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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Data da revisão: 6 de fevereiro de 2016 

Antigo Antigo 

O Partners FX 

(Abreviado) 

・No Partners FX, os clientes pessoa física podem realizar operações cambiais 

de valores correspondentes ao máximo aproximado de 25 vezes o valor do 

depósito de garantia, portanto a alavancagem máxima é de aproximadamente 

25 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. (os clientes do Corporate Course, dependendo do Course, 

entre outros, podem realizar operações cambiais de valores correspondentes 

ao máximo aproximado de 25, 100 ou 200 vezes o valor do depósito de 

garantia, portanto a alavancagem máxima é do valor aproximado de 25, 100 ou 

200 vezes.) 

 

ⅡSumário do Contrato  

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(3) Procedimento de pedidos 

(E) Restrição para manter posições 

No Partners FX, a quantia máxima do total de posições abertas que o cliente 

pode manter de uma só vez é estipulada a parte por esta empresa. 

 

 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e saques 

(1) Unidade operacional 

◎Valor do depósito de garantia necessário para clientes pessoa jurídica 

(Abreviado) 

 

Em relação aos clientes pessoa jurídica do Corporate Course que abriram 

conta do Partners FX antes de 7 de novembro de 2015, até a data estipulada a 

parte por esta empresa, o valor do depósito de garantia necessário para 

posições será de um oitavo dos clientes pessoa física, e o valor da 

movimentação é no máximo aproximadamente 200 vezes o depósito de 

garantia necessário para posições, e o valor do depósito de garantia 

necessário para posições é o valor da tabela abaixo. (Em 07 de novembro de 

2015) 

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 ¥250. 

¥115 ou acima    abaixo de ¥120 ¥6,000 

¥110 ou acima    abaixo de ¥115 ¥5,750 

¥105 ou acima    abaixo de ¥110 ¥5,500 

¥100 ou acima    abaixo de ¥105 ¥5,250 

¥95 ou acima     abaixo de ¥100 ¥5,000 

¥90 ou acima     abaixo de ¥95 ¥4,750 

¥85 ou acima     abaixo de ¥90 ¥4,500 

Abaixo de ¥85    conforme acima, a cada ¥5 o depósito de garantia 

necessário para posições diminui ¥250 

ZAR/JPY, HKD/JPY 

Valor do depósito de garantia 

necessário para posições a cada 10 

mil unidades 

¥15 ou acima     abaixo de ¥20 ¥2,000 

¥10 ou acima     abaixo de ¥15 ¥1,500 

¥5 ou acima     abaixo de ¥10 ¥1,000 

※O valor do depósito de garantia para cada par de moedas poderá sofrer 

alterações conforme a necessidade, após considerar a volatilidade, entre 

outros fatores. 

 

O Partners FX 

(Abreviado) 

・No Partners FX, os clientes pessoa física podem realizar operações cambiais 

de valores correspondentes ao máximo aproximado de 25 vezes o valor do 

depósito de garantia, portanto a alavancagem máxima é de aproximadamente 

25 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. (os clientes do Corporate Course, dependendo do Course, 

entre outros, podem realizar operações cambiais de valores correspondentes 

ao máximo aproximado de 25 ou 100 vezes o valor do depósito de garantia, 

portanto a alavancagem máxima é do valor aproximado de 25 ou 100 vezes.) 

 

 

ⅡSumário do Contrato  

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(3) Procedimento de pedidos 

(E) Restrição para manter posições 

No Partners FX, a quantia máxima do total de posições abertas e a quantidade 

de tais ocorrências que o cliente pode manter de uma só vez são estipuladas a 

parte por esta empresa. 

 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e saques 

(1) Unidade operacional 

◎Valor do depósito de garantia necessário para clientes pessoa jurídica 

(Abreviado) 

 

(Exclusão) 

 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

(Inclusão） 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

Revisado em 6 de fevereiro de 2016 

 

Sem mais 


