
Sobre a Straits Financial LLC

A Straits Financial LLC é reconhecida como uma corretora de futuros registrada (Futures 
Commission Merchant -FCM), inscrita na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e 
membro da National Futures Association (NFA).
A empresa é um Membro de Compensação da Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago 
Board of Trade (CBOT), Commodity Exchange (COMEX), Dubai Mercantile Exchange (DME), New 
York Mercantile Exchange (NYMEX) e ClearPort. A FCM é uma subsidiária da Straits Financial 
Group Pte Ltd, a divisão de corretagem do CWT Group, a maior empresa de logística de capital 
aberto do Sudeste Asiático.

 Por meio das a�liadas asiáticas e parcerias globais, a Straits é focada em fornecer uma ampla 
gama de serviços �nanceiros, garantindo que nossos clientes tenham uma positiva e 
consistente experiência.

 Nos EUA, há também a Straits Financial Fund Management LLC, uma operadora de pool de 
commodities registrada e licenciada.
 
 Mais informações podem ser encontradas em www.straits�nancial.com, www.straits�m.com e 
www.cwtlimited.com.

O seu dedicado parceiro de negócios 

O foco da Straits é nos clientes e corretores. Nós não fazemos Trading Proprietário. 100% dos 
nossos esforços estão em criar uma FCM personalizada e de referência que proporcione aos 
clientes e corretores o melhor em serviços de execução e de clearing.

Institucionais

Pessoa física

Corretores de 
apresentação

Clientes institucionais têm acesso a uma variedade de sistemas de cotação e software 
de negociação, além de monitoramento em tempo real dos processos de controle de 
crédito e gestão de risco, fornecendo o nível máximo de segurança �nanceira.

A Straits oferece planos de conta �exíveis para atender às suas necessidades 
especí�cas e não importa que tipo de conta escolha, você pode começar o usar o 
serviço mais so�sticado da Straits conhecido por incluir acesso 24 horas à mesa de 
operações e serviços de execução, pesquisa gratuita, comentários e processamento 
de back-o�ce de qualidade. 

Nós fornecemos recursos para marcas próprias e soluções de tecnologia 
customizáveis para atender às diversas necessidades de nossos clientes. Além de 
conta de rápida con�guração, nossos corretores têm a possibilidade de acessar 
diretamente de seu site todos os nossos formulários de contas e pesquisa, além de 
estruturas de back-o�ce, garantindo transparência e melhor e�ciência.  

Nosso time

O time de executivos da Straits possui experientes pro�ssionais do mercado. 
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Você no coração do 
nosso negócio

A Straits Financial oferece uma ampla 
gama de serviços, incluindo uma 
variedade de plataformas de 
negociação para operação 
auto-dirigida, assistida pelo corretor, 
execução de negócios e clearing de 
uma lista completa de futuros e opções. 
Na Straits, você tem:

>> Rápida con�guração de conta
Nossos processos ajudam você na 
con�guração mais ágil de modo a começar 
a negociação mais rapidamente.

>> Boa gestão de risco
Nós proporcionamos aos nossos clientes 
execução e�ciente, apurada, comunicação 
imediata e boa gestão de risco. 

>> Mesa de operações 24 horas
Nossos corretores pro�ssionais com 
décadas de experiência em negociação de 
futuros estão sempre prontos para atender 
a sua chamada.

>> Plataformas de ponta para  
       e-Trading
Oferecemos aos nossos clientes sistemas 
de negociação eletrônica da mais alta 
qualidade que são fáceis de navegar e 
construídos para fornecer execução de 
ordem fácil e e�ciente. 

>> Completo serviço de suporte  
       técnico
Nosso time de suporte 24 horas irá 
pronta e pro�ssionalmente ajudá-lo a 
resolver qualquer problema técnico 
que possa ter.

>> Divisão LW
Nós fornecemos serviços pro�ssionais 
e personalizados de execução por 
telefone ou uma plataforma 
eletrônica de negociação. 

>> Futuros geridos
Permitem que os clientes 
diversi�quem o seu portfólio e 
proporcionam exposição a gestores 
�nanceiros pro�ssionais para a 
negociação de uma ampla variedade 
de futuros e opções.

Visão geral da empresa
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Straits Direct Straits Edge Straits Mesa Straits iSystems Rithmic

CQG CQG Mobile Cunningham T4 iBroker Trading Technologies

Australian Securities Exchange (SFE)
Bursa Malaysia (BMDEX)
CBOE Futures Exchange - VIXX (CFE)
Chicago Board of Trade (CBOT)
Chicago Mercantile Exchange (CME)
Clearport
Commodity Exchange (COMEX)
Dubai Mercantile Exchange (DME)
Eurex
Euronext London (LIFFE)
Euronext Paris
Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
ICE Futures Canadá

ICE Futures Europa
ICE Futures EUA
Kansas City Board of Trade (KCBOT)
London Metals Exchange (LME)
Minneapolis Grain Exchange (MGEX)
Montreal Exchange
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
NYSE LIFFE
New Zealand Futures and Options Exchange 
(NZFOE)
Singapore Exchange (SGX)
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)
Tokyo Stock Exchange (TSE)

Depósitos de clientes
A Straits detém em dinheiro todos os depósitos de clientes e de empresas de capital. 100% 
de todos os depósitos são 100% líquidos. Esse é o compromisso da Straits com você.

Acesso às bolsas 

A Straits permite transações nas principais bolsas de valores globais dando ao cliente e 
corretor acesso a uma ampla gama de produtos para hedge ou de estratégias de negócios. 

Straits Research
É oferecido gratuitamente a todos. Nós fornecemos relatórios de mercado diários enviados 
diretamente para o seu e-mail. A con�guração é rápida e fácil. Oferecemos relatórios sobre 
os mercados  de ouro, prata, milho, trigo, soja, gado, bezerro, e suínos. Cada relatório é 
escrito por um especialista em pesquisa de commodities e fornece insights sobre esses 
mercados. A Straits também tem, por meio de sua rede interna e de corretores, outras 
possibilidades de pesquisa que incluem o fornecimento de negócios e de assistência de 
hedge.

Plataformas de negociação rápidas, seguras e con�áveis 
no mercado 
A Straits oferece uma variedade de plataformas eletrônicas de negociação, cada uma com 
características únicas concebidas para atender demandas de negociação individuais. A 
Straits Electronic Trading Solutions (ETS) está disponível para ajudá-lo a entender melhor os 
diferentes sistemas, ajudá-lo a fazer o download de aplicativos e a gerenciar o produto. 

Entre em contato com os ETS pelo telefone 312 670 2822 ou pelo email 
ETS@straits�nancial.com. 

Os sistemas oferecidos são: 

Escritórios globais
Escritórios de Singapura
Straits Financial Group Pte Ltd
Straits Financial Services Pte Ltd
Straits (Singapore) Pte Ltd

9 Temasek Boulevard
#28-02 Suntec Tower Two
Singapore 038989

T . +65 6672 9669
F . +65 6672 9670

CHINA • SHANGHAI
Straits Commodity Merchant Limited

Room  1101 Hongjia Building
No. 388 Fushan Road
Pudong New District, Shanghai
China

T . +86 21 6168 1936
F . +86 21 6168 1938

Disclaimer
Os produtos de futuros de commodities e de opções apresentam um alto grau de risco e de perdas em excesso ao seu investimento inicial. A rentabilidade 
anterior não necessariamente indica os resultados futuros. Entre em contato com seu representante de conta para quaisquer dúvidas ou preocupações.

 Embora a Straits se esforce para fornecer-lhe a mais recente tecnologia e plataformas de negociação altamente robustas, podem ocorrer períodos de 
interrupções do sistema ou desempenho lento. Estas ocorrências podem estar fora do controle da Straits e exigem que você envie ordens por meios 
alternativos. Se você tiver problemas técnicos, por favor, contate-nos para relatar o caso e entrar com ordens por meio de nossa mesa até que o problema seja 
resolvido. 

Fale conosco
Straits Financial LLC
One Financial Place
Suite 3990
Chicago IL 60605

T . +1 312 462 4499
F . +1 312 461 1003
E . info@straits�nancial.com
W .  straits�nancial.com

>> Suporte para corretores de   
       apresentação
T . +1 312 462 4433
E . ib@straits�nancial.com

>> Soluções para negociação eletrônica 
T . +1 312 670 2822
E . ets@straits�nancial.com

>> Straits Financial Fund Management 
LLC
T . +1 312 846 5660
E . info@straits�m.com


