
 

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); Advanced Markets, LLC 

(serviços de derivativos sob a supervisão da 
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Agência de Supervisão Financeira dos Estados 

Unidos). 

 

Agência de Supervisão Financeira dos Estados 

Unidos); Lucid Markets (serviços de 

investimentos financeiros sob supervisão da 

Agência de Serviços Financeiros da Inglaterra).

Ⅱ Sumário do Contrato 

 

6.  Prazo de Liquidação/Término do contrato 

de operações 

 
Normalmente, no Mercado de Câmbio Spot, a 
liquidação é feita pela troca do valor referente 
pela moeda estrangeira após 2 dias úteis da 
operação. No Partners FX, por outro lado, 
pode-se prorrogar o prazo de liquidação da 
operação (pelo sistema Rollover) até o cliente 
determinar, mantendo continuamente a 
operação, portanto não existe prazo de 
liquidação. Caso o cliente queira encerrar suas 
operações pela compra/venda inversa, poderá 
fazê-lo a qualquer momento, dentro do horário 
normal de operações, seguindo os 
procedimentos do item 4. 
Execução/recebimento dos pedidos de compra 
e venda. 
E ainda, em caso de cancelamento da conta, 
caso haja posições existentes nessa conta, 
essa empresa poderá processar essas 
posições, mediante aviso, e com isso terminar o 
contrato de operações. 
E também pode haver ocasião de terminar o 
contrato de operações de acordo ao item 11. 
Liquidação Automática. 
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operação (pelo sistema Rollover) até o cliente 
determinar, mantendo continuamente a 
operação, portanto não existe prazo de 
liquidação. Caso o cliente queira encerrar suas 
operações pela compra/venda inversa, poderá 
fazê-lo a qualquer momento, dentro do horário 
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procedimentos do item 4. 
Execução/recebimento dos pedidos de compra 
e venda. 
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em 11. Liquidação Automática e em 9.(5) 
Chamada de Margem. 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia 

/ Depósitos e saques 

◎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 

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 

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. (Os clientes pessoa 



 

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) 

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 01 de agosto de 2010) 

 

(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. 

(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, 

Exchange Traded Fund (ETF) e Real Estate 

Investment Trust (REIT) negociados 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. 

 (5) Chamada de Margem (Não se aplica ao 

Corporate Course) 

No final de cada dia útil, caso o valor do 

patrimônio líquido (diz-se do valor do 

patrimônio líquido definido em 10. Avaliação do 

Patrimônio Líquido) seja insuficiente para o 

valor total do depósito de garantia necessário 

para posições, esse insuficiente será 

requisitado através da chamada de margem. 

Caso a chamada de margem não seja eliminada 

até as 18 horas do dia útil que foi requisitada a 

chamada de margem (doravante denominado 

“prazo da chamada de margem”. Caso o dia útil 

termine antes das 18 horas, o prazo da 

chamada de margem será informado a parte.), 

todas as posições em aberto do cliente serão 

liquidadas pelo pedido de cotação do momento. 

Entretanto, caso enquadre-se em 

11.Liquidação Automática todas as posições 

em aberto do cliente serão liquidadas pelo 

pedido de cotação do momento mesmo antes 

do prazo da chamada de margem. 



 

 

◎Como eliminar a chamada de margem 

A chamada de margem pode ser eliminada por 

uma das formas abaixo. 

1-Crédito no depósito de garantia recebido de 

valor igual ou superior ao valor da chamada de 

margem (o depósito no valor recebido em 

desuso não elimina a chamada de margem, 

portanto faça a transferência para o depósito 

de garantia recebido.) 

2-Atribuição nos valores mobiliários 

substitutos dos valores mobiliários cuja 

avaliação da substituição seja igual ou superior 

ao valor da chamada de margem 

3-Diminuição do depósito de garantia 

necessário para posições igual ou superior ao 

valor da chamada de margem, através de 

compra ou venda contrária (liquidação de 

posições) 

4-Conjugação das três formas acima 

※Atenção. Não há eliminação da chamada de 

margem através da variação da avaliação do 

lucro/prejuízo das posições em aberto. 

10.  Avaliação do Patrimônio Líquido 

 

◎Valor Disponível para Saque, Valor 

Disponível para Transferência, Capacidade 

Operacional 

Do Patrimônio Líquido é subtraida a Garantia 

total necessária (Garantia para posições 

abertas + Garantia para pedidos reservados) e, 

caso o valor restante seja positivo, em príncipio 

esse valor está disponível para transferência e 

também para pedido de início de operação 

(Capacidade Operacional). Como o Patrimônio 

Líquido se altera constantemente, os pedidos 

de início de operação indicados pelo pedido de 

“Valor Indicado (sashine)”, etc., que foram 

aceitos no momento do pedido, podem vir a ser 

cancelados, ao invés de concretizados, no 

momento que alcançar a cotação indicada. 

 

※Caso o Patrimônio Líquido ultrapasse o valor 

10.  Avaliação do Patrimônio Líquido 
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Disponível para Transferência, Capacidade 

Operacional 

Do Patrimônio Líquido é subtraida a Garantia 

total necessária (Garantia para posições 
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caso o valor restante seja positivo, em príncipio 

esse valor está disponível para transferência e 

também para pedido de início de operação 

(Capacidade Operacional). Como o Patrimônio 

Líquido se altera constantemente, os pedidos 

de início de operação indicados pelo pedido de 

“Valor Indicado (sashine)”, etc., que foram 

aceitos no momento do pedido, podem vir a ser 

cancelados, ao invés de concretizados, no 

momento que alcançar a cotação indicada. 

※Enquanto houver requisição de chamada de 

margem, mesmo que haja capacidade 



 

do depósito de garantia recebido (incluindo os 

lucros de operações não-liquidadas ou 

avaliação dos Valores Mobiliários Substitutos) é 

possível realizar novos pedidos 

correspondentes a esse valor, mas, em relação 

à transferência, o valor do depósito de garantia 

recebido fica sendo como limite. Contamos 

antecipadamente com sua compreensão. 
 

operacional devido à melhora do lucro/prejuízo 

avaliado, não será possível realizar a 

transferência do depósito de garantia recebido 

para o valor recebido em desuso ou outra 

conta. 

※Caso o Patrimônio Líquido ultrapasse o valor 

do depósito de garantia recebido (incluindo os 

lucros de operações não-liquidadas ou 

avaliação dos Valores Mobiliários Substitutos) é 

possível realizar novos pedidos 

correspondentes a esse valor, mas, em relação 

à transferência, o valor do depósito de garantia 

recebido fica sendo como limite. Contamos 

antecipadamente com sua compreensão. 
 

Sem mais 


