
 

CFDs - Eventos Corporativos 

 

 

 Ajustamento de preços em caso de eventos corporativos 
 

Sempre que o cliente detenha uma posição de CFDs cujo activo subjacente anuncie um 

evento corporativo, como, por exemplo, um aumento de capital por subscrição em 

que ocorra emissão de direitos, é efectuado o ajuste ao preço do CFD sobre a acção 

em causa no ex-date ou no dia efectivo da negociação da acção. 

 

 

 Anúncio de pagamento de dividendos 
 

Sempre que o cliente detenha uma posição de CFDs sobre uma acção cuja empresa 

anunciou pagamento de dividendos, a conta BiGTrader24 será debitada ou creditada 

consoante o sentido da posição detida (curta/longa) antes da abertura de mercado na 

data do ex-dividend. 

 

Exemplo a título ilustrativo 
 

A empresa ABC cotada na bolsa XPTO anuncia o pagamento de dividendos de €0,15 

por acção. 

A posição actual na empresa ABC é de 300 unidades de CFDs. 

300 x €0,15 = 45€ 

 

A conta na BiGTrader24 será creditada em €45 - imposto fiscal, no caso de o cliente 

deter uma posição longa. No caso de a posição ser curta, ao invés de um crédito, 

ocorrerá um débito de €45. 

 

Ao valor creditado é sempre aplicada a fiscalidade em vigor para o CFD sobre a acção 

em questão. 

 

 

 Stock split 
 

Este tipo de evento corporativo ocorre geralmente quando uma empresa pretende 

aumentar o seu número de acções, existindo desta forma um ajuste no preço da acção 

de modo a que o valor da empresa se mantenha inalterado. 

 

Exemplo a título ilustrativo 
 

A posição actual de CFDs na empresa ABC é de 300 unidades ao preço unitário de €10. 



 

A empresa ABC anuncia um stock split de 1 para 5 a uma determinada data: por cada 

CFD sobre a acção detida na data anunciada passam a existir 5 CFDs sobre esta acção, 

ou seja, as 300 unidades iniciais de CFDs serão transformadas em 1500 unidades de 

CFDs e o preço reduzido para €2. 

 

 

 Reverse Stock split 
 

Este tipo de evento corporativo ocorre geralmente quando uma empresa pretende 

diminuir o seu número de acções, existindo desta forma um ajuste no preço da acção 

de modo a que o valor da empresa se mantenha inalterado. 

 

Exemplo a título ilustrativo 
 

A posição actual de CFDs na empresa XPT é de 300 unidades ao preço unitário de €10. 

A empresa XPT anuncia um reverse stock split de 5 para 1 a uma determinada data: por 

cada CFD sobre a acção detida na data anunciada passam a existir 1/5 CFDs sobre esta 

acção, ou seja, as 300 unidades iniciais de CFDs serão transformadas em 60 unidades 

de CFDs e o preço aumentado para €50. 

 

 

 Eventos corporativos sobre Índices 
 

Quando uma acção paga dividendos, na prática ao preço da acção é deduzido o 

montante do dividendo pago, isto poderá originar uma queda no valor do índice, pois 

este é calculado a partir do valor das acções que o compõem. 

 

O valor que o índice vai descer irá depender da ponderação que esta acção tem no 

índice. Nesta situação, irá ser calculado o montante que este dividendo terá no CFD do 

Índice, tendo por base o peso que cada acção tem no mesmo.  

 

Na conta BiGTrader24 do cliente será debitado ou creditado este montante, consoante 

o sentido da posição detida pelo cliente (curta/longa) antes da abertura de mercado 

na data do ex-dividend. Este valor monetário, que irá ser debitado ou creditado,  

irá fazer com que o cliente não tenha ganhos nem perdas devido ao ajuste de preço. 


