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Após a revisão

O Partners FX
・ Permite realizar operações perante custódia de
uma parte do valor operado, designado depósito de
garantia, em que é possível manter uma operação
em aberto através da prorrogação do prazo
habitual de execução de 2 dias utilizados entre os
bancos no investimento cambial a vista, caso não
haja a liquidação pela compra/venda inversa.
・ No Partners FX é possível realizar operações
cambiais de valores correspondentes ao máximo
aproximado de 50 vezes o valor do depósito de
garantia, portanto a alavancagem máxima é de
aproximadamente 50 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.
・ Tem a comissão gratuita para operações feitas via
internet. Há ocorrência de comissão caso a
operação seja feita via telefone ou operação de
liquidação em espécie (Delivery).
Dentro do quadro
1. Item sobre a comissão
No Partners FX, a comissão referente às operações
realizadas via internet é gratuita. No caso de pedido
via telefone será cobrada uma comissão de 0.20 iene
por unidade de moeda no caso de um pedido com
volume inferior a 100 mil unidades de moeda, e 0.10
iene por unidade de moeda no caso de um pedido com
volume de 100 mil unidades de moeda ou superior. E a
comissão para liquidação em espécie (Delivery) é de
0.40 iene por unidade de moeda no caso de volume
inferior a 100 mil unidades de moeda, e 0.20 iene por
unidade de moeda no caso de volume de 100 mil
unidades de moeda ou superior.
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O Partners FX
・ Permite realizar operações perante custódia de
uma parte do valor operado, designado depósito de
garantia, em que é possível manter uma operação
em aberto através da prorrogação do prazo habitual
de execução de 2 dias utilizados entre os bancos
no investimento cambial a vista, caso não haja a
liquidação pela compra/venda inversa.
・ No Partners FX é possível realizar operações
cambiais de valores correspondentes ao máximo
aproximado de 50 vezes o valor do depósito de
garantia, portanto a alavancagem máxima é de
aproximadamente 50 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.
・ A comissão é gratuita. No entanto, há a ocorrência
de comissão para pedidos de liquidação via
telefone ou operação de Liquidação em espécie
(Delivery).

1. Comissão
(1) Comissão no caso de operações via internet
A comissão referente às operações, cujos pedidos
foram realizados via internet, é gratuita tanto para o
pedido de início como para o pedido de liquidação.

1. Comissão
(1) A comissão de operações de compra e venda é
gratuita. No entanto, restringida aos pedidos de
liquidação de operações por telefone, será cobrada
comissão para os seguintes casos.

Dentro do quadro
1. Item sobre a comissão
A comissão é gratuita. No entanto, será cobrada
comissão de 0.20 iene ou 0.40 iene por unidade de
moeda para pedidos de liquidação via telefone. E, a
comissão para Liquidação em espécie (Delivery) é de
0.40 iene por unidade de moeda no caso de volume
inferior a 100 mil unidades de moeda, e 0.20 iene por
unidade de moeda no caso de volume de 100 mil
unidades de moeda ou superior.
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(2) Comissão no caso de operação via telefone
Para os pedidos via telefone, o recebimento ocorrerá
dentro do horário à parte estabelecido pela empresa.
Porém, para um lote inferior a 100 mil unidades
monetárias em cada pedido, a comissão de operação
será de ¥2,000 para cada lote de 10 mil unidades
monetárias (¥0.20 por unidade monetária), no início da
operação, e para um lote superior a 100 mil unidades
monetárias em cada pedido, será de ¥1,000 para cada
lote de 10 mil unidades monetárias (¥0.10 por unidade
monetária), no início da operação. A comissão
referente à liquidação da operação é definida de
acordo ao montante pedido no início da posição.
Para as operações liquidadas no mesmo dia, a
comissão de liquidação é gratuita. Por fim, o valor da
comissão não será debitada no início da operação e
sim, debitada totalmente, no ato da liquidação da
operação, do valor custodiado pelo cliente.
(3) Comissão no caso de liquidação em espécie
No Partners FX, normalmente as operações se
encerram na liquidação das mesmas (compra ou venda
contrária), mas caso o cliente queira, poderá efetuar o
pedido de Liquidação em espécie (Delivery), na própria
tela de operações (há moedas que não podem ser
liquidadas em espécie). Havendo o pedido de
Liquidação em espécie (Delivery), será cobrada
comissão de compra/venda referente ao início da
operação, além de comissão de Liquidação em espécie
à parte.
As comissões para a liquidação em espécie (Delivery)
são as seguintes: No caso de um lote inferior a 100 mil
unidades, ¥4,000 por cada lote de 10 mil unidades
(¥0.40 por unidade de moeda), e no caso de um lote
superior a 100 mil unidades, ¥2,000 por cada lote de 10
mil unidades (¥0.20 por unidade de moeda). A
comissão é descontada do depósito custodiado do
cliente.
(4) Método de cálculo da comissão
A comissão é calculada pela multiplicação da
quantidade concretizada pelo valor total da comissão
de início da operação e comissão de liquidação ou
comissão de liquidação em espécie (Delivery).
Porém, a comissão referente à liquidação da operação
feita pelo telefone é definida de acordo ao montante
pedido no início da posição.
(Exemplo)
●Inicia uma posição de 100 mil unidades e liquida a
cada 10 mil…¥2,000×10=¥20,000 de comissão. (A

Liquidação de posição referente a um pedido de
início cujo volume operacional foi de até 100 mil
unidades monetárias ........... ¥4,000 por lote de 10 mil
unidades de cada par de moedas
Liquidação de posição referente a um pedido de
início cujo volume operacional foi de 100 mil unidades
monetárias ou mais ........... ¥2,000 por lote de 10 mil
unidades de cada par de moedas
※Para as liquidações no mesmo dia, a comissão de
liquidação será a metade do valor.
※Para as liquidações através de operações por
internet cujo o pedido de início foi emitido por telefone,
a comissão será gratuita tanto para o pedido de início,
quanto para o pedido de liquidação.
(2) Comissão no caso de Liquidação em espécie
No Partners FX, normalmente as operações se
encerram na liquidação das mesmas (compra ou venda
contrária), mas caso o cliente queira, poderá efetuar o
pedido de Liquidação em espécie (Delivery), na própria
tela de operações (há moedas que não podem ser
liquidadas em espécie). Havendo a Liquidação em
espécie (Delivery), será cobrada comissão de
Liquidação em espécie. As comissões para a Liquidação
em espécie (Delivery) são as seguintes: no caso de um
lote inferior a 100 mil unidades, ¥4,000 por cada lote de
10 mil unidades (¥0.40 por unidade de moeda), e no
caso de um lote de 100 mil unidades ou mais, ¥2,000
por cada lote de 10 mil unidades (¥0.20 por unidade de
moeda). E, a comissão é descontada do depósito
custodiado do cliente.
(3) Método de cálculo da comissão
A comissão é calculada pela multiplicação da
quantidade concretizada pela comissão de liquidação ou
comissão de Liquidação em espécie (Delivery).
Porém, a comissão de liquidação de operação por
telefone é definida de acordo ao montante pedido no
início da posição.
(Exemplo)
●Inicia uma posição de 100 mil unidades e liquida a
cada
10
mil
através
de
pedido
por
telefone…¥2,000×10=¥20,000 de comissão.
●Inicia com 10 pedidos de 10 mil unidades e liquida de
uma vez 100 mil unidades através de pedido por
telefone...¥4,000×10= ¥40,000 de comissão.

comissão de ¥1,000 do início da operação também é
aplicada na liquidação, mesmo que essa seja em
volume inferior a 100 mil unidades.)
●Inicia com 10 pedidos de 10 mil unidades e liquida de
uma vez 100 mil unidades...¥4,000×10= ¥40,000 de
comissão. (A comissão de ¥2,000 do início da
operação também é aplicada na liquidação, mesmo que
essa seja feita de uma vez em volume superior a 100
mil unidades.

