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O Partners FX 

・No Partners FX é possível realizar operações cambiais de 

valores correspondentes ao máximo aproximado de 50 vezes o 

valor do depósito de garantia, portanto a alavancagem máxima 

é de aproximadamente 50 vezes.  

O Partners FX 

・ No Partners FX é possível realizar operações cambiais de 

valores correspondentes ao máximo aproximado de 25 vezes 

o valor do depósito de garantia, portanto a alavancagem 

máxima é de aproximadamente 25 vezes.  
Dentro do quadro 
4.Sobre a contraparte da operação coberta 
Esta empresa, a fim de minimizar quaisquer riscos de prejuízo 

desta empresa decorrente das transações via 

Partners FX, realiza operações cobertas com qualquer uma das 

seguintes instituições financeiras: UBS AG 

Bank (UBS, serviços bancários sob a supervisão da Comissão 

Federal de Bancos da Suíça); Goldman Sachs Japan Co., Ltd. 

(Corretora de ações sob supervisão da Agência de Serviços 

Financeiros do Japão); Barclays Bank (serviços bancários sob 

supervisão da Agência de Serviços Financeiros da Inglaterra); 

Deutsche Bank (DB, serviços bancários sob a supervisão da 

Secretaria Federal de Finanças da Alemanha); Commerzbank 

(serviços bancários sob a supervisão da Secretaria Federal de 

Finanças da Alemanha); Bank of America, N.A. (serviços 

bancários sob a supervisão da Agência de Supervisão Financeira 

dos Estados Unidos); The Royal Bank of Scotland plc (serviços 

bancários sob supervisão da Agência de Serviços Financeiros da 

Inglaterra); Citibank, N.A. (serviços bancários sob supervisão das 

agências de supervisão financeira dos Estados Unidos e 

Inglaterra); JPMorgan Chase Bank, N.A. (serviços bancários sob 

a supervisão da Agência de Supervisão Financeira dos Estados 

Unidos); Daiwa Securities Capital Markets Co., Ltd. (Corretora 

de investimentos financeiros sob supervisão da Agência de 

Serviços Financeiros do Japão); Advanced Markets, LLC 

(serviços de derivativos sob a supervisão da Agência de 

Supervisão Financeira dos Estados Unidos); Lucid Markets 

(serviços de investimentos financeiros sob supervisão da Agência 

de Serviços Financeiros da Inglaterra); Credit Suisse Group AG 

(serviços bancários sob a supervisão da Comissão Federal de 

Bancos da Suíça); Société Générale (serviços bancários sob 

supervisão da Autoridade de Mercados Financeiros da França). 

Dentro do quadro 
4.Sobre a contraparte da operação coberta 
Esta empresa, a fim de minimizar quaisquer riscos de prejuízo 

desta empresa decorrente das transações via 

Partners FX, realiza operações cobertas com qualquer uma das 

seguintes instituições financeiras: UBS AG Bank (UBS, serviços 

bancários sob a supervisão da Comissão Federal de Bancos da 

Suíça); Goldman Sachs 

Japan Co., Ltd. (Corretora de ações sob supervisão da Agência de 

Serviços Financeiros do Japão); Barclays Bank (serviços bancários 

sob supervisão da Agência de Serviços Financeiros da Inglaterra); 

Deutsche Bank (DB, serviços bancários sob a supervisão da 

Secretaria Federal de Finanças da Alemanha); Commerzbank 

(serviços bancários sob a supervisão da Secretaria Federal de 

Finanças da Alemanha); Bank of America, N.A. (serviços 

bancários sob a supervisão da Agência de Supervisão Financeira 

dos Estados Unidos); The Royal Bank of Scotland plc (serviços 

bancários sob supervisão da Agência de Serviços Financeiros da 

Inglaterra); Citibank, N.A. (serviços bancários sob supervisão das 

agências de supervisão financeira dos Estados Unidos e 

Inglaterra); JPMorgan Chase Bank, N.A. (serviços bancários sob a 

supervisão da Agência de Supervisão Financeira dos Estados 

Unidos); Daiwa Securities Capital Markets Co., Ltd. (Corretora de 

investimentos financeiros sob supervisão da Agência de Serviços 

Financeiros do Japão); Advanced Markets, LLC (serviços de 

derivativos sob a supervisão da Agência de Supervisão Financeira 

dos Estados Unidos); Lucid Markets (serviços de investimentos 

financeiros sob supervisão da Agência de Serviços Financeiros da 

Inglaterra); Credit Suisse Group AG (serviços bancários sob a 

supervisão da Comissão Federal de Bancos da Suíça); Société 

Générale (serviços bancários sob supervisão da Autoridade de 

Mercados Financeiros da França), Morgan Stanley & Co. 

International plc (serviços de investimentos financeiros sob 

supervisão da Agência de Serviços Financeiros da Inglaterra). 

Ⅱ Sumário do Contrato 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e 

saques 

(1)Unidade operacional 

No Partners FX, cada par de moedas tem sua unidade operacional 

mínima de 10 mil unidades, e para o valor de depósito de garantia 

Ⅱ Sumário do Contrato 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e saques

(1)Unidade operacional 

No Partners FX, cada par de moedas tem sua unidade operacional 

mínima de 10 mil unidades, e para o valor de depósito de garantia 

mínimo necessário para as operações serão aplicados os valores da 

tabela abaixo para cada par de moedas. O valor da movimentação 



mínimo necessário para as operações serão aplicados os valores 

da tabela abaixo para cada par de moedas. O valor da 

movimentação que o cliente pode realizar é no máximo 

aproximadamente 50 vezes o depósito de garantia necessário para 

operação. 

 

◎Valor do depósito de garantia necessário para posições a cada 

10 mil unidades (Em 19 de julho de 2010) 

※Para os pares EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, serão 

aplicados os depósitos de garantia necessário para posições dos 

pares EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, respectivamente. 

※Pedimos que verifique o valor do depósito de garantia 

necessário para operações de cada par de moeda que está 

disponível todos os dias úteis dentro da tela de operações. 

Cotação (BID) de 

fechamento do dia útil 

anterior de cada par de 

moedas (exceto ZAR/JPY, 

HKD/JPY) 

Valor do depósito de 

garantia necessário para 

posições a cada 10 mil 

unidades 

¥120 ou acima    conforme abaixo, a cada ¥5 o depósito de 

garantia necessário para posições aumenta ¥1,000. 

¥115 ou acima    abaixo de 

¥120 

¥25,000 

¥110 ou acima    abaixo de 

¥115 

¥24,000 

¥105 ou acima    abaixo de 

¥110 

¥23,000 

¥100 ou acima    abaixo de 

¥105 

¥22,000 

¥95 ou acima     abaixo de 

¥100 

¥21,000 

¥90 ou acima     abaixo de 

¥95 

¥20,000 

¥85 ou acima     abaixo de 

¥90 

¥19,000 

Abaixo de ¥85    conforme acima, a cada ¥5 o depósito de 

garantia necessário para posições diminui ¥1,000 

 

ZAR/JPY, HKD/JPY Valor do depósito de 

garantia necessário para 

posições a cada 10 mil 

unidades 
ZAR/JPY ¥10,000 

HKD/JPY ¥10,000 

 

※O valor do depósito de garantia para cada par de moedas 

poderá sofrer alterações conforme a necessidade, após considerar 

a volatilidade, entre outros fatores.  

 

◎Corporate Course 

que o cliente pode realizar é no máximo aproximadamente 25 

vezes o depósito de garantia necessário para operação. 

 

◎Valor do depósito de garantia necessário para posições a cada 

10 mil unidades (Em 1 de agosto de 2011) 

※Para os pares EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, serão 

aplicados os depósitos de garantia necessário para posições dos 

pares EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, respectivamente. 

※Pedimos que verifique o valor do depósito de garantia 

necessário para operações de cada par de moeda que está 

disponível todos os dias úteis dentro da tela de operações. 

Cotação (BID) de 

fechamento do dia útil 

anterior de cada par de 

moedas (exceto ZAR/JPY, 

HKD/JPY) 

Valor do depósito de 

garantia necessário para 

posições a cada 10 mil 

unidades 

¥120 ou acima    conforme abaixo, a cada ¥5 o depósito de 

garantia necessário para posições aumenta ¥2,000. 

¥115 ou acima    abaixo de 

¥120 

¥48,000 

¥110 ou acima    abaixo de 

¥115 

¥46,000 

¥105 ou acima    abaixo de 

¥110 

¥44,000 

¥100 ou acima    abaixo de 

¥105 

¥42,000 

¥95 ou acima     abaixo de 

¥100 

¥40,000 

¥90 ou acima     abaixo de 

¥95 

¥38,000 

¥85 ou acima     abaixo de 

¥90 

¥36,000 

Abaixo de ¥85    conforme acima, a cada ¥5 o depósito de 

garantia necessário para posições diminui ¥2,000 

 

ZAR/JPY, HKD/JPY Valor do depósito de 

garantia necessário para 

posições a cada 10 mil 

unidades 
ZAR/JPY ¥10,000 

HKD/JPY ¥10,000 

 

※O valor do depósito de garantia para cada par de moedas poderá 

sofrer alterações conforme a necessidade, após considerar a 

volatilidade, entre outros fatores.  

 

◎Corporate Course 

As operações das contas para investimento no mercado cambial 

pelo sistema de depósito de garantia do Partners FX abertas com a 

titularidade de pessoa jurídica serão pelo “Corporate Course”. 



As operações das contas para investimento no mercado cambial 

pelo sistema de depósito de garantia do Partners FX abertas com 

a titularidade de pessoa jurídica serão pelo “Corporate Course”. 

O valor do depósito de garantia necessário para posições no 

Corporate Course é aproximadamente metade do enunciado 

acima e o valor da operação que o cliente pessoa jurídica pode 

realizar fica, no máximo, aproximadamente 100 vezes o depósito 

de garantia para posições. (Os clientes pessoa física não podem 

utilizar o Corporate Course.) 

O valor do depósito de garantia necessário para posições do 

Corporate Course é o valor da tabela abaixo. (Em 01 de agosto de 

2010) 

O valor do depósito de garantia necessário para posições no 

Corporate Course é aproximadamente metade do enunciado acima 

e o valor da operação que o cliente pessoa jurídica pode realizar 

fica, no máximo, aproximadamente 100 vezes o depósito de 

garantia para posições. (Os clientes pessoa física não podem 

utilizar o Corporate Course.) 

O valor do depósito de garantia necessário para posições do 

Corporate Course é o valor da tabela abaixo. (Em 01 de agosto de 

2011) 

11. Liquidação Automática (Loss Cut Automático) 

 
(1) No Partners FX, o Patrimônio Líquido da conta do cliente 
passa por uma avaliação periódica em intervalos regulares. Caso 
a avaliação do Patrimônio Líquido atinja um percentual igual ou 
abaixo de 40% (no caso de Corporate Course, 80%) do valor total 
da “Garantia para Posições Abertas”, todas as operações em 
aberto serão liquidadas automaticamente pelo pedido de cotação 
do momento. (No cálculo da liquidação automática não está 
contabilizada a comissão de operação.) 

11. Liquidação Automática (Loss Cut Automático) 

 
(1) No Partners FX, o Patrimônio Líquido da conta do cliente 
passa por uma avaliação periódica em intervalos regulares. Caso a 
avaliação do Patrimônio Líquido atinja um percentual igual ou 
abaixo de 20% (no caso de Corporate Course, 80%) do valor total 
da “Garantia para Posições Abertas”, todas as operações em aberto 
serão liquidadas automaticamente pelo pedido de cotação do 
momento. (No cálculo da liquidação automática não está 
contabilizada a comissão de operação.) 

Sem mais 


