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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

Data da revisão: 30 de julho de 2012 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Antigo Novo 

Ⅱ Sumário do Contrato 

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(3) Procedimento de pedidos 

(E) Restrição dos pedidos 

Caso em um mesmo dia operacional a quantidade de pedidos ou o volume 

de operações enquadrem-se em um dos itens abaixo, a partir desse 

momento não serão mais recebidos pedidos de início neste mesmo dia 

operacional. 

●Quantidade de operações: 500 vezes 

●Volume de operações: 200 milhões de unidades monetárias operadas 

●Volume acumulado de novas operações em aberto de 100 milhões de 

unidades monetárias 

E os pedidos pelo Valor de Mercado e Valor de Mercado-SA podem não 

ser recebidos quando o intervalo de tempo entre os pedidos contínuos 

seja curto. 

Ⅱ Sumário do Contrato 

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(3) Procedimento de pedidos 

(E) Restrição dos pedidos 

Caso em um mesmo dia operacional a quantidade de pedidos ou o volume 

de operações enquadrem-se em um dos itens abaixo, a partir desse 

momento não serão mais recebidos pedidos de início neste mesmo dia 

operacional. 

●Quantidade de operações: 1000 vezes 

●Volume de operações: 400 milhões de unidades monetárias operadas 

●Volume acumulado de novas operações em aberto de 200 milhões de 

unidades monetárias 

E os pedidos pelo Valor de Mercado e Valor de Mercado-SA podem não 

ser recebidos quando o intervalo de tempo entre os pedidos contínuos 

seja curto. 

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

◎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 28 de maio de 2012) 

Corporate Course   Par de 

moedas 

Depósito de garantia necessário 

para operações para cada 10 mil 

unidades 

USD/JPY ¥10,000 

AUD/JPY ¥10,000 

NZD/JPY ¥7,500 

GBP/JPY ¥20,000 

EUR/JPY ¥15,000 

CHF/JPY ¥10,000 

CAD/JPY ¥10,000 

ZAR/JPY ¥5,000 

HKD/JPY ¥5,000 

SGD/JPY ¥7,500 

EUR/USD ¥15,000 

GBP/USD ¥20,000 

AUD/USD ¥10,000  

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

◎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 1/4 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 30 de julho de 2012) 

Cotação (BID) de fechamento do 

dia útil anterior de cada par de 

moedas 

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 ¥500. 

¥115 ou acima abaixo de ¥120 ¥12,000 

¥110 ou acima abaixo de ¥115 ¥11,500 

¥105 ou acima abaixo de ¥110 ¥11,000 

¥100 ou acima abaixo de ¥105 ¥10,500 

¥95 ou acima abaixo de ¥100 ¥10,000 

¥90 ou acima abaixo de ¥95 ¥9,500 

¥85 ou acima abaixo de ¥90 ¥9,000 

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

necessário para posições diminui ¥500 

¥10 ou acima abaixo de ¥15 ¥1,500 

¥5 ou acima abaixo de ¥10 ¥1,000  
 

Sem mais 


