesmo procedimento. Caso a acção 

subjacente ao Factor Índice continue a cair, o 

efeito sobre o declínio total no retorno diário 

do Factor Certificate será enfraquecido. Caso 

a acção recupere no mesmo dia em que o 

ajuste ocorreu, a recuperação do Factor 

Certificate será também atenuada. O mesmo 

princípio aplica-se inversamente para o 

Factor Certificate Short correspondente.
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Mecanismo de Protecção – 
Exemplo

Factor Certificate Long 4X: Suponha que o 

futuro de um índice cai 25 % em relação ao 

anterior nível de fecho, por exemplo, do fecho 

de ontem nos 100 pontos para os 75 pontos 

hoje. Se não houvesse um mecanismo de 

protecção, uma desvalorização de 25 % no 

futuro do índice resultaria numa perda total 

em qualquer Factor Certificate Long 4X,  

dado que os retornos diários do futuro são 

quadruplicados pelo Factor Índice subjacente 

ao Factor Certificate. Todavia, neste caso, o 

mecanismo de protecção é activado de 

imediato quando o subjacente desvaloriza 

20 % (de 100 para 80 pontos). O mecanismo 

de protecção funciona de uma forma muito 

simples: no exemplo acima, a nova referência 

do futuro para o Factor Índice é definida a  

80 pontos e todos os restantes retornos 

diários são calculados a partir deste nível.  

O valor correspondente de 20 pontos para o 

Factor Índice é o resultado do cálculo de 4 x a 

desvalorização de 20 % a partir da referência 

inicial de 100 pontos. O novo valor 20 pontos 

é também considerado como o novo valor  

de referência para os restantes cálculos 

(exactamente da mesma forma que os  

100 pontos a partir do valor de fecho anterior 

do Factor Índice foram considerados como 

um preço de referência). O preço do Factor 

Certificate corresponde ao valor do Factor 

Índice subjacente. Conforme iremos 

demonstrar no exemplo seguinte, uma perda 

total no Factor Certificate é prevenida 

definindo-se um novo nível de referência 

durante um dia de negociação, tal como se 

um novo dia fosse começar.

O activo subjacente continua a cair 

Conforme mencionado acima, simulámos que  

a cotação do futuro cairia para 75 pontos. O 

Factor Certificate Long 4X não irá sofrer uma 

perda de 100 %, porque a referência do futuro 

para o Factor Índice foi automaticamente 

fixada nos 80 pontos e, simultaneamente, a 

referência do Factor Índice foi definida para 

20 pontos. A queda do futuro de um índice 

para 75 pontos representaria um desempenho 

de – 6,25 % face à referência de 80 pontos. 

Através do Factor Índice, o Factor Certificate 

Long 4X estaria exposto a uma alavancagem 

de 4 vezes no desempenho do futuro e, por 

conseguinte, uma evolução do preço de 

– 25 % é obtido com base no valor de 

referência para o Factor Índice de € 20. Isto 

significa que o Factor Certificate Long 4X 

ainda tem um valor de € 15 (€ 20 – 25 %). Sem 

o mecanismo de protecção, teria ocorrido 

uma perda total. Contudo, se a acção cair 

quase 100 % (com a actual alavancagem 

incluída), uma perda muito próxima da perda 

total também ocorreria no Factor Certificate, 

mesmo com o mecanismo de protecção 

presente.

O activo subjacente recupera 

Caso o subjacente ao Factor Índice recuperasse 

durante o mesmo dia e subisse novamente de 

75 para 100 pontos, a subida absoluta do 

índice seria calculada em 25 %, dado que o 

mecanismo de protecção fixou a nova base 

em 80 pontos. Através do Factor Índice, o 

Factor Certificate Long 4X quadruplicaria o 

desempenho do futuro e subiria 100 % em 

relação à nova referência do Factor Certificate  

de € 20 fixada pelo mecanismo de protecção. 

Então, o novo preço do Factor Certificate 

Long 4X seria € 40. 
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Exemplo do possível desempenho do produto*:  
Mecanismo de Protecção do Factor Certificate Long 4X sobre um índice  
Não foi calculada a probabilidade de ocorrência dos cenários ilustrativos indicados.

Desempenho Desempenho   
Activo subjacente

do Factor Índice

Desempenho  
Factor Certificate  

Long 4X

Dia de Fecho –1 100 pontos € 100 

O Subjacente cai 25 % no Dia 1

(a) O mecanismo de protecção intervém quando o Subjacente 
cai mais de 20 % e a base de cálculo é restaurada como se um 
novo dia de negociação tivesse começado. O índice subjacente é 
reposto para 20 % abaixo da referência anterior e o Factor 
Certificate Long 4X é reposto para 4 x 20 % abaixo da 
referência anterior: 

  80 pontos € 20 
 Nova referência 
nível simulando  
um novo dia de 

negociação.

(b) Após uma queda de 25 %, o Índice Subjacente manter-se-ia 
nos 75 pontos, o que representa uma queda de 6,25 % em 
relação à nova base de 80 pontos. Os Factor Certificates Long 
4X quadruplicam este desempenho e cairiam, por conseguinte,  
4 x 6,25 % (25 %) da sua nova base de € 20.

  75 pontos € 15 

Mais cenários para o dia 1 após o ajuste 

(a) O índice subjacente sobe para:
O subjacente teria ainda um desempenho negativo de –12 % em 
relação ao fecho anterior de 100 pontos. Devido ao forte 
movimento adverso do subjacente durante o dia 1, onde o nível 
de 80 pontos (ou –20 %) sofreu uma quebra, um novo nível é 
definido como se um dia novo tivesse começado. O novo nível 
de 80 pontos para o índice subjacente e € 20 para o Factor 
Certificate é definido como a nova base. Desta perspectiva,  
o nível de 88 pontos iria corresponder agora a uma subida de 
10 % em relação à actual base de 80 pontos e o Factor  
Certificate Long 4X teria subido 4 x 10 % = 40 % a partir da 
base de € 20 para € 28.

88 pontos € 28 

(b) O índice subjacente cai para:
Neste caso, o índice subjacente teria caído em 12,50 % a partir 
da nova base de 80 pontos. O Factor Certificate Long 4X teria 
desvalorizado 4 x 12,50 % = 50 % a partir da sua actual base de 
€ 20 para um valor de € 10. 

70 pontos € 10 

É importante salientar que, mesmo depois de 

o subjacente ter fechado nesse dia de 

negociação ao mesmo nível que no fecho 

anterior, significando que não houve 

qualquer mudança líquida no desempenho ao 

longo do período de um dia, o Factor 

Certificate Long 4X teria perdido no total 

60 %. Isto deveu-se ao mecanismo de 

protecção que simulou um novo dia de 

negociação a 80 %. 



Características do Índice Subjacente | 11

A estrutura do factor índice 

Índice Short Índice Long

Componente de Alavancagem Componente de Alavancagem

Venda de acções  
correspondente à alavancagem. 

+
Consideração de qualquer pagamento de dividendos 

sobre o dia de ex-dividendos.

Compra de acções 
equivalente à alavancagem. 

+
Consideração de qualquer pagamento de dividendos  

no dia de ex-dividendos.

+ –
Componente de Juro Componentes de financiamento

Rendimento de juro do capital investido  
e posição curta. 

– 
Custo de Recompra para a posição curta. 

–
Comissões do Índice

Custo de financiamento para o crédito
utilizado para a compra da posição longa.

+
Custos adicionais incorridos pelo emitente para a 
compra financiada pelo crédito do posição longa

+
Comissão do Índice

Existe uma ligação directa entre o Factor 

Certificate e o Factor Índice subjacente: 

quando o preço do activo subjacente ao 

Factor Índice sobe num determinado dia, o 

valor do Factor Certificate Long irá subir 

nesse dia de acordo com o factor seleccionado 

(custos de transacção e taxas de juro não são, 

até agora, tomados em consideração). Por 

outro lado, caso o preço do activo subjacente 

ao Factor Índice caia, o valor do Factor 

Certificate Long irá igualmente cair. O Factor 

Certificate Short funciona exactamente da 

mesma forma, mas inversamente.

Estrutura do Índice 
Cada Factor Certificate tem por base um 

Factor Índice criado, gerido e calculado pelo 

Commerzbank. Este Factor Índice é sempre 

constituído por dois componentes: uma 

componente de alavancagem e financiamento 

para o denominado “índice Long” e uma 

componente de alavancagem e juro para o 

denominado “índice Short”.

Características do Índice 
Subjacente

Esta concepção do factor índice garante, por 

exemplo, que a componente de alavancagem 

de um Factor Índice Short Triplo desça 

exactamente três por cento, caso a acção 

subjacente suba um por cento no mesmo dia, 

enquanto a componente de alavancagem do 

Factor Índice Long Triplo sobe exactamente 

três por cento. Além disso, o valor de um 

Factor Índice Short pode aumentar devido à 

componente de juro, mas apenas enquanto a 

taxa de juro diária exceder a comissão do 

Factor Índice e o custo diário de acordos de 

recompra (devido ao acordo de empréstimo, 

necessário para poder realizar short selling 

de acções no mercado). Caso contrário, uma 

componente de taxa de juro negativa resulta 

numa descida do Factor Índice Short. No caso 

de um índice Long, a compra da acção 

subjacente ao Factor Índice é financiada a 

crédito e, por conseguinte, o componente de 

financiamento representa sempre um custo 

que conduz a uma desvalorização do Factor 

Índice. A taxa de juro diária que afecta a 

componente de financiamento e a componente 
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de juro é determinada pelas actuais condições 

de mercado e pode variar diariamente. Por 

exemplo, se a taxa de juro diária é muito 

baixa, os custos de financiamento do Factor 

Índice Long também serão muito baixos, 

enquanto a componente de juro do índice 

Short poderia tornar-se negativo (no caso de a 

taxa de juro cair abaixo da taxa de recompra 

e comissão do índice). 

Para assegurar a característica de alavancagem 

descrita, o factor índice subjacente é ajustado 

em cada dia de negociação. Desta forma, a 

componente de alavancagem responderá à 

mudança diária do preço percentual no activo 

subjacente sempre com o factor de alavancagem 

correspondente. Contudo, durante um período 

mais longo do que um dia de negociação, o 

retorno do Factor Certificate não será igual ao 

retorno do activo subjacente ao Factor Índice 

vezes a alavancagem seleccionada. Em vez 

disso, o desempenho do Factor Índice 

depende do percurso que a acção efectuar 

durante esse período de tempo.

 

Exemplo: No primeiro exemplo, assumimos 

que uma acção começa em € 100 no dia 0 e 

sobe € 1 por dia durante 10 dias consecutivos. 

Tal equivale a um desempenho de 10 % para 

esse período. Graças à constante tendência do 

subjacente, um Factor Certificate Long exibe 

retornos mais elevados do que o desempenho 

da acção subjacente ao Factor Índice para 

esse período multiplicado pelo factor de 

alavancagem do Factor Índice relevante. Para 

um Factor Certificate Long 3X, o retorno era 

de 32,74 % e para o Factor Certificate Long 

4X era de 45,63 %. De forma semelhante, a 

perda percentual de um Factor Certificate 

Short será menor: Factor Short 3X – 25,29 % e 

Factor Short 4X – 32,33 %. Este efeito é 

obtido da mesma forma quando os mercados 

exibem a tendência negativa correspondente. 

Para simplificar ainda mais, continuaremos a 

estudar a componente de alavancagem do 

Factor Índice isolada no seguinte exemplo e 

na tabela abaixo. As componentes de juro e 

financiamento podem ampliar ou enfraquecer 

o efeito de alavancagem. 

A influência da componente da alavancagem do Factor Índice na evolução do valor do 
Factor Certificate
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Os Factor Certificates emitidos pelo 

Commerzbank são produtos financeiros que 

permitem aos investidores alavancarem 

facilmente as suas posições de investimento 

de acordo com as suas necessidades. 

Normalmente, os investidores que procuram 

alavancagem fora do âmbito de opções ou 

warrants poderão utilizar contratos 

financeiros como futuros ou CFD onde é 

necessária uma conta de margem para se 

calcular os custos de financiamento e com 

juros. Esta necessidade não será aplicável  

se forem utilizados os Factor Certificates, 

onde o custo de financiamento e juros é 

totalmente suportado pelo emitente. Esta 

solução permite que os Factor Certificates  

do Commerzbank sejam livremente 

transaccionáveis numa Bolsa de Valores e, 

por conseguinte, garantem uma completa 

transparência das cotações e também uma 

supervisão por parte da própria Bolsa de 

Valores.

A admissão dos Factor Certificates numa 

Bolsa de Valores permite que o investidor 

transaccione os valores mobiliários tal como 

qualquer outro instrumento financeiro cotado 

numa Bolsa de Valores, como por exemplo  

as acções. O investidor necessita apenas de 

ter uma conta de transacções junto de um 

banco ou corretor que lhe dê acesso ao 

mercado onde os produtos estão admitidos  

à negociação.

Negociação dos Factor 
Certificates

Como alternativa, o Commerzbank também 

estabeleceu uma plataforma de negociação do 

mercado de balcão com alguns bancos 

parceiros em Portugal, onde os produtos 

Commerzbank podem ser transaccionados das 

07h00 até às 21h00. Para mais informações 

sobre a plataforma de negociação (iCom), 

agradecemos que visite a nossa página de 

Internet www.certificados.commerzbank.com 

e encontre as informações relevantes sob o 

título “Informações de Negociação” e o 

subtítulo “Plataformas de Negociação“.

O Commerzbank também actua como criador 

de mercado, para proporcionar liquidez para 

todos os produtos que disponibliza. As 

condições mínimas são reguladas pela 

entidade gestora do mercado ou sistema de 

negociação onde os Factor Certificates estão 

admitidos à negociação. Estas condições 

determinam o spread máximo, bem como a 

quantidade mínima que o emitente tem de 

cumprir em condições normais de mercado. 

Por conseguinte, os Factor Certificates são 

ideais para qualquer investidor, desde que os 

riscos e oportunidades deste produto sejam 

claramente compreendidos, e constituem um 

veículo de investimento muito útil para se 

executarem decisões de investimento de 

forma tão rápida e fácil como transaccionar 

acções. 
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Terminologia e características  
dos Factor Certificates

Emitente  Commerzbank AG 

Maturidade  Sem maturidade, duração ilimitada

Índice Subjacente   Um índice (Factor Índice) que é sempre calculado a partir das 

alterações diárias do respectivo activo subjacente como por 

exemplo uma acção, matéria prima ou futuro de um índice. As 

alterações diárias são calculadas de fecho a fecho do activo 

subjacente ao Factor Índice relevante.

Paridade  1:1 (pode diferir de produto para produto)

Lote de transacção mín. 1 certificado

Preço de Emissão   € 10 para os Factor Certificates sobre Factor Índices de acções 

portuguesas (preço de emissão pode diferir de produto para 

produto).

Comissões do Índice  0,7 % por ano, deduzido diariamente durante o cálculo do  

 índice (base 360 dias)

Outros custos  Custos de financiamento (EONIA + ICS*), no caso do Factor  

aplicáveis Índice Long; custo de recompra (REPO*) da posição curta  

 (short selling) da acção subjacente, no caso Factor Índice  

 Short sobre acções. 

 *  A taxa pode variar mensalmente até um máximo de 0,50%  

ao ano. A taxa REPO pode variar mensalmente sem limite.  

O valor actual das taxas ICS e REPO em vigor pode ser 

consultado em www.certificados.commerzbank.com

EONIA Taxa de juro de referência para a componente de  

 financiamento (cobrada no caso de índice Long) e a  

 componente de juro (paga no caso do índice Short). Esta taxa  

 é determinada pelas condições de mercado vigentes e pode  

 variar diariamente.
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Comissão de transacção   Quando compra ou vende Factor Certificates do Commerzbank, 

paga a comissão de acordo com os termos e condições do seu 

intermediário financeiro, tal como quando compra acções.  

O Commerzbank não cobra qualquer comissão de transacção.

Admissão à negociação  Os Factor Certificates são admitidos à negociação na  

Euronext e/ou OPEX

Negociação   O Commerzbank actuará como criador de mercado regulado ao 

abrigo dos termos acordados com a Euronext ou OPEX. Enquanto 

criador de mercado o Commerzbank fornece liquidez contínua 

para todos os Factor Certificates do Commerzbank ao longo do dia 

de negociação. Desta forma, em condições normais de mercado e 

dentro das condições mínimas reguladas pela Euronext e/ou a 

OPEX (consoante aplicável), poderá sempre encontrar um 

comprador e um vendedor para os seus Factor Certificates.*

Valor de Reembolso   Preço de Referência do Factor Índice subjacente na Data de 

Valorização, expresso em Euro, multiplicado pela paridade.

Data de Valorização  A Data de Valorização é sempre o quinto dia de cálculo do índice 

antes da Data de Reembolso. 

Data de Reembolso   A Data de Reembolso é sempre o último dia bancário em Frankfurt 

am Main dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro. 

Cancelamento pelo  O Commerzbank tem o direito de proceder ao cancelamento do 

Emitente  Factor Certificates pelo Valor de Reembolso no último dia bancário 

em Frankfurt am Main dos meses de Março, Junho, Setembro e 

Dezembro. O cancelamento deve ser anunciado com, pelo menos, 

30 dias de calendário de antecedência relativamente às respectivas 

datas de cancelamento.

* Em condições normais de mercado. Sujeito a erros técnicos
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Reembolso   Além da possibilidade de vender os Factor Certificates em cada dia 

de negociação na Bolsa*, o investidor também pode solicitar o seu 

reembolso em qualquer uma das Datas de Reembolso predefinidas. 

O período de aviso para o pedido de reembolso é de 10 dias 

bancários (conforme definido nas condições de emissão) até à 

próxima Data de Reembolso. 

Eventos de  O Emitente pode efectuar ajustamentos aos termos e condições dos 

Ajustamento  Factor Certificates, com razoável discricionariedade e mediante 

notificação aos titulares dos valores mobiliários, em virtude da 

ocorrência de um evento de ajustamento relativo ao activo 

subjacente ao Factor índice relevante que tenha um efeito material 

na cotação desse índice, incluindo (sem limitação) em caso de 

aumento de capital, spin-off, ou distribuição de dividendos 

(ordinários e extraordinários) pela sociedade emitente da acção 

subjacente.

* Em condições normais de mercado. Sujeito a erros técnicos
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Informações importantes  
sobre os Factor Certificates 
Produto Financeiro Complexo

Características
●● Transparência na estrutura de índice 

passiva: O Factor Certificate reflecte o 

desempenho do índice subjacente. 
●● Sem comissões de subscrição ou resgate. 
●● Pode escolher entre diferentes 

alavancagens consoante o seu perfil de 

risco individual. 
●● A característica de alavancagem pode ser 

utilizada para alcançar uma determinada 

exposição ao activo subjacente do Factor 

Índice relevante com um menor 

investimento de capital. 
●● Flexibilidade: Graças à cotação em Bolsa 

com criação de mercado contínua, poderá 

facilmente negociar os Factor Certificates 

e posicionar-se para um mercado em alta 

(Factor Certificate Long) ou para um 

mercado em queda (Factor Certificate Short).
●● A alavancagem constante do Factor Índice 

garante que o Factor Certificate está 

sempre em linha com as condições de 

mercado vigentes em cada momento.  

A alavancagem é ajustada diariamente 

pelo preço de fecho do activo subjacente 

do Factor Índice, mas poderá mudar de 

forma intradiária, estando sujeita à 

flutuação do activo subjacente.
●● A duração ilimitada e a alavancagem 

constante do Factor Índice também 

facilitam a tarefa do investidor no sentido 

em que este não precisa de procurar novas 

emissões após fortes movimentos do 

mercado. A cada dia, os Factor Certificates 

ajustam-se automaticamente e irão ter um 

desempenho sempre conforme ao nível de 

factor original. 
●● Não há nenhuma característica de 

liquidação ou fecho de posição obrigatório, 

ao contrário do que sucede com os turbo 

warrants, Futuros ou CFDs.

●● A alavancagem dos Factor Índices é finan - 

ciada pelo emitente e não é necessária uma 

conta de margem. O risco de crédito do 

investidor é totalmente suportado pelo 

emitente e não pelo banco ou corretor, o que 

normalmente requereria uma conta margem.
●● Não há absolutamente qualquer risco de 

volatilidade implícita para quem investe 

em Factor Certificates Long & Short. 

Riscos 
●● Quando adquire um Factor Certificate, pode 

assumir um risco de mercado correspon-

dente a um investimento directo no activo 

subjacente ao Factor Índice, igual ao inves- 

timento no Factor Certificate multiplicado 

pela alavancagem seleccionada. Isto 

significa que é a selecção da alavancagem 

que irá determinar o nível de risco. Quanto 

maior a alavancagem do Factor Índice, 

maior o risco. 
●● Apesar do mecanismo de protecção, uma 

perda muito próxima de uma perda total 

pode ocorrer em condições de mercado 

adversas durante um único dia de 

negociação. 
●● As flutuações de preço do activo subjacente 

do Factor Índice ao longo de um período de 

tempo mais longo podem ter um efeito nega- 

tivo no desempenho dos Factor Certificates 

ao longo do mesmo período de tempo. 
●● Ao comprar um Factor Certificate do 

Commerzbank, fica exposto ao risco de 

emitente do Commerzbank AG. 
●● Para os Factor Certificates que estão 

associados a activos que se transaccionam 

numa outra moeda que não o Euro, o valor 

desse Factor Certificate é afectado pelas 

flutuações da taxa de câmbio entre a divisa 

e o Euro. O seu Factor Certificate tanto 

pode valorizar ou desvalorizar, em valor, 

devido a este factor.
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Aviso Legal 

Esta brochura destina-se apenas a efeitos informativos e descreve alguns dos principais riscos 

envolvidos no investimento nos valores mobiliários estruturados denominados “Factor 

Certificates” emitidos pelo Commerzbank. Os Factor Certificates são classificados como 

produto financeiro complexo nos termos da legislação portuguesa aplicável. Os riscos descritos 

nesta brochura não são exaustivos e poderão haver situações que conduzam a perdas 

consideráveis que não são descritas nesta brochura. O Commerzbank sugere que qualquer 

investidor obtenha informações sobre a natureza e os riscos de investir em Factor Certificates 

antes de tomar uma decisão de investimento nos Factor Certificates. Os investidores não devem 

investir em Factor Certificates sem compreenderem os riscos envolvidos nesses investimentos. 

Os Factor Certificates poderão não ser adequados a todas as pessoas que obtêm estas 

informações. O investidor deve consultar as notas técnicas sobre os Factor Certificates e/ou 

procurar obter aconselhamento profissional junto dos seus consultores legais, fiscais, 

financeiros ou outros e junto do seu banco ou corretor antes de tomar qualquer decisão de 

investimento. Os Factor Certificates são investimentos alavancados, o que significa que os 

movimentos na acção ou índice subjacente aos Factor Índices relevantes são ampliados no 

preço dos Factor Certificates. Isto pode funcionar como uma vantagem mas também como uma 

desvantagem para o investidor. Recorda-se os investidores que todo o investimento envolve um 

risco financeiro. 

O preço dos Factor Certificates e de acções de empresas cotadas no estrangeiro seria afectado, 

possivelmente de forma negativa, pelas mudanças nas taxas de câmbio sobre divisas. A transacção 

de Factor Certificates está restringida em determinados países e para diferentes clientes.

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os Factor Certificates tanto 

podem subir como descer em valor e não há garantia de recuperação de todo o capital 

investido. O efeito de alavancagem nos Factor Certificates implica que o valor do capital 

investido varie mais do que o instrumento financeiro subjacente.

O Commerzbank desempenha várias funções no âmbito de emissão dos Factor Certificates, 

actuando como emitente, entidade gestora do Factor Índice e agente de cálculo do índice, 

cabendo-lhe tomar decisões acerca da sua composição. Não pode excluir-se que o 

Commerzbank esteja sujeito a determinados conflitos de interesses no desempenho das 

diversas funções.
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Todas as informações baseiam-se em fontes que o Commerzbank AG considera fiáveis, no entanto 

o Commerzbank AG não presta qualquer garantia quanto à precisão destas informações. Todas 

as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Estas informações são compiladas 

apenas para efeitos informativos e não pretendem e, por conseguinte, não são consideradas como 

uma oferta ou pedido para comprar ou vender os Factor Certificates estruturados descritos nesta 

brochura. O Grupo Commerzbank e a respectiva equipa também podem deter ou estabelecer a 

detenção ou negociação em quaisquer títulos e derivados e também vendê-los sempre que 

considerem adequado. O Grupo Commerzbank não assume qualquer responsabilidade por 

qualquer despesa, perda ou dano decorrente de ou de qualquer forma relacionado com o uso 

destas informações. O Commerzbank AG fornece apenas as informações sobre os seus produtos  

e não presta qualquer conselho de investimento. Caso necessite de mais conselhos sobre os 

Factor Certificates, agradecemos que contacte o seu consultor de investimentos habitual. 

Estas informações são emitidas pelo Commerzbank AG. © 2010
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