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A negociação com produtos futuros implica riscos significativos de perda que devem ser conhecidos 
antes da negociação e podem não ser apropriados para todos os investidores.  
 
Esta apresentação não é e não deve ser interpretada como uma recomendação ou solicitação de 
compra ou venda de qualquer título, contrato de futuros, opções sobre futuros, ou qualquer outro 
instrumento financeiro ou mercadoria aqui mencionados. Esta apresentação foi preparada a partir de 
informações disponíveis publicamente ou baseia-se nas opiniões do autor. As informações contidas 
neste documento são consideradas confiáveis, mas não foram verificadas de forma independente. O 
Straits Financial LLC não garante, representa,  atesta ou aceita qualquer responsabilidade quanto à 
exatidão, integralidade ou adequação das informações contidas nesta apresentação.  
 
As informações contidas neste documento podem não ser atuais, devido, entre outras coisas, às 
mudanças nos mercados financeiros ou ambiente econômico. As opiniões refletidas no material estão 
sujeitas a alteração sem aviso prévio. O desempenho passado não deve ser tomado como uma 
indicação ou garantia de desempenho futuro. As previsões de desempenho futuro representam 
estimativas; o desempenho real pode variar.  
 
Este documento não constitui e não deve ser usado como um substituto para orientações fiscais, 
legais ou de investimentos.  

DISCLAIMER 



O Straits Financial Group é a divisão de corretagem do CWT Group, a maior empresa de 
logística de capital aberto no Sudeste da Ásia. O CWT tem escritórios e armazéns em 38 
países, oferecendo conexão do cliente para 120 portos e 1.200 destinos em todo o mundo. 

CWT Group 
Logística global e assessoria 



CWT Group  
Estrutura Organizacional  

CWT Limited  
(Listada na SGX desde 1993) 

Logística Serviços 
financeiros 

Gestão da cadeia fornecedora de 
commodities Engenharia 

 
• Armazenagem 
• Armazenagem para a LME 
• Armazenagem para a 

LIFFE/SGX 
• Monitoramento de estoque 
• Expedição de mercadorias e 

transporte 
• Facilitação de crédito comercial 
• Logística de minérios 
• Logística de transporte de 

mercadorias 
• Logística e equipamentos de 

defesa 
• Logística de contêineres 
• Logística de contratos e de 

gestão de cadeia produtiva 

 
 

• Serviços de 
corretagem para 
futuros e 
derivativos, 
execução, 
compensação e 
liquidação e 
suporte pós-
negociação 

• Opções 
• Mercado de balcão 
• Gestão de 

instalações 
• Estratégias de 

hedge 
 

 
• Comercializa

ção de 
commodities 
para 
concentrados 
de metais de 
base não 
ferrosos 
(cobre, 
chumbo e 
zinco) 

 
 

 
• Gestão e 

manutenção 
de instalações 

• Gestão de 
frota 

• Suprimento e 
instalação de 
produtos de 
engenharia 

Solução em logística Serviços de 
corretagem 

Gestão da cadeia 
fornecedora de 
metais básicos 

Gestão da cadeia 
fornecedora de 

carvão 

 
• Abastecimento 

de carvão, 
execução e 
gestão da 
cadeia 
fornecedora 
de ponta a 
ponta  

 

Manutenção de 
engenharia 



Execução de futuros 
e serviços de 
clearing oferecidos a 
uma grande 
variedade de clientes 
que inclui: 

Presença global com 
escritórios na 
América do Norte e 
Ásia; Centro de 
operações em 
Chicago 

Dedicados 
profissionais de 
vendas 
especializados em 
execuções, 
operações e 
tecnologia 

Straits Financial LLC 
  Visão geral  

• Instituições financeiras 
• Hedgers comerciais 
• Assessores para 

commodities 
• Gestores financeiros 
• Fundos de pensão 
• Traders autônomos 



Portal para o 
cliente que 
oferece 
informações 
personalizadas e 
acesso a dados 
de conta 
históricos e em 
tempo real 

Execução por voz 
24 horas via 
mesa de 
execuções da 
Straits Global 
(GED)  

Plataformas de 
execução múltipla  
para atender às 
necessidades de 
negociação de 
cada cliente 

Principais 
competências 
globais: 
 
• Logística 
• Commodities 
• Clearing e 

execução de 
futuros 

Straits Financial LLC 
  Visão geral  



Straits Financial LLC 
 Depósitos de clientes 

41% 

0% 

55% 

4% 

Fundos de clientes a 
partir de 20 de Março de 

2015 
Depósitos em bancos

Títulos de cliente

Fundos em depósito com o CME

Depósitos detidos por corretores de
carregamento

Aos nossos valorosos clientes, 
 
A Straits Financial LLC é comprometida em manter a máxima 
integridade das contas de nossos clientes e seus recursos em 
depósito.  
 
Como o gráfico mostra, todos os depósitos de clientes são 
mantidos em dinheiro ou pelo programa IEF5 oferecido pela 
Chicago Mercantile Exchange, uma conta bancária com 100% de 
liquidez, sob supervisão da Commodity Futures Trading 
Commission. O dinheiro em espécie fica depositado em bancos, 
com outros corretores de carregamento autorizados pela CFTC 
ou com a CME.  
 
Acreditamos que esta abordagem extremamente conservadora 
com nossos investimentos tem foco na segurança e na liquidez 
do depósito. A Straits não é parceira em tradings proprietários, 
nem usamos acordos de recompra (Repo) ou qualquer outro tipo 
de investimento exótico para lastrear nossas operações. 100% 
do nosso foco é em você, Cliente, e na segurança dos recursos 
confiados à Straits. Nós encorajamos você a comparar nossa 
postura com qualquer, ou mesmo, todas as outras empresas de 
futuros.  
 
Obrigado. 
 
Por favor, contate-nos para esclarecer qualquer dúvida.  



A Straits tem acesso a mais de 20 bolsas globais 

América do norte  
CME 
CBOT 
CFE-VIX 
COMEX 
ICE Futures-US 
ICE Futures-Canadá  
KCBT 
Montreal 
MGEX 
NYMEX 
NYSE LIFFE 
 
 

APAC 
ASX 
DME 
HKEX 
NZFOE 
SGX 
SICOM 
TOCOM 
TSE 
 

A Straits mantém relações de corretagem com suas afiliadas diretas para atender às demandas dos clientes 

A Straits expande continuamente a gama de produtos 
negociados e compensados em bolsa:  
• Futuros e opções em energia 
• Futuros e opções sobre commodities agrícolas 
• Futuros e opções de soft commodities 
• Futuros e opções em moeda estrangeira 
• Futuros e opções de metais preciosos e não ferrosos 
• Futuros e opções de índice de ações 
• Futuros e opções financeiros 

Os objetivos da Straits são: 
• Servir clientes comerciais por um espectro de produtos de 

futuros, opções e de mercado de balcão negociados em 
bolsa 

• Oferecer as últimas tecnologias de negociação para atender 
às demandas de operadores na execução de serviços 

• Oferecer tecnologia atualizada de reconciliação pós-
negociação para a conclusão do processo diário de 
fechamento de clearing 

• Colaborar estreitamente com parceiros globais no 
monitoramento de todos os aspectos de processos de 
entrega 

EMEA 
Euronext Paris 
Euronext LIFFE 
Eurex 
ICE-Europe 
LME 
  

Straits Financial LLC 
  Divisão global 



A Straits Financial LLC acessa mercados pela Mesa de execução global (Global 
Execution Desk -GED) ou pelo pregão viva voz, com conexão direta com a CME 
e a CBOT. 

Operações e 
clearing globais 

Ambientes de 
negócios do 
CME Group 

Mesa de 
execução global 

(Global 
Execution Desk-

GED) 

Serviços de 
vendas de 

negociação 
eletrônica e 

suporte 

Straits Financial LLC 
  Serviços de execução global 



Região Nome da bolsa Straits 
Direct 

Straits 
Edge 

Straits 
Mesa 

CQG 
 

PATS 
 

CME 
Direct 

Clearport Rithmic 
 

TTNET CTS 
T4 

iSystems 
 

América 
do 
norte 

Chicago 
Mercantile 

Exchange (CME)  

√ √ √ √ √ √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ √ √ 
 

Chicago Board 
Of Trade (CBOT)  

√ √ √ √ √ √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ √ √ 
 

CBOE Futures 
Exchange – VIXX 

(CFE) 

√ √ √ √ 

Commodity 
Exchange 
(COMEX)  

√ √ √ √ √ √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ √ √ 
 

ICE Futures U.S. √ √ √ √ √ √ 
 

√ 
 

√ 
 

ICE Futures 
Canadá 

√ √ √ √ √ 

Kansas City 
Board Of Trade 

(KCBOT) 

√ √ √ √ √ √ 
 

√ 
 

√ 

Minneapolis 
Grain Exchange 

(MGEX) 

√ √ √ √ 

Montreal 
Exchange 

√ √ √ √ 

NYMEX Futures √ √ √ √ √ √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ √ √ 
 

Straits Financial LLC 
  Acesso eletrônico às bolsas (E-trading) 



Região Nome da bolsa Straits 
Direct 

Straits 
EDGE 

Straits 
MESA 

CQG 
 

PATS 
 

CME 
Direct 

Clearport Rithmic TTNET CTS T4 iSystems 

Europa Euronext Paris √ √ √ √ 

Euronext Londres 
(LIFFE) 

√ √ √ √ 

Eurex √ √ √ √ √ √ √ 
 

ICE Futures Europa √ √ √ √ √ √ 
 

London Metal 
Exchange 

√ √ √ √ √ √ 

Região 
Ásia-
Pacífico 

Australian Securities 
Exchange/(SFE) 

√ √ √ √ 

Bursa Malaysia 
(BMDEX) 

√ √ √ √ √ 

Dubai Mercantile 
Exchange (DME) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

Hong Kong Futures 
Exchange (HKFE)  

√ √ √ √ √ 

New Zealand Futures & 
Options Exchange 

(NZFOE) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

Singapore Exchange  
(SGX) / SICOM 

√ √ √ √ √ 

Tokyo Stock Exchange 
(TSE) 

√ √ √ √ √ 

Tokyo Commodity 
Exchange (TOCOM) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

Straits Financial LLC 
Acesso eletrônico às bolsas  (E-trading) 



O CTS T4® oferece todas as funcionalidades básicas das quais  operadores 
profissionais precisam, incluindo uma extensa lista de tipos de ordens: mercado, limite, 
stop, stop-limit, trailing stops, MIT's, GTC's, OCO's e auto OCO's. Aplicações para 
Desktop, WebTrader e Smartphones.  

Straits Financial LLC 
Plataformas de execução Front-end - CTS 



Patsystems® é o provedor de J-Trader, com as aplicações para negociação mais usadas e 
confiáveis do mundo, e de Pro-Mark, solução para operadores profissionais de algoritmos 
e de alto volume.  

Straits Financial LLC 
Plataformas de execução Front-end - Patsystems 



A CQG® oferece acesso para execução em um ambiente de mercado de futuros global 
por meio de uma das ferramentas financeiras mais utilizadas em mesas de trabalho de 
operadores. Solução confiável para operadores amplamente disseminada. 

Straits Financial LLC 
Plataformas de execução Front-end - CQG 



Straits Financial LLC 
Plataformas de execução Front-end - Straits Direct 

A Quick Screen Trading® oferece aplicativos DMA para futuros de streaming em tempo 
real e cotações de opções sobre futuros. Dados altamente confiáveis e apurados para 
acesso a qualquer momento ou lugar. Disponível para Blackberry, iPhone e Android. 
Ambiente de negócios disponível para desktop, web-based, e aplicativos móveis. 



Straits Financial LLC 
Plataformas de execução Front-end  - Strait Edge 

A Straits Edge® oferece todas as características de uma plataforma de negociação 
profissional plena de serviços com uma configuração muito mais clean, moderna e 
interessante para o usuário. Roteamento de ordens confiável e cotações fornecidas pela 
infra-estrutura CQG.  
 



Straits Financial LLC 
Plataformas de execução Front-end - Straits MESA 

• Straits MESA suporta built-in e estratégias de 
ordem avançadas 
 

• Gráficos: Modo de negociação visível em 
tempo real x Modo de análise histórica; 
ambos suportam negociação ao vivo tick-by-
tick 
 

• Gerenciador de conta customizável para 
rastrear informações históricas de ordens 



TT- o fornecedor líder do mercado de ferramentas Auto-Trading e Spreading Inter 
Market para todas as classes de ativos. Solução de E-trading número 1 para operadores 
de Tick e operadores de energia.  

Straits Financial LLC 
Plataformas de execução Front-end - 
Tecnologias para negociação 
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O X_Trader® é um dos maiores 
fornecedores de execução de futuros 
 
• Popular nos EUA e Europa, ganhando força na 

Ásia 
 

• Oferece atualizações automáticas para arquivos 
em lote ao longo do dia de negócios 

Múltiplas opções disponíveis para 
negociação automática 
 
• Autotrader™: Acesso à fórmulas built-in que podem 

ser usadas para criar estratégias baseadas no 
mercado ou em valores de preços teóricos 
 

• X_TRADER® API: Use RTD (Real-time market data 
- dados de mercado em tempo real) pelo Excel® e 
execute seus algoritmos de trading proprietário.  

Straits Financial LLC  
Straits TTNET™ Solution 



Acesso do usuário fácil, 
seguro e baseado na web 
ao ambiente de 
processamento Straits para 
todas as transações com 
futuros e dados de bolsa. 
  

Função de aplicativo online 
segura para contas 
individuais 

Múltiplas opções de 
fornecimento de dados que 
incluem: SFTP, email e 
acesso web à declarações  

Straits Financial LLC   
Portal tecnológico do cliente - 
www.straitsfinancial.com/US  
 

Portal de informações 
customizável ao cliente que 
permite acesso a dados 
históricos e em tempo real 

A transmissão de arquivos 
de dados pode ser 
personalizada para fazer 
interface aos sistemas 
downstream de clientes 

Ferramenta de margem em 
tempo real no site do cliente 

http://www.straitsfinancial.com/US


Straits Financial LLC   
Fale conosco 

Escritórios centrais 
Straits Financial Group 
(Um membro do CWT Group) 
 
9 Temasek Boulevard 
#28-02 Suntec Tower Two 
Singapore 038989 
Tel:  +65 6672 9669 
Fax: +65 6672 9670 
 
Estados Unidos 
Straits Financial LLC 
(Um membro do CWT Group) 
 
440 S. LaSalle Street 
Suite 3990 
Chicago IL 60605 
Tel: +1 312 462 4499  
Fax +1 312 461 1003 
 
 
 
 
 
 
 
 

Singapura 
Straits Financial Services Pte Ltd 
(Um membro do CWT Group) 
 
9 Temasek Boulevard 
#28-02 Suntec Tower Two 
Singapore 038989 
Tel:  +65 6672 9669  
Fax: +65 6672 9670 
 
China 
Straits Commodity Merchant Limited 
(Um membro do CWT Group) 
 
Room 1101 Hongjia Building 
No. 388 Fushan Road 
Pudong District, Shanghai 
China 
Tel:  +86 21 6168 1931 
Fax: +86 21 6168 1938 
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