
 

*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Data da revisão: 5 de novembro de 2012 

Antigo Novo 

(No texto inicial) 

●No Partners FX, os clientes pessoa física podem 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. Quando há o lucro quanto maior a 

alavancagem maior será seu valor em comparação ao depósito de garantia, 

mas quando há o prejuízo o valor será igualmente maior. A alavancagem 

pode ser reduzida quando o cliente, por sua própria decisão, mantém uma 

folga de depósito de garantia e diminui o volume operado. 

(No texto inicial) 

●No Partners FX, os clientes pessoa física podem 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. Quando há o lucro quanto maior a 

alavancagem maior será seu valor em comparação ao depósito de garantia, 

mas quando há o prejuízo o valor será igualmente maior. A alavancagem 

pode ser reduzida quando o cliente, por sua própria decisão, mantém uma 

folga de depósito de garantia e diminui o volume operado. (os clientes do 

Corporate Course podem realizar operações cambiais de valores 

correspondentes ao máximo aproximado de 200 vezes o valor do depósito 

de garantia, portanto a alavancagem máxima é de aproximadamente 200 

vezes.) 

(No texto inicial) 

●A comissão é gratuita. No entanto, há a ocorrência de comissão para 

pedidos de liquidação via telefone ou operação de Liquidação em espécie 

(Delivery). 

(No texto inicial) 

●A comissão é gratuita. No entanto, há a ocorrência de comissão para 

operação de Liquidação em espécie (Delivery). 

Dentro do quadro 

1. Item sobre a comissão 

A comissão é gratuita. No entanto, será cobrada comissão de 0.20 iene ou 

0.40 iene por unidade de moeda para pedidos de liquidação via telefone. E, 

a comissão para Liquidação em espécie (Delivery) é de 0.40 iene por 

unidade de moeda no caso de volume inferior a 100 mil unidades de moeda, 

e 0.20 iene por unidade de moeda no caso de volume de 100 mil unidades 

de moeda ou superior. 

Dentro do quadro 

1. Item sobre a comissão 

A comissão é gratuita. No entanto, a comissão para Liquidação em espécie 

(Delivery) é de 0.40 iene por unidade de moeda no caso de volume inferior 

a 100 mil unidades de moeda, e 0.20 iene por unidade de moeda no caso de 

volume de 100 mil unidades de moeda ou superior. 

Ⅱ Sumário do Contrato 

1 Comissão 

(1) A comissão de operações de compra e venda é gratuita. No entanto, 

restringida aos pedidos de liquidação de operações por telefone, será 

cobrada comissão para os seguintes casos. 

  Liquidação de posição referente a um pedido de início cujo volume 

operacional foi de até 100 mil unidades monetárias ........... ¥4,000 por lote 

de 10 mil unidades de cada par de moedas 

  Liquidação de posição referente a um pedido de início cujo volume 

operacional foi de 100 mil unidades monetárias ou mais ........... ¥2,000 por 

lote de 10 mil unidades de cada par de moedas 

※Para as liquidações no mesmo dia, a comissão de liquidação será a 

metade do valor. 

※Para as liquidações através de operações por internet cujo o pedido de 

início foi emitido por telefone, a comissão será gratuita tanto para o pedido 

de início, quanto para o pedido de liquidação. 

 

(3) Método de cálculo da comissão A comissão é calculada pela 

multiplicação da quantidade concretizada pela comissão de liquidação ou 

comissão de Liquidação em espécie (Delivery). Porém, a comissão de 

liquidação de operação por telefone é definida de acordo ao montante 

pedido no início da posição. 

(Exemplo)  

●Inicia uma posição de 100 mil unidades e liquida a cada 10 mil através de 

pedido por telefone…¥2,000×10=¥20,000 de comissão. 

●Inicia com 10 pedidos de 10 mil unidades e liquida de uma vez 100 mil 

unidades através de pedido por telefone...¥4,000×10= ¥40,000 de 

comissão.  
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(1) A comissão de operações de compra e venda é gratuita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Método de cálculo da comissão A comissão é calculada pela 

multiplicação da quantidade concretizada pela comissão de Liquidação em 

espécie (Delivery).  



 

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(1) Ferramentas de pedidos 

Em relação aos pedidos de compra e venda do investimento Partners FX, 

os pedidos de compra e venda serão limitados às ferramentas de pedidos 

abaixo (internet ou telefone), e não serão recebidos pedidos de outras 

formas. (Em relação aos pedidos pelo telefone, serão recebidos somente 

pedidos de liquidação.) 

◎Ferramentas de pedidos 

O cliente, no momento do pedido pelo Partners FX, pode utilizar as 

seguintes ferramentas: 

○Navegador de internet 

○Aplicativo específico 

○3 tecnologias de celulares 

  i-mode (NTT DoCoMo), Yahoo!Keitai! (Softbank Mobile) e EZweb (au) 

○Aplicativo específico para celular 

○Telefone (Atenção, pois há comissão operacional.) 

 

(2) Momento de aprovação do pedido de compra/venda 

Sobre os pedidos de compra/venda utilizando a internet, após o cliente 

digitar o conteúdo do pedido e confirmar sua digitação em tela 

determinada, a Money Partners recebe essa digitação e no momento que 

confirme em se tratar de um pedido válido é que ocorre a aprovação do 

pedido de compra/venda. Sobre os pedidos de compra/venda pelo 

telefone, a Money Partners, representando o cliente, digita o conteúdo do 

pedido em tela determinada e, com o consentimento do cliente, procede a 

confirmação da digitação. Após isso, a Money Partners recebe essa 

digitação e no momento que confirme em se tratar de um pedido válido é 

que ocorre a aprovação do pedido de compra/venda. Em tempo, sobre os 

pedidos de compra/venda via telefone, em comparação à operação via 

internet, há a possibilidade de diferença no horário de recebimento dos 

pedidos de compra/venda e comissão operacional. E ainda, no 

recebimento do pedido de compra/venda e em sua execução podem haver 

defasagem de tempo. 

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(1) Ferramentas de pedidos 

Em relação aos pedidos de compra e venda do investimento Partners FX, 

os pedidos de compra e venda serão limitados às ferramentas de pedidos 

abaixo (internet), e não serão recebidos pedidos de outras formas. 

◎Ferramentas de pedidos 

O cliente, no momento do pedido pelo Partners FX, pode utilizar as 

seguintes ferramentas: 

○Navegador de internet 

○Aplicativo específico 

○3 tecnologias de celulares 

  i-mode (NTT DoCoMo), Yahoo!Keitai! (Softbank Mobile) e EZweb (au) 

○Aplicativo específico para celular 

 

 

 

 

(2) Momento de aprovação do pedido de compra/venda 

Sobre os pedidos de compra/venda utilizando a internet, após o cliente 

digitar o conteúdo do pedido e confirmar sua digitação em tela 

determinada, a Money Partners recebe essa digitação e no momento que 

confirme em se tratar de um pedido válido é que ocorre a aprovação do 

pedido de compra/venda.  

 

5. Horário das Operações e Horário dos Pedidos 

 

O horário das operações do Partners FX é a partir das 7:00 da manhã de 

segunda-feira (horário do Japão) às 6:50 da manhã de sábado (5:50 da 

manhã pelo horário de verão dos EUA). As operações podem ser feitas a 

qualquer momento dentro desse horário (excetuando-se o período de 

manutenção), inclusive durante os feriados do Japão. Os pedidos “Valor 

de mercado” (Streaming), “Market price” (Nariyuki) e Liquidação total 

(Zenkessai) somente são possíveis durante o horário das operações. Os 

demais pedidos podem ser efetuados em qualquer momento, 

excetuando-se o período de manutenção, inclusive aos sábados e 

domingos. Porém, em relação aos pedidos pelo telefone, têm seu 

recebimento limitado ao horário das 9:00 da manhã às 6:00 da tarde dos 

dias úteis. 

5. Horário das Operações e Horário dos Pedidos 

 

O horário das operações do Partners FX é a partir das 7:00 da manhã de 

segunda-feira (horário do Japão) às 6:50 da manhã de sábado (5:50 da 

manhã pelo horário de verão dos EUA). As operações podem ser feitas a 

qualquer momento dentro desse horário (excetuando-se o período de 

manutenção), inclusive durante os feriados do Japão. Os pedidos “Valor 

de mercado” (Streaming), “Market price” (Nariyuki) e Liquidação total 

(Zenkessai) somente são possíveis durante o horário das operações. Os 

demais pedidos podem ser efetuados em qualquer momento, 

excetuando-se o período de manutenção, inclusive aos sábados e 

domingos. 

 



 

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 

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

alterações conforme a necessidade, após considerar a volatilidade, entre 

outros fatores. 

※Aos clientes pessoa jurídica é possível também aceitarmos alteração do 

valor do depósito de garantia necessário e do percentual do fundo de 

garantia para o Stop Loss. Entre em contato para maiores informações. 

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

 

◎Corporate Course 

(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 05 de novembro de 2012) 

 

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 ¥250. 

¥115 ou acima   abaixo de ¥120 ¥6,000 

¥110 ou acima   abaixo de ¥115 ¥5,750 

¥105 ou acima   abaixo de ¥110 ¥5,500 

¥100 ou acima   abaixo de ¥105 ¥5,250 

¥95 ou acima    abaixo de ¥100 ¥5,000 

¥90 ou acima     abaixo de ¥95 ¥4,750 

¥85 ou acima     abaixo de ¥90 ¥4,500 

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

necessário para posições diminui ¥250 

 

ZAR/JPY, HKD/JPY 

Valor do depósito de garantia 

necessário para posições a cada 

10 mil unidades 

¥15 ou acima   abaixo de ¥20 ¥2,000 

¥10 ou acima   abaixo de ¥15 ¥1,500 

¥5 ou acima    abaixo de ¥10 ¥1,000 

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

alterações conforme a necessidade, após considerar a volatilidade, entre 

outros fatores. 

 

 

 

 

 

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 o percentual do 

fundo de garantia (percentual do valor total da garantia para posições 

abertas em relação ao valor 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”, na hora da avaliação do Patrimônio 

Líquido, 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.). Porém, caso tenha 

posições de pares de moedas cuja a cotação não está sendo distribuída no 

momento de execução da Liquidação Automática, todas as posições 

exceto as referidas posições serão liquidadas pelo pedido de cotação do 

momento, e referente as posições restantes, serão negociadas da seguinte 

forma dependendo do nível do percentual do fundo de garantia do 

momento. 

Caso o percentual do fundo de garantia esteja abaixo ou igual a 20% (no 

caso de Corporate Course, 80%): todas as posições serão liquidadas pelo 

pedido de cotação do momento, assim que a cotação voltar a ser 

distribuída. 

Caso o percentual do fundo de garantia esteja acima de 20% (no caso de 

Corporate Course, 80%): as posições restantes não serão liquidadas, sendo 

avaliado de acordo com a avaliação do Patrimônio Líquido posterior. 

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 o percentual do 

fundo de garantia (percentual do valor total da garantia para posições 

abertas em relação ao valor do patrimônio líquido) atinja um percentual 

igual ou abaixo de 20% (no caso de Corporate Course, 100%) do valor total 

da “Garantia para Posições Abertas”, na hora da avaliação do Patrimônio 

Líquido, 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.). Porém, caso tenha 

posições de pares de moedas cuja a cotação não está sendo distribuída no 

momento de execução da Liquidação Automática, todas as posições 

exceto as referidas posições serão liquidadas pelo pedido de cotação do 

momento, e referente as posições restantes, serão negociadas da seguinte 

forma dependendo do nível do percentual do fundo de garantia do 

momento. 

Caso o percentual do fundo de garantia esteja abaixo ou igual a 20% (no 

caso de Corporate Course, 100%): todas as posições serão liquidadas pelo 

pedido de cotação do momento, assim que a cotação voltar a ser 

distribuída. 

Caso o percentual do fundo de garantia esteja acima de 20% (no caso de 

Corporate Course, 100%): as posições restantes não serão liquidadas, 

sendo avaliado de acordo com a avaliação do Patrimônio Líquido posterior



 

Ⅳ Impostos 

Os lucros gerados pelo Partners FX (lucro da diferença cambial/pontos 

swap), em relação às operações após 01 de janeiro de 2012, serão 

passíveis de tributação de taxas segregadas como “Rendas diversas”, e 

será necessária a declaração de imposto de renda. A alíquota de imposto 

será de 15% para imposto de renda e 5% para imposto local. Estes lucros e 

prejuízos poderão ser totalizados com outros lucros e prejuízos de 

investimentos de futuros liquidados pela diferença de valor, entre outros, e 

além disso, caso o valor totalizado seja prejuízo, poderão ser 

transportados por três anos após o ano seguinte, perante determinadas 

condições. 

  Em relação ao investimento no mercado cambial pelo sistema de 

depósito de garantia no mercado de balcão feito pelo cliente, quando 

houver liquidação financeira e afins, as empresas de investimentos em 

produtos financeiros, em princípio, devem enviar ao superintendente do 

escritório de tributação (Zeimusho) da jurisdição da referida empresa de 

investimentos em produtos financeiros o relatório de pagamento que 

conste o endereço, nome, valor pago, etc., do referido cliente. Os lucros 

provenientes do investimento no mercado cambial pelo sistema de 

depósito de garantia no mercado de balcão por pessoa jurídica, para efeito 

de cálculo dos proventos referentes ao imposto de pessoa jurídica, o valor 

do lucro é contabilizado. 

※Para maiores informações, por favor, consultar a receita federal 

(Zeimusho) de sua jurisdição ou a Home Page da National Tax Agency. 

Ⅳ Impostos 

Os lucros gerados pelo Partners FX (lucro da diferença cambial/pontos 

swap), em relação às operações após 01 de janeiro de 2012, serão 

passíveis de tributação de taxas segregadas como “Rendas diversas”, e 

será necessária a declaração de imposto de renda. A alíquota de imposto 

será de 15% para imposto de renda, o valor do imposto de renda 

multiplicado por 2.1% para o imposto especial de reconstrução※ e 5% para 

imposto local. Estes lucros e prejuízos poderão ser totalizados com outros 

lucros e prejuízos de investimentos de futuros liquidados pela diferença de 

valor, entre outros, e além disso, caso o valor totalizado seja prejuízo, 

poderão ser transportados por três anos após o ano seguinte, perante 

determinadas condições. 

  Em relação ao investimento no mercado cambial pelo sistema de 

depósito de garantia no mercado de balcão feito pelo cliente, quando 

houver liquidação financeira e afins, as empresas de investimentos em 

produtos financeiros, em princípio, devem enviar ao superintendente do 

escritório de tributação (Zeimusho) da jurisdição da referida empresa de 

investimentos em produtos financeiros o relatório de pagamento que 

conste o endereço, nome, valor pago, etc., do referido cliente. Os lucros 

provenientes do investimento no mercado cambial pelo sistema de 

depósito de garantia no mercado de balcão por pessoa jurídica, para efeito 

de cálculo dos proventos referentes ao imposto de pessoa jurídica, o valor 

do lucro é contabilizado. 

※O imposto especial de reconstrução será tributado adicionalmente  

2,1% do valor do imposto de renda de cada ano a partir de 2013 até 2037 

(por 25 anos)(em relação ao lucro, 0.315%). 

※Para maiores informações, por favor, consultar a receita federal 

(Zeimusho) de sua jurisdição ou a Home Page da National Tax Agency. 

 

Sem mais 


