
DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE RISCO DE DAY TRADING

Você deverá considerar os seguintes aspectos antes de utilizar a estratégia de
day trading. Para fins deste aviso, uma “estratégia day trading” resulta em uma
estratégia de negociação global caracterizada pela transmissão regular por um
cliente de ordens diárias para efetuar tanto transações de compra quanto de
venda do mesmo valor mobiliário ou título.

O day trading por ser altamente arriscado. O day trading, geralmente, não é
apropriado para alguém com recursos financeiros e de investimentos limitados
ou pouca experiência de investimentos e baixa tolerância ao risco. Você deverá
estar preparado para uma possível perda de todos os fundos que você utiliza
para o day trading. Em particular, você não deve financiar atividades de day
trading com poupança para aposentadoria, empréstimos estudantis, segundas
hipotecas, fundos de emergência, fundos reservados para educação ou
propriedade imobiliária ou fundos necessários para cobrir suas despesas de
moradia. Além disso, algumas evidências indicam que um investimento de
menos de US$50.000 irá prejudicar significativamente a capacidade de um
negociante de day trading. Naturalmente, um investimento de US$50.000 ou
mais não garante de forma alguma o sucesso.

Seja cauteloso com as reivindicações de grandes lucros provenientes do
day trading. Você deve ser cauteloso com anúncios e outras declarações que
enfatizam o potencial de grande lucro como resultado do day trading. O day
trading pode levar a grandes e imediatas perdas financeiras.

O day trading requer conhecimento do mercado de valores mobiliários.
O day trading requer um conhecimento aprofundado no mercado de valores
mobiliários e técnicas de negociação e estratégias. Na tentativa de lucrar através
do day trading, você deverá competir com negociadores profissionais,
licenciados e empregados por empresas de valores mobiliários.

O day trading requer conhecimento das operações das empresas. Você
deverá estar familiarizado com as práticas comerciais de uma empresa de
valores mobiliários, incluindo a operação dos sistemas e procedimentos de
execução de ordens da empresa. Sob certas condições do mercado, você
poderá encontrar dificuldade ou impossibilidade para liquidar a posição
rapidamente a um preço razoável. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o
mercado cai repentinamente para uma ação, ou se a negociação é interrompida
devido a notícias recentes ou atividades comerciais incomuns. Quanto mais
volátil for uma ação, maior a probabilidade de problemas na execução de uma
transação. Além dos riscos normais do mercado, você poderá sofrer perdas
devido a falhas no sistema.
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O day trading gerará comissões substanciais, mesmo que o custo por
ordem seja baixo. O day trading envolve negociação agressiva, e geralmente
você irá pagar por comissões em cada negociação. O total das comissões
diárias que você paga em suas negociações irá acrescentar às suas perdas ou
reduzir significativamente seus ganhos. Por exemplo, assumindo que uma
negociação custa US$16 e uma média de 29 transações são realizadas por dia,
um investidor precisaria gerar um lucro anual de US$111.360 apenas para cobrir
as despesas com comissões.

O day trading em margem ou venda rápida pode resultar em perdas além
de seu investimento inicial. Quando você realiza negociações no mesmo dia
com fundos emprestados de uma empresa ou de outra pessoa, você pode
perder mais do que os fundos originalmente colocados em risco. Uma queda no
valor dos valores mobiliários que são comprados pode exigir que você forneça
fundos adicionais à empresa para evitar a venda forçada desses ou de outros
valores em sua conta. A venda rápida como parte de sua estratégia de day
trading também pode levar a perdas extraordinárias, pois você pode ter que
comprar uma ação a um preço muito alto a fim de cobrir uma posição curta.

Potenciais Requisitos de Registro. As pessoas que fornecem consultoria de
investimento para outros ou gerenciam contas de valores mobiliários para outros
podem precisar se registrar como "Consultor de Investimento" sob a Lei de
Consultores de Investimento de 1940 ou como "Corretor" ou "Dealer" sob a Lei
de Bolsa de Valores de 1934. Tais atividades também podem desencadear
exigências de registro estaduais.
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