
 

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 Após a revisão 

Dentro do quadro 

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 Comissão Federal de Bancos da 

Suíça); Goldman Sachs 

Japan Co., Ltd. (Corretora de ações sob 

supervisão da Agência de Serviços Financeiros 

do Japão); Barclays 

Bank (serviços bancários sob supervisão da 

Autoridade de Serviços Financeiros da 

Inglaterra); Deutsche Bank 

(DB, serviços bancários sob a supervisão da 

Secretaria Federal de Finanças da Alemanha); 

Commerzbank (serviços bancários sob a 

supervisão da Secretaria Federal de Finanças 

da Alemanha); Bank of America, N.A. (serviços 

bancários sob a supervisão da Agência de 

Supervisão Financeira dos Estados Unidos); 

The Royal Bank of Scotland plc (serviços 

bancários sob supervisão da Autoridade de 

Serviços Financeiros da Inglaterra); Citibank, 

N.A. (serviços bancários sob supervisão das 

agências de supervisão financeira dos Estados 

Unidos e Inglaterra); JPMorgan Chase Bank, 

N.A. (serviços bancários sob a supervisão da 

Agência de Supervisão Financeira dos Estados 

Unidos); Daiwa Securities Capital Markets Co., 

Ltd. (Corretora de investimentos financeiros 

sob supervisão da Agência de Serviços 

Financeiros do Japão). 

 

Dentro do quadro 

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 Comissão Federal de Bancos da 

Suíça); Goldman Sachs 

Japan Co., Ltd. (Corretora de ações sob 

supervisão da Agência de Serviços Financeiros 

do Japão); Barclays 

Bank (serviços bancários sob supervisão da 

Autoridade de Serviços Financeiros da 

Inglaterra); Deutsche Bank 

(DB, serviços bancários sob a supervisão da 

Secretaria Federal de Finanças da Alemanha); 

Commerzbank (serviços bancários sob a 

supervisão da Secretaria Federal de Finanças 

da Alemanha); Bank of America, N.A. (serviços 

bancários sob a supervisão da Agência de 

Supervisão Financeira dos Estados Unidos); 

The Royal Bank of Scotland plc (serviços 

bancários sob supervisão da Autoridade de 

Serviços Financeiros da Inglaterra); Citibank, 

N.A. (serviços bancários sob supervisão das 

agências de supervisão financeira dos Estados 

Unidos e Inglaterra); JPMorgan Chase Bank, 

N.A. (serviços bancários sob a supervisão da 

Agência de Supervisão Financeira dos Estados 

Unidos); Daiwa Securities Capital Markets Co., 

Ltd. (Corretora de investimentos financeiros 

sob supervisão da Agência de Serviços 

Financeiros do Japão); Advanced Markets, LLC 

(serviços de derivativos sob a supervisão da 



 

Agência de Supervisão Financeira dos Estados 

Unidos). 

Ⅰ Estrutura da Empresa 

＜Capital Financeiro＞ 

3.100.000.000 ienes (em 01 de outubro de 2008)

Ⅰ Estrutura da Empresa 

＜Capital Financeiro＞ 

3.100.000.000 ienes (em 30 de junho de 2010) 

Ⅱ Sumário do Contrato 

 

3. Sobre o manuseio do número da conta (ID) 

e da senha  

 (1) Envio via correio da senha e ID 

Ao terminar os trâmites de abertura de conta, 

a empresa lhe enviará ao endereço cadastrado, 

através de carta registrada simples do correio, 

o “Comunicado de Abertura de Conta”, no qual 

constam o número da conta (ID) e a senha. 
 

Ⅱ Sumário do Contrato 

 

3. Sobre o manuseio do número da conta (ID) 

e da senha  

(1) Envio via correio da senha e do número da 

conta (ID) 

Ao terminar os trâmites de abertura de conta, a 

empresa lhe enviará ao endereço cadastrado, 

através de carta registrada simples do correio, 

o “Comunicado de Abertura de Conta”, no qual 

constam o número da conta e a senha. 

4. Execução/recebimento dos pedidos de 

compra e venda 

(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, no momento em que a Money 

Partners confirmar o recebimento dessa 

digitação 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 e no 

momento em que a Money Partners confirmar o 

recebimento dessa digitação 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 

(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. 



 

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. 

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 50 

vezes o depósito de garantia necessário para 

operação. 

◎Valor do depósito de garantia necessário 

para posições (Em 24 de maio de 2010) 

◎Valor do depósito de garantia necessário 

para posições a cada 10 mil unidades (Em 19 de 

julho de 2010) 

※ 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. 

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 

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 ¥1,000. 

¥115 ou acima    

abaixo de ¥120 

¥25,000 

¥110 ou acima    

abaixo de ¥115 

¥24,000 

¥105 ou acima    

abaixo de ¥110 

¥23,000 

¥100 ou acima    ¥22,000 



 

AUD/USD ¥20,000  abaixo de ¥105 

¥95 ou acima     

abaixo de ¥100 

¥21,000 

¥90 ou acima    

abaixo de ¥95 

¥20,000 

¥85 ou acima     

abaixo de ¥90 

¥19,000 

Abaixo de ¥85    conforme acima, a cada 

¥5 o depósito de garantia necessário para 

posições diminui ¥1,000 

ZAR/JPY, 

HKD/JPY

Valor do depósito de garantia 

necessário para posições a 

cada 10 mil unidades 

ZAR/JPY ¥10,000 

HKD/JPY ¥10,000  
◎High Leverage Course 

No Partners FX, também existe o “High 

Leverage Course” que permite realizar 

operações com a metade do valor do depósito 

de garantia necessário para posições 

mencionado acima. 

Caso queira utilizar o High Leverage Course, 

será necessário procedimento à parte após a 

abertura de conta. E ainda, será realizada uma 

inspeção determinada por esta empresa, por 

isso contamos com sua prévia compreensão. 

◎Corporate Course 

O High Leverage Course tem seu nome 

alterado para Corporate Course em 19 de julho 

de 2010. Os clientes pessoa física que 

utilizavam o High Leverage Course em 17 de 

julho de 2010 poderão utilizar o Corporate 

Course até 31 de julho de 2010, mas, a partir de 

1 de agosto de 2010, o Corporate Course será 

uma conta de uso exclusivo dos clientes que 

abriram a conta para investimento no mercado 

cambial pelo sistema de depósito de garantia do 

Partners FX com a titularidade de pessoa 

jurídica, e os clientes pessoa física não poderão 

utilizá-lo. 

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. 

O valor do depósito de garantia necessário para 

posições do Corporate Course é o valor da 

tabela abaixo. (Em 19 de julho de 2010) 

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 

※O valor do depósito de garantia para cada par 

de moedas poderá sofrer alterações conforme a 

necessidade, após considerar a volatilidade, 

entre outros fatores. 

(3) Sobre a substituição do depósito de garantia 

por valores mobiliários 

Os tipos de valores mobiliários que podem ser 

utilizados em substituição do depósito de 

garantia são limitados às ações nacionais 

negociadas nos níveis 1, 2 e mercado Mothers 

da Bolsa de Valores de Tóquio, níveis 1, 2 e 

mercado Hercules da Bolsa de Valores de 

Osaka, Jasdaq e mercado NEO da Bolsa de 

Valores Jasdaq. 

O valor avaliado para substituição será o valor 

de fechamento do dia útil anterior da bolsa de 

valores multiplicado por um fator de 50%. O 

valor avaliado para substituição não é refletido 

na Garantia recebida e sim como Patrimônio 

líquido. 

*Fundos de investimentos negociados na bolsa 

(ETF), Fundos de investimentos imobiliários 

(REIT) e títulos com registro interno (Ações e 

afins de onde o cliente trabalha) não são 

considerados títulos válidos para Valores 

Mobiliários Substitutos. 

*Tome cuidado, pois de acordo com a 

tendência do mercado acionário, entre outros, 

por decisão desta empresa, o fator pode ser 

alterado, ou então, o título ser desconsiderado 

(3) Sobre a substituição do depósito de garantia 

por valores mobiliários 

Os tipos de valores mobiliários que podem ser 

utilizados em substituição do depósito de 

garantia são limitados às ações nacionais 

negociadas nos níveis 1, 2 e mercado Mothers 

da Bolsa de Valores de Tóquio, níveis 1, 2 e 

mercados Hercules, Jasdaq e NEO da Bolsa de 

Valores de Osaka. 

O valor avaliado para substituição será o valor 

de fechamento do dia útil anterior da bolsa de 

valores multiplicado por um fator de 50%. O 

valor avaliado para substituição não é refletido 

na Garantia recebida e sim como Patrimônio 

líquido. 

*Os ativos com registro interno (Ações e afins 

de onde o cliente trabalha) podem não ser 

considerados títulos válidos para Valores 

Mobiliários Substitutos. 

*Mesmo que o ativo pertença aos valores 

mobiliários substitutos supra mencionados, as 

ações fracionárias não poderão ser usadas 

como valores mobiliários substitutos. 

*Tome cuidado, pois de acordo com a 

tendência do mercado acionário, entre outros, 

por decisão desta empresa, o fator pode ser 



 

válido para Valores Mobiliários Substitutos. alterado, ou então, o título ser desconsiderado 

válido para Valores Mobiliários Substitutos. 

(4) Venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

A venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

pode ter seus pedidos emitidos através da tela 

de operações do Partners FX, mas é necessário 

atenção, pois há restrições sobre horário de 

pedidos, tipo de pedidos, cancelamento de 

pedidos, etc. (Informações mais detalhadas 

sobre a comissão de venda dos valores 

mobiliários, etc. estão no “Documento de 

valores mobiliários listados na bolsa e afins” 

apresentado antes de abrir a conta de 

investimentos em valores mobiliários.) 

Caso seja efetuada a venda dos Valores 

Mobiliários Substitutos, o valor avaliado 

correspondente será refletido no Patrimônio 

líquido até o dia pré-definido de entrega 

(normalmente após 4 dias úteis) e chegado o 

dia de entrega, automaticamente o valor 

correspondente à venda será creditado na 

Garantia recebida. 

Finalmente, de acordo à liquidação das 

operações do Partners FX, caso surja uma 

moeda com saldo negativo no saldo por moeda, 

esse saldo negativo pode ser coberto através 

de depósito em espécie ou venda dos Valores 

Mobiliários Substitutos. 

(4) Venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

A venda dos Valores Mobiliários Substitutos 

pode ter seus pedidos emitidos através da tela 

de operações de valores mobiliários, mas é 

necessário atenção, pois há restrições sobre 

horário de pedidos, tipo de pedidos, 

cancelamento de pedidos, etc. (Informações 

mais detalhadas sobre a comissão de venda dos 

valores mobiliários, etc. estão no “Documento 

de valores mobiliários listados na bolsa e afins” 

apresentado antes de abrir a conta de 

investimentos em valores mobiliários.) 

Caso seja efetuada a venda dos Valores 

Mobiliários Substitutos, o valor avaliado 

correspondente será refletido no Patrimônio 

líquido até o dia pré-definido de entrega 

(normalmente após 4 dias úteis) e chegado o 

dia de entrega, automaticamente o valor 

correspondente à venda será creditado na 

Garantia recebida. 

Finalmente, de acordo à liquidação das 

operações do Partners FX, caso surja uma 

moeda com saldo negativo no saldo por moeda, 

esse saldo negativo pode ser coberto através 

de crédito (transferência) para o depósito de 

garantia recebido ou venda dos Valores 

Mobiliários Substitutos. 

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 a 
avaliação do Patrimônio Líquido atinja um 
percentual igual ou abaixo de 40% (no caso de 
High Leverage Course, 80%) do valor total da 
“Garantia para Posições Abertas”, 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.) 

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 a 
avaliação do Patrimônio Líquido atinja um 
percentual igual ou abaixo de 40% (no caso de 
Corporate Course, 80%) do valor total da 
“Garantia para Posições Abertas”, 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.) 

Sem mais 


