
 
【Importante】 Sobre o atendimento à regulamentação do depósito de garantia 

 
De acordo com a regulamentação do depósito de garantia que entrará em vigor em 01 de agosto de 
2010, ficará obrigatório ao cliente pessoa física custodiar o depósito de garantia de 2% ou mais 
(alavancagem de 50 vezes ou menos) do valor da operação. *A partir de 01 de agosto de 2011 será 
necessário 4% ou mais do valor da operação (alavancagem de 25 vezes ou menos). 
 
Atualmente oferecemos aos clientes o Standard Course de aproximadamente 50 vezes e o High 
Leverage Course de aproximadamente 100 vezes, mas em congruência com esse vigor, estão 
previstas as alterações das características do investimento, adequando-se a regulamentação, 
conforme abaixo. 
 
※ Em função da alteração das características do investimento, o atual Standard Course e o High 

Leverage Course serão alterados para Standard Course e Corporate Course, respectivamente. 
※ O Partners FXnano terá somente o Standard Course. 
 
 
Standard Course (clientes pessoa física) 
 
【Valor do Depósito de Garantia】 
Atualmente, o valor do depósito de garantia, em princípio, é fixo e configurado considerando o nível 
do valor de cada par de moedas e sua volatilidade, mas devido à alteração da característica do 
investimento, o valor do depósito de garantia necessário para cada par de moedas será definido a 
cada dia útil, considerando o nível do valor de fechamento do dia útil anterior de cada par de 
moedas. 
 
Valor do depósito de garantia para cada 10,000 unidades monetárias, após a alteração da 
característica de investimento. (Previsão) 
 
Valor de fechamento do par de moedas no dia 
útil anterior 

Valor do depósito de garantia para cada 
10,000 unidades monetárias 

Alavancagem real 

Igual ou maior ¥ 105 inferior ¥ 110 23,000 ienes abaixo de 47.8x (≧2.09%) 
Igual ou maior ¥ 100 inferior ¥ 105 22,000 ienes abaixo de 47.7x (≧ 2.09%)
Igual ou maior ¥ 95 inferior ¥ 100 21,000 ienes abaixo de 47.6x (≧ 2.10%)
Igual ou maior ¥ 90 inferior ¥ 95 20,000 ienes abaixo de 47.5x (≧ 2.10%)
 
※ A tabela de valor do depósito de garantia será configurada para cada par de moedas. 

Normalmente a alavancagem será de 45 a 48 vezes, mas para uma parte, no caso do ZAR/JPY e 
outros, há a previsão do nível da alavancagem ser um pouco acima de 10 vezes. 

 
Atualmente para os clientes do Standart Course não haverá muita diferença no valor do depósito de 
garantia aplicado atualmente, mas ao cliente que utiliza o High Leverage Course, para poder manter 
a mesma quantidade de operações em aberto, será necessário aproximadamente o dobro do 
depósito de garantia atualmente depositado, portanto pedimos sua atenção. 
 
【Nível do Stop Loss】 
Atualmente, no Standard Course, quando o valor do Patrimônio líquido se apresenta igual ou abaixo 
de 40% do valor do depósito de garantia necessário ocorre o Stop Loss automático . Após a 
alteração da característica do investimento o nível para Stop Loss automático também será de 40%, 
portanto não haverá mudanças. 
※ Para os clientes do High Leverage Course será alterado do atual 80% para 40%. 
※ O nível do pré-alarme atualmente é de 80%, mas com a alteração da característica do 

investimento ficará em 100%. 
 
 



【Cálculo da margem adicional】 
Após 01 de agosto de 2010, de acordo com a situação das posições do cliente através do cálculo 
abaixo demonstrado, poderá ocorrer a chamada de margem adicional. 
 
Margem adicional ＝ valor final do patrimônio líquido de cada dia útil － valor final do depósito de 
garantia necessário para as operações em aberto de cada dia útil 
 
Quando o valor do cálculo acima ficar negativo, no final de cada dia útil ocorrerá a chamada de 
margem adicional. 
※ Quando o percentual de manutenção do depósito de garantia ficar abaixo de 100% no final de 

cada dia útil, ocorrerá a chamada de margem adicional. 
 
Quando ocorrer a chamada de margem adicional, para suprí-la, deve-se depositar (transferir) um 
valor igual ou acima da margem adicional necessária, ou efetuar a liquidação de algumas ou de 
todas as operações em aberto, até o horário (18 horas *previsão) estipulado por esta empresa, e 
assim desfazer a chamada de margem adicional. 
※ Caso não seja efetuada a margem adicional até o horário determinado, esta empresa efetuará a 

liquidação compulsória de TODAS as operações em aberto. Pedimos sua atenção neste fato. 
※ Não é válido o valor do aumento da avaliação de lucro da(s) operação(ões) em aberto(s) para 

desfazer a chamada de margem adicional. 
※ Não é possível efetuar saque através de transferência quando há chamada de margem 

adicional. 
Quando houver insuficiência de dinheiro, esta será informada ao e-mail cadastrado do cliente e 
também será exibida na tela de operações e no extrato. 
 
■ Para os clientes que atualmente operam com o High Leverage Course 
Conforme a vigência do regulamento do depósito de garantia, o atual High Leverage Course operado 
pelos clientes pessoa física será encerrado. Por este motivo, pedimos sequencialmente que o 
próprio cliente efetue a alteração para o Standard Course. 
※ Cuidados quando efetuar a alteração para o Standard Course. 
Não é possível efetuar a alteração para o Standard Course tendo operação em aberto, pedimos que 
tome cuidado. 
Para os clientes pessoa física que não efetuarem a alteração até a vigência do regulamento, a 
alteração para o Standard Course será feita automaticamente por esta empresa, no momento da 
vigência. 
 
Quando na vigência do regulamento o cliente pessoa física que possuir operações em aberto no 
High Leverage Course e cujo patrimônio líquido não alcançar o valor do depósito de garantia 
necessário do Standard Course, poderá ocorrer a chamada de margem adicional. Pedimos que tome 
cuidado principalmente para este item. 
 
 
Corporate Course (clientes pessoa jurídica) 
 
Os clientes pessoas jurídicas estão exclusos do regulamento do depósito de garantia. 
Conforme alteração da característica do investimento, para TODOS os clientes pessoas jurídicas 
que possuem conta nesta empresa será feita a transição para o atual High Leverage Course 
(alavancagem máxima de aproximadamente 100 vezes, nível do Stop Loss de 80%). 
 
【Valor do Depósito de Garantia】 
O valor do depósito de garantia, em princípio, é fixo e será configurado considerando o nível do valor 
de cada par de moedas e sua volatilidade. 
※ No Corporate Course não há necessidade da margem adicional como acima descrito, por isso, 

poderá efetuar as operações conforme as regras atuais. 
※ Como o Partners FXnano oferece somente o Standard Course, pedimos que tome cuidado, pois 

para os clientes pessoas jurídicas também poderá ocorrer a chamada de margem adicional. 



Programação da transição (previsão) 
 
・ 19 de julho de 2010 (segunda-feira): início do Standard Course baseado no NOVO depósito de 

garantia. 
➢ Será definido o valor do depósito de garantia a cada dia útil conforme indicado na tabela 

acima. 
➢ Será iniciado o cálculo da margem adicional e haverá exibição da mensagem na tela e envio 

de e-mails em caráter experimental. 
➢ Para os clientes que ocorrer a chamada de margem adicional, será informado via e-mail, 

entre outros, mas, mesmo que não cubra o valor insuficiente, não efetuaremos a liquidação 
compulsória das operações. ※ Exceto o Stop Loss automático. 

・ 02 de agosto de 2010 (segunda-feira): Início de todas as operações inclusive aplicação do Stop 
Loss obrigatório para as operações cuja chamada de margem adicional não foi atendida até o 
determinado momento. 

 
Cuidados a tomar na transição 
 
・ Após a manutenção do dia 17 de julho (sábado), será encerrada a tela de alteração da 

alavancagem que se encontra dentro da tela de operações.  
・ Após a manutenção acima citada, os clientes pessoas físicas que utilizam o High Leverage 

Course serão alterados automaticamente para o Standard Course na manutenção do dia 31 de 
julho (sábado). 

・ Após a manutenção acima citada, os clientes pessoas jurídicas que utilizam o Standard Course 
serão alterados automaticamente para o Corporate Course na manutenção do dia 31 de julho 
(sábado). 

※ Após a manutenção acima citada, para os clientes que utilizam o High Leverage Course, a partir 
de 19 de julho não serão aplicadas as medidas (avisos por e-mail e afins quando houver 
chamada de margem adicional). Pedimos que tome cuidado. 

Sem mais 
 
■ A programação acima e sua utilização é de atual momento (em 24 de maio de 2010). Caso 

ocorra alterações, será informada via home-page e outros. 
 
No Partners FX e no Partners FX nano, devido à oscilação dos valores das moedas operadas ou dos 
Pontos Swap e em casos em que é necessário pagar os Pontos Swap, o valor do ato da venda pode 
ser inferior ao valor do ato da compra, o que representa o risco de prejuízo. E ainda, como é possível 
operar um valor superior ao valor do depósito de garantia, portanto há a possibilidade de o valor do 
prejuízo superar o valor do depósito de garantia. 
A comissão referente às operações do Partners FX, no caso da operação via internet, é gratuita 
tanto para início como para liquidação (via telefone, a comissão é de 0.20 iene por unidade de 
moeda para lotes inferiores a 100 mil unidades, ou 0.10 iene por unidade de moeda para lotes iguais 
ou superiores a 100 mil unidades, valores aplicados no início e na liquidação).  
O depósito de garantia necessário para operações é de 10 mil ienes (5 mil ienes no caso de High 
Leverage Course) a 40 mil ienes para cada 10 mil unidades monetárias, variando para cada par de 
moedas, que possibilita operar um montante de até aproximadamente 50 vezes (aproximadamente 
100 vezes no caso de High Leverage Course) o depósito de garantia. Existe diferença entre os 
valores de compra e os valores de venda (Spread). 
 
Para iniciar as operações leia atentamente os documentos apresentados antes de firmar contrato e, 
após sua compreensão, pedimos que tome sua própria decisão. 
 
<Razão Social> Money Partners Co., Ltd. (Empresa de Investimentos em Produtos Financeiros) 
<Número de Registro> Diretor da Secretaria das Finanças de Kanto (Kinsho) Nº2028 
<Associação Inscrita> Associação das Corretoras de Valores do Japão,  Corporação Jurídica: 
Associação de Futuros Financeiros do Japão 
 


