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Ações ordinárias e destaques fi nanceiros da 
StoneX Group Inc. (em 30/09/2020):
• Nasdaq (SNEX)

•  Resultados operacionais: US$ 1.308.300 bilhão

• Rendimento líquido: US$ 169,6 milhões

• Ativos totais: US$ 13.474.900 bilhões

• Patrimônio dos acionistas: US$ 767,5 milhões

StoneX em números:
• Aproximadamente 70 escritórios em 5 

continentes       

• Gerencia negócios em mais de 180 países 

• Mais de 2.900 funcionários

• Volume diário em média: US$ 11 bilhões

• 168 milhões em contratos de derivativos 
negociados 

• 2,1 milhões em contratos de derivativos 
negociados OTC

• Transações em aproximadamente 140 moedas 

ESTATÍSTICAS FINANCEIRAS

Mercados negociados
Títulos • Moedas • Grãos/Sementes • Laticínios 
• Produtos fl orestais • Carne/Gado • Softs • 
Energia • Combustíveis renováveis • Metais • 
Futuros fi nanceiros • Mercados emergentes/de 
fronteira

As subsidiárias da StoneX têm acesso às 
seguintes moedas:

• ASX
• B3
• CBOT
• CFE
• CME 
• COMEX
• DGCX
• DMX
• EEX
• ERIS 
• EUREX 
• EURONEXT
• HKFE
• ICE EU
• ICE US
• IDEM

• LME
• MDEX
• MGEX
• TMX
• NASDAQ
• NOREXCO
• NYMEX
• NYSE ARCA
• NZX
• OMXS
• OSAKA
• ROFEX
• SGX
• SAFEX
• SMALL
• TOCOM

2021
Os clientes usam a nossa rede de serviços fi nanceiros globais e as nossas 
plataformas digitais para buscar oportunidades de negociação, fazer investimentos, 
gerir o risco de mercado e aprimorar o desempenho. Nosso foco implacável em 
ajudá-los a alcançar esses objetivos nos permitiu estabelecer posições de liderança 
em diversos campos complexos ao longo do ecossistema de mercados globais.

Contendo todas as plataformas, produtos e serviços disponibilizados pela StoneX 
Group Inc. (ex-INTL FCStone Inc.) e suas empresas subsidiárias reguladas, a rede 
StoneX conecta os clientes a commodities e títulos globais, moedas estrangeiras 
e mercados de pagamentos globais. Dentre os clientes da StoneX, há produtores, 
processadores e usuários fi nais de virtualmente todas as principais commodities 
negociadas; traders e investidores de praticamente todo tipo de títulos e moedas 
estrangeiras, sejam eles institucionais ou de varejo; e organizações de caridade, 
públicas ou não, em todo o mundo. 

Inovadoras e bem capitalizadas, as empresas StoneX colocam os interesses dos 
nossos clientes em primeiro lugar, construindo relações profundamente valiosas e de 
longo prazo, com ênfase na orientação, integridade, transparência e confi ança. 

Uma empresa Fortune 100, com quase 100 anos de histórico de sucesso, a StoneX 
Group Inc. atende mais de 32.000 clientes comerciais e institucionais, e mais de 
330.000 clientes de varejo, a partir de quase 70 escritórios espalhados por cinco 
continentes.

FICHA DE DADOS CORPORATIVOS

A StoneX oferece acesso ao mercado global em nível 
institucional, clearing e execução de ponta a ponta, serviço 
altamente personalizado e profunda experiência por meio   

de um parceiro de confi ança.

QUEM NÓS ATENDEMOS
CLIENTES COMERCIAIS
PRODUTORES DE COMMODITIES • ATACADISTAS • COMERCIANTES • ELEVADORES 
DE GRÃOS • NEGOCIANTES • IMPORTADORES/EXPORTADORES • CORPORAÇÕES • 
CORRETORES DE APRESENTAÇÃO • USUÁRIOS FINAIS 
Oferecemos aos nossos clientes comerciais uma gama abrangente de produtos e 
serviços, incluindo serviços de gestão de risco e hedging, execução e compensação 
de produtos OTC e negociados em bolsa, negociação por voz, inteligência de 
mercado e negociações físicas, além de serviços de logística e fi nanciamento de 
commodities. Acreditamos que nossa capacidade de oferecer tais produtos e 
serviços de alto valor agregado nos diferencia da nossa concorrência e maximiza as 
chances de reter os nossos clientes.

Disponibilizamos esta oferta ímpar por meio de plataformas tecnológicas altamente 
efi cientes e cada vez mais robustas, e de uma oferta de inteligência de mercado 
totalmente digitalizada. 

CLIENTES INSTITUCIONAIS
TRADERS PROFISSIONAIS • FUNDOS • GESTORES DE CARTEIRAS INSTITUCIONAIS 
• DEPARTAMENTOS DE INVESTIMENTO E SERVIÇOS BANCÁRIOS E FIDUCIÁRIOS 
COMERCIAIS • CORRETORES DE VALORES • EMPRESAS DE SEGURO •  CORRETORES DE 
VALORES DE APRESENTAÇÃO E SEUS CLIENTES
Oferecemos aos clientes institucionais uma oferta completa de títulos, incluindo 
serviços de operação com ações, criados para ajudar os clientes a encontrar liquidez 
com a melhor execução, liquidez consistente ao longo de uma gama robusta de 
produtos de renda fi xa, compensação e execução competitivas e efi cientes em 
todas as principais bolsas de valores e futuros globalmente, e acesso a mercados 

Conectamos clientes a mercados

(ANTERIORMENTE INTL FCSTONE)



Capacidades ímpares
A StoneX tem foco no oferecimento de 
soluções financeiras de valor agregado para 
aproximadamente 32.000 clientes comerciais e 
institucionais, e 330.000 clientes de varejo em todo 
o mundo. Utilizamos o nosso capital, expertise e 
conhecimento para proteger as margens de lucro dos 
nossos clientes, reduzir custos e oferecer soluções 
de mercado eficientes para mercados complexos em 
todo o mundo.

Nossas capacidades incluem:
• Serviços de consultoria em gestão de risco
• Compensação e corretagem de futuros
• Produtos estruturados e OTC
• Negociação física de commodities selecionadas
• Negociação de metais na LME
• Serviços de tesouraria e pagamentos globais
• Prime brokerage e execução de moedas 

estrangeiras
• Formação de mercado de ações
• Compensação e custódia de ações
• Renda fixa
• Gestão de fortunas
• Gestão de ativos
• Inteligência de mercado
• Acesso de varejo a mercados de CFDs e Forex

emergentes e de fronteira, bem como prime brokerage em ações e transações 
nos principais pares de moedas estrangeiras e swap. Além disso, nós criamos, 
estruturamos e colocamos instrumentos de dívida nos mercados de capitais 
internacionais e domésticos. Tais instrumentos incluem títulos lastreados em ativos 
(principalmente na Argentina) e títulos municipais domésticos. 

CLIENTES DE VAREJO
TRADERS • INVESTIDORES • ENCARREGADOS DE COBRANÇAS
Oferecemos aos nossos clientes de varejo em todo o mundo acesso a mais 
de 15.000 produtos, incluindo câmbio à vista, tanto trading financeiro quanto 
investimento físico em metais preciosos, bem como contratos por diferença (“CFDs”), 
que são produtos de investimento com retornos associados ao desempenho dos 
ativos subjacentes. Nossas plataformas líderes neste segmento incluem FOREX.com, 
City Index e coininvest.com. Além disso, nosso serviço independente de gestão de 
fortunas oferece um conjunto abrangente de produtos para investidores de varejo 
nos Estados Unidos.

PAGAMENTOS GLOBAIS
BANCOS • EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS • INSTITUIÇÕES DE CARIDADE • 
GOVERNOS • ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS
Oferecemos preços competitivos e transparentes em mais de 140 moedas ao 
longo de mais de 170 países, o que, na nossa opinião, é mais do que qualquer 
outro provedor de soluções de pagamentos. Isso inclui a capacidade plenamente 
constituída de pagamentos domésticos tanto para entradas quanto para saídas no 
Brasil.

E mais, enquanto membros da Sociedade de Telecomunicações Financeiras 
Interbancárias Mundiais (“SWIFT”), podemos oferecer os nossos serviços a grandes 
bancos globais e de centros monetários que buscam serviços de pagamentos 
internacionais mais competitivos. Enquanto agência de serviços com acreditação da 
SWIFT, oferecemos suporte à nossa rede global de mais de 300 correspondentes 
bancários. 

QUEM NÓS ATENDEMOS CONTINUAÇÃO

Para mais informações
Registros e informações financeiras da StoneX Group 
Inc. podem ser consultados em www.sec.gov ou 
www.stonex.com. 

As subsidiárias de propriedade integral incluem:
StoneX Financial Europe S.A.; FCC Futures, Inc.; 
FCStone do Brasil Ltda.; FCStone Group, Inc.; FCStone 
Merchant Services, LLC; FCStone Paraguay S.R.L.; 
Gainvest Asset Management Ltd.; StoneX APAC Pte. 
Ltd.; StoneX Financial Nigeria Limited.; INTL Capital 
S.A.; StoneX Securities S.A.; INTL FCStone Banco 
de Cambio S.A.; INTL FCStone (BVI) Limited; StoneX 
Commodities DMCC ; INTL FCStone de Mexico, S. 
de R.L. de C.V.; INTL FCStone DTVM Ltda.; StoneX 
Financial Inc.; INTL FCStone Financial (Canada) Inc.; 
StoneX Financial (HK) Limited; StoneX Financial 
Ltd; StoneX (Netherlands) B.V.; StoneX Financial 
Pte. Ltd.; INTL FCStone Pty Ltd; INTL FCStone S.A.; 
INTL FCStone (Shanghai) Trading Co., Ltd; StoneX 
Markets LLC; StoneX Asset Management S.A.; INTL 
Participacoes Ltda.; INTL Netherlands B.V.; INTL 
Pagos S.A.U.; StoneX Technology Services LLC; SA 
Stone Investment Advisors Inc.; SA Stone Wealth 
Management Inc.; Westown Commodities, LLC; 
GAIN Capital Holdings Inc.; GAIN Capital Group, 
LLC: GAIN GTX, LLC; GAIN Capital Australia Pty. 
Ltd.; GAIN Global Markets, Inc.; Coininvest GmbH; 
INTL Fillmore Advisors LLC; StoneX Financial GmbH; 
Exotix Partners LLP; StoneX Credit Trading Inc.; 
IFCM Commodities GmbH; EncoreFX, Ltd.; European 
Precious Metal Trading GmbH; StoneX Bullion Inc.

STONEX é o nome comercial usado pela STONEX GROUP INC. e todas as suas entidades associadas e subsidiárias. A 
StoneX Group Inc. oferece serviços financeiros em todo o mundo por meio de suas subsidiárias, incluindo commodities físicas, 
títulos, derivativos OTC e negociados em bolsa, gestão de risco, pagamentos globais e produtos em moeda estrangeira, de 
acordo com a legislação aplicável nas jurisdições em que os serviços são prestados. Referências a determinados swaps ou 
produtos OTC (“mercado de balcão”) são feitas em nome da StoneX Markets LLC (“SXM”), membro da Associação Nacional 
de Futuros (NFA) e registrada provisoriamente junto à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA 
como operadora de swap. Os produtos da SXM são voltados apenas a indivíduos ou firmas qualificados segundo as regras 
da CFTC como “Participante habilitado para o contrato” (ECP) e que tenham sido aceitos como clientes da SXM. A StoneX 
Financial Inc. (“SFI”) é membro da FINRA/NFA/SIPC e registrada junto à MSRB. A SFI é registrada junto à Comissão de 
Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) como corretora de valores e, junto à CFTC, como comerciante de comissões de 
futuros e consultora de mercados de commodities. Referências a operações com títulos são feitas em nome da Divisão BD da 
SFI, e são voltadas apenas ao público de clientes institucionais, conforme definição da Regra 4512(c) da FINRA. Referências a 
opções e futuros negociados em bolsa são feitas em nome da Divisão FCM da SFI. A gestão de fortunas é oferecida por meio 
da SA Stone Wealth Management Inc., membro da FINRA/SIPC, e da SA Stone Investment Advisors Inc., uma consultoria 
de investimentos registrada junto à SEC, ambas subsidiárias integrais da StoneX Group Inc. A StoneX Financial Ltd. (“SFL”) 
é registrada na Inglaterra e no País de Gales sob o número 5616586. A SFL é autorizada e regulada pela Autoridade de 
Conduta Financeira (número de registro FRN:446717) para fornecer o seguinte a clientes de varejo, profissionais e aptos: 
organização, execução e, onde aplicável, compensação de transações com derivativos em opções e futuros negociados em 
bolsa. A SFL também está autorizada a realizar a organização e execução de transações com determinados produtos OTC, 
determinadas operações com títulos, com metais preciosos e serviços de pagamento aos clientes aptos. A SFL é autorizada 
e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira segundo as Regras de Serviços de Pagamento (Payment Services 
Regulations) de 2017, para a prestação de serviços de pagamento. A SFL é uma operadora de categoria 1 na London Metal 
Exchange. Além disso, a SFL também participa de outras operações com commodities físicas e outras atividades gerais de 
negócios não reguladas e que não precisam de autorização da Autoridade de Conduta Financeira. A StoneX Financial Europe 
S.A. (“SFE”) é uma empresa de operações com títulos registrada no Grão-Ducado de Luxemburgo sob o número RC Lux B 
10821. A SFE é autorizada e regulada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (número de registro P00000012) 
para realizar, inter alia, as atividades de consultoria de investimentos, corretora de instrumentos financeiros, agente de 
comissões e gestora de portfólio privado. A StoneX Financial Pte. Ltd. (“SFP”) (número de registro 201130598R) detém uma 
Licença de Operação nos Mercados de Capitais regulada pela Autoridade Monetária de Singapura para a operação com 
contratos de derivativos negociados em bolsa, contratos de derivativos no mercado de balcão e contratos de transação à 
vista para os fins de operações com moedas estrangeiras alavancadas. A INTL FCStone Pty Ltd (ABN: 2006580694) possui 
uma Licença para Serviços Financeiros Australianos e é regulada pela Australian Securities and Investments Commission 
(AFSL: 237755). A StoneX Financial (HK) Limited (“SHK”) (Número CE: BCQ152) é regulada pela Comissão de Futuros e 
Valores Mobiliários de Hong Kong para a operação com contratos de futuros. A StoneX APAC Pte. Ltd. (“SAP”) (número 
de registro 200616676W) é regulada como operadora de metais e pedras preciosas junto ao Departamento de Justiça 
(Ministry of Law) de Singapura (PS20190001002) e também é uma “operadora internacional aprovada”, autorizada a 
atuar como “corretora de commodities à vista” segundo a Lei de Operações de Commodities; e é também agente indicada 
para operações de pagamentos da SFL. A StoneX Group Inc. atua como agente para a SFL em Nova York, com relação aos 
serviços de pagamentos. 
Negociar swaps e derivativos OTC, derivativos negociados em bolsa e opções e títulos envolve riscos substanciais e não 
é recomendado para todos os investidores. As informações do presente documento não são uma recomendação para 
negociação nem pesquisa de investimento ou uma oferta de compra ou venda de quaisquer derivativos ou títulos. Elas não 
levam em conta os seus objetivos específicos de investimento, sua situação financeira ou suas necessidades, e não criam 
nenhuma obrigação vinculante, junto a nenhuma das empresas da StoneX Group Inc., de realizar qualquer tipo de transação 
com você. Nós o orientamos a realizar uma investigação independente de quaisquer transações, para determinar se elas são 
adequadas para você. 
Nenhuma parte deste material pode ser copiada, fotocopiada ou duplicada, de maneira nenhuma, por meio nenhum, nem 
redistribuída sem o consentimento prévio, por escrito, da StoneX Group Inc. © 2021 StoneX Group Inc. Todos os direitos 
reservados.

(ANTERIORMENTE INTL FCSTONE)


