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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Data da revisão: 7 de novembro de 2015 

Antigo Antigo 

O Partners FX 

(Abreviado) 

・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.) 

 

 

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 Autoridade Federal Supervisora de 

Mercados Financeiros da Suíça); (Abreviado) Morgan Stanley & Co. 

International plc (serviços de investimentos financeiros sob supervisão da 

Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da 

Inglaterra); Effex Capital LLC (serviços de investimentos no mercado de 

câmbio internacional nos Estados Unidos); Mizuho Bank, Ltd. (serviços 

bancários sob supervisão da Agência de Serviços Financeiros do Japão); BNP 

Paribas (serviços bancários sob supervisão da Agência de Mercado Financeiro 

da França); Credit Suisse AG (serviços bancários sob a supervisão da 

Autoridade Federal Supervisora de Mercados Financeiros da Suíça). 

 

 

ⅡSumário do Contrato  

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(3) Procedimento de pedidos 

(A) Formato do pedido 

(Abreviado) 

○Renzoku Yoyaku Chuumon (Pedido Reservado Contínuo) 

Pedido no qual, acrescentando ao IF-DONE ou IF-OCO, é possível realizar 

juntos em um grupo o pedido reservado de mais de um IF-DONE ou IF-OCO, 

os quais serão executados de acordo com as condições estipuladas pelo 

cliente. O pedido reservado contínuo pode ser pedido e cancelado somente 

pelo “Quick Trade Board” (Inclusão), e o primeiro pedido do IF-DONE ou 

IF-OCO somente pode ser um pedido de valor indicado. O pedido reservado 

contínuo não pode ser alterado. E, ao cancelar o pedido reservado contínuo, 

os pedidos IF-DONE ou IF-OCO válidos que já foram pedidos não são 

cancelados. Caso queira cancelar todos os pedidos referentes ao pedido 

reservado contínuo, após cancelar o pedido reservado contínuo, é necessário 

cancelar a parte os pedidos IF-DONE e IF-OCO válidos. 

 

 

(B) Pares de moedas passíveis a negociação  

●Dólar Americano/Iene  ●Euro/Iene  ●Libra Esterlina/Iene  ●Dólar 

Australiano/Iene ●Franco Suíço/Iene  ●Dólar Canadense/Iene  ●Dólar 

Neozelandês/Iene ●Rand Sul-africano/Iene ●Dólar de Hong Kong/Iene 

●Dólar de Cingapura/Iene ●Euro/Dólar Americano ●Libra Esterlina/Dólar 

Americano ●Dólar Australiano/Dólar Americano  (Inclusão) 

 

 

※Atenção! Caso o cliente não utilize a função de transformação automática 

em iene, no caso de realizar uma operação em Euro/Dólar Americano, Libra 

Esterlina/Dólar Americano ou Dólar Australiano/Dólar Americano, tanto o 

lucro ou o prejuízo como os pontos “Swap” serão realizados em “Dólar 

Americano”, tornando-se um saldo em dólar americano. 

 

 

O Partners FX 

(Abreviado) 

・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, dependendo do Course, 

entre outros, podem realizar operações cambiais de valores correspondentes 

ao máximo aproximado de 25, 100 ou 200 vezes o valor do depósito de 

garantia, portanto a alavancagem máxima é do valor aproximado de 25, 100 ou 

200 vezes.) 

 

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 Autoridade Federal Supervisora de 

Mercados Financeiros da Suíça); (Abreviado) Morgan Stanley & Co. 

International plc (serviços de investimentos financeiros sob supervisão da 

Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da 

Inglaterra); (Exclusão) Mizuho Bank, Ltd. (serviços bancários sob supervisão da 

Agência de Serviços Financeiros do Japão); BNP Paribas (serviços bancários 

sob supervisão da Agência de Mercado Financeiro da França); Credit Suisse 

AG (serviços bancários sob a supervisão da Autoridade Federal Supervisora de 

Mercados Financeiros da Suíça); Standard Chartered Bank (serviços de 

investimentos bancários sob supervisão da Autoridade de Conduta Financeira 

e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra). 

 

ⅡSumário do Contrato  

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(3) Procedimento de pedidos 

(A) Formato do pedido 

(Abreviado) 

○Renzoku Yoyaku Chuumon (Pedido Reservado Contínuo) 

Pedido no qual, acrescentando ao IF-DONE ou IF-OCO, é possível realizar 

juntos em um grupo o pedido reservado de mais de um IF-DONE ou IF-OCO, 

os quais serão executados de acordo com as condições estipuladas pelo 

cliente. O pedido reservado contínuo pode ser pedido e cancelado somente 

pelo “Quick Trade Board” e “HyperSpeed Touch”, e o primeiro pedido do 

IF-DONE ou IF-OCO somente pode ser um pedido de valor indicado. O pedido 

reservado contínuo não pode ser alterado. E, ao cancelar o pedido reservado 

contínuo, como os pedidos secundários válidos (pedidos de liquidação) dos 

pedidos IF-DONE ou IF-OCO que já foram pedidos não são cancelados, caso 

deseje cancelar os pedidos de liquidação referentes as posições oriundas do 

pedido reservado contínuo, é necessário cancelar a parte após o 

cancelamento do pedido reservado contínuo. 

 

(B) Pares de moedas passíveis a negociação  

●Dólar Americano/Iene  ●Euro/Iene  ●Libra Esterlina/Iene  ●Dólar 

Australiano/Iene ●Franco Suíço/Iene  ●Dólar Canadense/Iene  ●Dólar 

Neozelandês/Iene ●Rand Sul-africano/Iene ●Dólar de Hong Kong/Iene 

●Dólar de Cingapura/Iene ●Euro/Dólar Americano ●Libra Esterlina/Dólar 

Americano ●Dólar Australiano/Dólar Americano ●Euro/Dólar Australiano 

●Euro/Libra Esterlina  ●Dólar Australiano/Dólar Neozelandês 

●LibraEsterlina/Dólar Australiano ●Dólar Neozelandês/Dólar Americano 

※Atenção! Mesmo aos Clientes com depósito somente em “Ienes”, se não 

utilizar a função de transformação automática em iene, no caso de realizar uma 

operação em Euro/Dólar Americano, Libra Esterlina/Dólar Americano, Dólar 

Australiano/Dólar Americano, Dólar Neozelandês/Dólar Americano, tanto o 

lucro ou o prejuízo como os pontos “Swap” serão realizados em “Dólar 

Americano”, tornando-se um saldo em dólar americano; no caso de realizar 

uma operação em Euro/Dólar Australiano, LibraEsterlina/Dólar Australiano, 
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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 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 28 de maio de 2012) 

※ 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. 

(Abreviado) 

 

◎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 

tanto o lucro ou o prejuízo como os pontos “Swap” serão realizados em 

“Dólar Australiano”, tornando-se um saldo em dólar australiano; no caso de 

realizar uma operação em Euro/Libra Esterlina, tanto o lucro ou o prejuízo 

como os pontos “Swap” serão realizados em “Libra Esterlina”, tornando-se 

um saldo em libra esterlina; e no caso de realizar uma operação em Dólar 

Australiano/Dólar Neozelandês, tanto o lucro ou o prejuízo como os pontos 

“Swap” serão realizados em “Dólar Neozelandês”, tornando-se um saldo em 

dólar neozelandês. 

 

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 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 7 de novembro de 2015) 

※Para os pares EUR/USD, EUR/AUD, EUR/GBP, será aplicado o depósito de 

garantia necessário para posições do par EUR/JPY, para os pares GBP/USD, 

GBP/AUD, será aplicado o depósito de garantia necessário para posições do 

par GBP/JPY, para os pares AUD/USD, AUD/NZD, será aplicado o depósito 

de garantia necessário para posições do par AUD/JPY, para o par NZD/USD, 

será aplicado o depósito de garantia necessário para posições do par 

NZD/JPY. 

※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. 

(Abreviado) 

 

◎Valor do depósito de garantia necessário para clientes pessoa jurídica 

Caso abra uma conta para investimento no mercado cambial pelo sistema de 

depósito de garantia do Partners FX com o titular de pessoa jurídica, realizará 

operações no “Corporate Course” ou “Corporate Course de 100 vezes”. O 

valor do depósito de garantia necessário para o Corporate Course e Corporate 

Course de 100 vezes é respectivamente igual ao supracitado, um quarto, e o 

valor da operação que o cliente pessoa jurídica pode realizar é no máximo 

respectivamente o valor aproximado de 25 ou 100 vezes o depósito de garantia 

necessário para posições. (Os clientes pessoa física não podem utilizar. E o 

Corporate Course de 100 vezes, somente clientes pessoa jurídica aprovados 

pela avaliação desta empresa mediante entrega de documentos necessários 

estabelecidos a parte por esta empresa poderão alterar do Corporate Course.) 

O valor do depósito de garantia necessário para o Corporate Course é do 

mesmo valor supracitado na tabela acima. 

(Exclusão) 
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outros fatores. 

 

(Inclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Inclusão） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Sobre o local de custódia do depósito de garantia / Depósitos e saques, 

etc. 

O dinheiro custodiado na conta Partners FX é dividido em Valor Recebido em 

Desuso e Depósito de Garantia Recebido. (Abreviado) 

◎Comissão de saque 

Sobre a comissão bancária e afins referente aos saques desta empresa, em 

princípio é arcada por esta empresa, mas nos casos abaixo a comissão de 

saque será debitada do cliente do Valor Recebido em Desuso. Atenção, pois 

não será possível realizar um saque cujo valor resulte em saldo negativo após 

o desconto da comissão. 

Saque em ienes : a partir do sexto saque durante o mês, 432 ienes por saque. 

(gratuitos 5 saques por mês) 

Saque em moeda estrangeira : a partir da segunda transferência de saque 

durante o mês para conta em moeda estrangeira, 4000 ienes. (gratuito 1 saque 

por mês, a quantidade de entrega de moeda estrangeira do item (2)-2 referido 

abaixo não será contado) 

 

O valor do depósito de garantia necessário para posições do Corporate Course 

de 100 vezes é o valor da tabela abaixo. (Em 07 de novembro de 2015) 

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 

Em relação aos clientes pessoa jurídica do Corporate Course que abriram 

conta do Partners FX antes de 7 de novembro de 2015, até a data estipulada a 

parte por esta empresa, o valor do depósito de garantia necessário para 

posições será de um oitavo dos clientes pessoa física, e o valor da 

movimentação é no máximo aproximadamente 200 vezes o depósito de 

garantia necessário para posições, e o valor do depósito de garantia 

necessário para posições é o valor da tabela abaixo. (Em 07 de novembro de 

2015) 

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. 

 

(2) Sobre o local de custódia do depósito de garantia / Depósitos e saques, 

etc. 

O dinheiro custodiado na conta Partners FX é dividido em Valor Recebido em 

Desuso e Depósito de Garantia Recebido. (Abreviado) 

◎Comissão de saque 

Sobre a comissão bancária e afins referente aos saques desta empresa, em 

princípio é arcada por esta empresa, mas nos casos abaixo a comissão de 

saque será debitada do cliente do Valor Recebido em Desuso. Atenção, pois 

não será possível realizar um saque cujo valor resulte em saldo negativo após 

o desconto da comissão. 

Saque em ienes : a partir do sexto saque durante o mês, 432 ienes por saque. 

(gratuitos 5 saques por mês) 

Saque em moeda estrangeira : A transferência de saque para conta em moeda 

estrangeira custa 2,500 ienes por saque. Porém, será gratuíto no saque de 20 

mil moedas, ou mais, por vez. 

 

 (Atenção) O período de 1 mês é considerado desde as 13 horas do último dia 
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(Atenção) O período de 1 mês é considerado desde as 13 horas do último dia 

útil bancário do mês anterior até as 13 horas do último dia útil bancário do mês 

corrente e a comissão é definida pela quantidade de pedidos de saques 

concretizados no período acima (exceto os pedidos de saques que forem 

cancelados). (No caso de saque em moeda estrangeira, o último dia útil pode 

diferir do último dia útil bancário do Japão devido a feriados no exterior.) 

※Mesmo aos Clientes com depósito somente em “Ienes”, se não utilizar a 

função de transformação automática em iene, no caso de realizar uma 

operação “EUR/USD”, “GBP/USD” ou “AUD/USD”, tanto o lucro ou o 

prejuízo como os pontos “Swap” serão realizados em “Dólar Americano”, 

tornando-se um depósito em dólar americano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abreviado) 

(5) Chamada de Margem (Não se aplica ao Corporate Course) 

 

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. 

A liquidação automática é uma medida que tem por finalidade proteger o 

patrimônio do cliente, mas devido a motivos tais como oscilações do mercado, 

o valor a ser liquidado pode ficar muito defasado em relação ao nível da 

liquidação automática, podendo o prejuízo superar até o capital do cliente 

custodiado na empresa. Sobretudo no início da semana, é possível que haja 

uma grande defasagem sobre o valor da cotação de fechamento do final de 

semana anterior, portanto pedimos sua atenção no caso de manter posições 

que transpassem a semana.  

 

útil bancário do mês anterior até as 13 horas do último dia útil bancário do mês 

corrente e a comissão é definida pela quantidade de pedidos de saques 

concretizados no período acima (exceto os pedidos de saques que forem 

cancelados). (Exclusão) 

 

※Mesmo aos Clientes com depósito somente em “Ienes”, se não utilizar a 

função de transformação automática em iene, no caso de realizar uma 

operação em Euro/Dólar Americano, Libra Esterlina/Dólar Americano, Dólar 

Australiano/Dólar Americano, Dólar Neozelandês/Dólar Americano, tanto o 

lucro ou o prejuízo como os pontos “Swap” serão realizados em “Dólar 

Americano”, tornando-se um saldo em dólar americano; no caso de realizar 

uma operação em Euro/Dólar Australiano, LibraEsterlina/Dólar Australiano, 

tanto o lucro ou o prejuízo como os pontos “Swap” serão realizados em 

“Dólar Australiano”, tornando-se um saldo em dólar australiano; no caso de 

realizar uma operação em Euro/Libra Esterlina, tanto o lucro ou o prejuízo 

como os pontos “Swap” serão realizados em “Libra Esterlina”, tornando-se 

um saldo em libra esterlina; e no caso de realizar uma operação em Dólar 

Australiano/Dólar Neozelandês, tanto o lucro ou o prejuízo como os pontos 

“Swap” serão realizados em “Dólar Neozelandês”, tornando-se um saldo em 

dólar neozelandês. 

 

(Abreviado) 

(5) Chamada de Margem (Não se aplica a pessoa jurídica) 

 

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 

40% (no caso de pessoa jurídica, 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 40% (no caso 

de pessoa jurídica, 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 40% (no caso de 

pessoa jurídica, 100%): as posições restantes não serão liquidadas, sendo 

avaliado de acordo com a avaliação do Patrimônio Líquido posterior. 

A liquidação automática é uma medida que tem por finalidade proteger o 

patrimônio do cliente, mas devido a motivos tais como oscilações do mercado, 

o valor a ser liquidado pode ficar muito defasado em relação ao nível da 

liquidação automática, podendo o prejuízo superar até o capital do cliente 

custodiado na empresa. Sobretudo no início da semana, é possível que haja 

uma grande defasagem sobre o valor da cotação de fechamento do final de 

semana anterior, portanto pedimos sua atenção no caso de manter posições 

que transpassem a semana.  

E ainda, caso a transmissão da cotação desta empresa ao cliente seja 

suspensa devido a suspensão da transmissão da cotação pela contraparte 

financeira devido a oscilações no mercado, entre outros, há a possibilidade de 

gerar prejuízos pela execução da liquidação automática (loss cut automático) 

no momento da volta da transmissão numa cotação significativamente 

diferente da cotação do momento de suspensão. Em alguns casos, o valor 

desse prejuízo poderá superar o valor do depósito custodiado. 
Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

(Inclusão） 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

Revisado em 7 de novembro de 2015 

 

Sem mais 


