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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Data da revisão: 6 de agosto de 2018 

Antigo Novo 

 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 25 

vezes o valor do depósito de garantia, portanto a alavancagem máxima 

é do valor aproximado de 25 vezes.) 

 

 

 

 

 

 

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.  (O depósito de garantia necessário dos clientes do 

Corporate Course será o maior valor entre o valor que esta empresa 

determina por par de moedas estimando o risco cambial e o valor da 

operação multiplicado pelo percentual estimado do risco cambial de 

cada par de moedas calculado pela Associação de Futuros  

Financeiros. O percentual estimado do risco cambial é calculado 

utilizando o modelo de cálculo quantitativo definido no regulamento 1, 

parágrafo 27 do artigo 117 da lei do gabinete oficial sobre 

Investimentos em Produtos Financeiros, entre outros.) 

Ⅱ Sumário do Contrato 

De 1. a 8. (Abreviado) 

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

(1) Unidade operacional 

(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”. O valor do depósito de 

garantia necessário para o Corporate Course é normalmente conforme a 

tabela abaixo. Porém, caso o valor obtido pela multiplicação do valor 

operado pelo percentual estimado do risco cambial de cada par de moedas 

divulgado semanalmente pela Corporação Jurídica Geral Associação de 

Futuros de Financeiros do Japão seja maior em comparação ao valor do 

depósito de garantia necessário da tabela abaixo, o valor obtido pela 

multiplicação do valor operado pelo percentual estimado do risco cambial 

de cada par de moedas (valor menor a 1,000 ienes será arredondado) será o 

valor do depósito de garantia necessário. Assim, os clientes Pessoa 

Jurídica podem realizar operações de valores correspondentes ao máximo 

aproximado de 25 vezes o valor do depósito de garantia. 

 

 

 

 

 

※O percentual estimado do risco cambial é calculado utilizando o modelo 

de cálculo quantitativo definido no regulamento 1, parágrafo 27 do artigo 

117 da lei do gabinete oficial sobre Investimentos em Produtos Financeiros, 

entre outros. 

※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 

Ⅱ Sumário do Contrato 

De 1. a 8. (Abreviado) 

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

(1) Unidade operacional 

(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”. O valor do depósito de 

garantia necessário para o Corporate Course será o maior valor entre o 

valor que esta empresa determina por par de moedas estimando o risco 

cambial e o valor da operação multiplicado pelo percentual estimado do 

risco cambial de cada par de moedas (valor menor que 1,000 ienes será 

arredondado para cima) calculado pela Corporação Jurídica Geral: 

Associação de Futuros Financeiros do Japão. Esta empresa revisará o 

valor do depósito de garantia necessário para operações e a alavancagem 

máxima levando em consideração o percentual estimado do risco cambial 

de cada par de moedas divulgado plea Corporação Jurídica Geral: 

Associação de Futuros Financeiros do Japão toda sexta-feita (URL : 

https://ffaj.nexdata.com/jp/)   

O valor do depósito de garantia necessário para operações e a 

alavancagem máxima revisados serão aplicados a partir do primeiro dia útil 

da segunda semana seguinte. A alavancagem máxima definida por esta 

empresa pode ser verificada no 「取引通貨ペア・必要証拠金」da Home 

Page em japonês. 

※O percentual estimado do risco cambial é calculado utilizando o modelo 

de cálculo quantitativo definido no regulamento 1, parágrafo 27 do artigo 

117 da lei do gabinete oficial sobre Investimentos em Produtos Financeiros, 

entre outros. 

(Exclusão) 

 

 

 

 

 

 

※Pedimos que verifique o valor do depósito de garantia necessário para 
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operações de cada par de moedas 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 

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 

¥10 ou acima   abaixo de ¥15 ¥6,000 

¥5 ou acima   abaixo de ¥10 ¥4,000 

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

alterações conforme a necessidade, após considerar a volatilidade, entre 

outros fatores. 

operações de cada par de moedas que está disponível todos os dias úteis 

dentro da tela de operações. 

 

(Exclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

(Inclusão） 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

Revisado em 06 de agosto de 2018 

 
Sem mais 

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

alterações conforme a necessidade, após considerar a volatilidade, entre 

outros fatores. 


