
 

Tabela comparativa antigo/novo Guia de Investimentos Partners FX 

(Os locais alterados estão sublinhados) 

Em vermelho：Locais alterados ou incluídos nesta revisão 

Em azul：Locais excluídos nesta revisão 

Normas Atuais Novo 

Ⅱ Sumário do Contrato 

4. Execução/recebimento dos pedidos de 

compra e venda 

 

(3) Procedimento de pedidos 

(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 ●Euro/Dólar Americano 

●Libra Esterlina/Dólar Americano  

※Atenção! Caso o cliente não utilize a função 

de transformação automática em iene, no caso 

de realizar uma operação em Euro/Dólar 

Americano ou Libra Esterlina/Dólar Americano, 

tanto o lucro ou o prejuízo como os pontos 

“Swap” serão realizados em “Dólar 

Americano”, tornando-se um saldo em dólar 

americano. 

Ⅱ Sumário do Contrato 

4. Execução/recebimento dos pedidos de 

compra e venda 

 

(3) Procedimento de pedidos 

(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 

※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. 

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 as operações é necessário no mínimo o 

valor abaixo para cada par de moedas como 

depósito de garantia para posições. O valor da 

movimentação que o cliente pode realizar é de 

aproximadamente 50 vezes o depósito de 

garantia necessário para operação. Porém, o 

valor do depósito de garantia necessário para 

operações pode ser alterado de acordo à 

oscilação cambial, etc., e há casos em que será 

necessário novo capital de acordo à situação 

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 as operações é necessário no mínimo o 

valor abaixo para cada par de moedas como 

depósito de garantia para posições. O valor da 

movimentação que o cliente pode realizar é de 

aproximadamente 50 vezes o depósito de 

garantia necessário para operação. Porém, o 

valor do depósito de garantia necessário para 

operações pode ser alterado de acordo à 

oscilação cambial, etc., e há casos em que será 

necessário novo capital de acordo à situação 



 

do mercado. 

 

◎Valor do depósito de garantia necessário 

para posições (Em 01 de setembro de 2009) 

Par de moedas  Valor do depósito de garantia 

para cada 10.000 unidades 

USD/JPY    ¥20,000 

AUD/JPY    ¥20,000 

NZD/JPY    ¥15,000 

GBP/JPY    ¥40,000 

EUR/JPY    ¥30,000 

CHF/JPY    ¥20,000 

CAD/JPY    ¥20,000 

ZAR/JPY    ¥10,000 

EUR/USD    ¥30,000 

GBP/USD    ¥40,000 

 

 

(2) Sobre o local de custódia do depósito de 

garantia / Depósitos e saques, etc. 

 

※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” ou 

“GBP/USD”, tanto o lucro ou o prejuízo como 

os pontos “Swap” serão realizados em “Dólar 

Americano”, tornando-se um depósito em dólar 

americano. Pedimos a atenção para o seguinte: 

caso alguma das moedas fique com saldo 

negativo no saldo por moedas, enquanto não for 

efetuada a conversão, etc., para cobrir esse 

valor negativo, não será possível a 

transferência para o Valor Recebido em Desuso 

ou saques. 

do mercado. 

 

◎Valor do depósito de garantia necessário 

para posições (Em 24 de maio de 2010) 

Par de moedas  Valor do depósito de garantia 

para cada 10.000 unidades 

USD/JPY    ¥20,000 

AUD/JPY    ¥20,000 

NZD/JPY    ¥15,000 

GBP/JPY    ¥40,000 

EUR/JPY    ¥30,000 

CHF/JPY    ¥20,000 

CAD/JPY    ¥20,000 

ZAR/JPY    ¥10,000 

HKD/JPY    ¥10,000 

SGD/JPY    ¥15,000 

EUR/USD    ¥30,000 

GBP/USD    ¥40,000 

AUD/USD    ¥20,000 

 

 

(2) Sobre o local de custódia do depósito de 

garantia / Depósitos e saques, etc. 

 

※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. Pedimos a 

atenção para o seguinte: caso alguma das 

moedas fique com saldo negativo no saldo por 

moedas, enquanto não for efetuada a 

conversão, etc., para cobrir esse valor negativo, 

não será possível a transferência para o Valor 

Recebido em Desuso ou saques. 

13. Sobre a emissão Eletrônica de Documentos

 

A Emissão eletrônica consiste na emissão dos 

documentos obrigatórios por lei que devem ser 

apresentados pela empresa ao cliente, em 

13. Sobre a emissão Eletrônica de Documentos

 

A Emissão eletrônica consiste na emissão dos 

documentos obrigatórios por lei que devem ser 

apresentados pela empresa ao cliente, em 



 

substituição aos de papel. 

 

◎Dentre os documentos emitidos por esta 

empresa, os documentos que podem ser 

emitidos eletronicamente são: 

・”Relatório (Extrato) de Compra e Venda e o 

Comprovante (Extrato) de Saldo/Notificação 

de Recebimento do Depósito de Garantia” 

・”Relatório (Extrato) de saldo operacional” 

◎Conteúdo e formato do modo de emissão 

eletrônica 

Após o login no sistema de operações (página 

específica onde é necessária a confirmação 

individual) estarão dispostos arquivos em PDF 

exclusivo do cliente, e estes arquivos são a 

forma de apresentar os dados registrados dos 

documentos. 

◎Alteração do meio de emissão 
Em caso de mudança na lei ou quando a 
empresa julgar necessário, existe a 
possibilidade da emissão, etc., dos documentos 
em formato impresso, inclusive os que já 
tenham sido emitidos eletronicamente. 

 

substituição aos de papel. 

 

◎Dentre os documentos emitidos por esta 

empresa, os documentos que podem ser 

emitidos eletronicamente e seus períodos de 

emissão eletrônica são: 

・”Relatório (Extrato) de Compra e Venda e o 

Comprovante (Extrato) de Saldo/Notificação 

de Recebimento do Depósito de Garantia” 

  Emissão até o final do expediente do dia útil 

seguinte ao dia operacional em que houver 

aumento/diminuição do capital custodiado 

através de depósito, saque, etc., ou houver 

operação de compra ou venda. 

・”Relatório (Extrato) de saldo operacional” 

  Quando no período entre 1 de janeiro e 30 de 

junho ou no período entre 1 de julho e 31 de 

dezembro, não houver aumento/diminuição do 

capital custodiado através de depósito, saque, 

etc., e também não houver operações de 

compra ou venda, e haver operações em aberto 

ou capital custodiado e afins, será emitido até o 

início do dia útil após o primeiro sábado de julho 

ou até o início do dia útil após o primeiro 

sábado de janeiro, respectivamente. 

※Caso não seja possível a emissão no período 

da emissão eletrônica acima, será informado 

por e-mail e afins quando será emitido. 

◎Formato do modo de emissão eletrônica 

Após o login no sistema de operações (página 

específica onde é necessária a confirmação 

individual) estarão dispostos arquivos em PDF 

exclusivo do cliente, e estes arquivos são a 

forma de apresentar os dados registrados dos 

documentos. 

◎Alteração do meio de emissão 
Em caso de mudança na lei ou quando a 
empresa julgar necessário, existe a 
possibilidade da emissão, etc., dos documentos 
em formato impresso, inclusive os que já 
tenham sido emitidos eletronicamente. 
 

Sem mais 


