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Nossa história
O Premiado Grupo Hantec foi fundado em Hong Kong 
em 1990.

Nossos 30 anos de história nos proporcionam uma 
experiência e conhecimento inestimáveis para as 
necessidades de nossos clientes em todo o mundo.

O grupo Hantec está envolvido em cinco grandes Maiores 
indústrias:

Finanças

Cultura e Arte

Infraestrutura

TI e marketing digital

Consultoria

O braço financeiro do Grupo Hantec, Hantec Markets 
é regulamentado em quatro continentes, em sete 
jurisdições:

Reino Unido FCA

Austrália ASIC

Nova Zelândia FMA

Japão FSA

Hong Kong CGSE

Jordânia JSC

Ilhas Maurício FSC

A missão

O foco principal da Hantec Markets é fornecer um serviço 
personalizado e com liderança no setor para a jornada do 
cliente no processo de integração as negociações, assim 
facilitando  aos nossos clientes a criação e o acúmulo de 
riqueza.

Tendo os melhores interesses de nossos clientes em 
mente, estamos também dedicados ao desenvolvimento 
global da indústria financeira em geral e empenhados num 
mundo em que comerciantes de todas as capacidades 
tenham acesso a plataformas de investimento de alta 
qualidade num ambiente sem stress.

Equidade e transparência inigualáveis em todos os 
aspectos da nossa oferta garantem um ambiente 
estável e seguro para os nossos clientes aprenderem, 
desenvolverem e negociarem.

Estes simples objetivos têm sido a base que sustentou 
o crescimento bem sucedido e a longevidade do Grupo 
Hantec nos últimos 30 anos e tornaram-se inerentes à 
abordagem da  Hantec Markets rumo ao futuro.

Confie pela transparência
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Uma presença global
Nossa ampla experiência em uma variedade de 
mercados financeiros, juntamente com nossa presença 
física global, garantem que um cliente que negocia em 
nossa plataforma possa confiar em nós, não importa 
onde esteja no mundo.London 

Lagos

Ebene 

Dubai 

Amman 

Hong Kong 

Bangkok

Tokyo 

Sydney 

Auckland

A nossa oferta
A Hantec Markets fornece uma plataforma de negociação 
online, material educacional financeiro e robusta execução 
de mercado para seus clientes.

A nossa oferta de produtos inclui CFDs de negociação de 
margem nas seguintes classes de activos:

Forex

Lingotes de metais preciosos

Índices

Commodities/Mercadorias

Ações

Os nossos conhecimentos e experiência permitem-nos 
fornecer uma oferta competitiva à nossa base global de 
clientes:

Baixos spreads e comissões

Rápida execução do mercado

Liquidez profunda

Sem intervenção do concessionário

Sem interrupção / sem re-quote

Plataformas Comerciais Seguras e Robustas

Os mercados financeiros de negociação apresentam 

um certo nível de risco. Temos orgulho de sermos 
regulamentados por algumas das autoridades financeiras 
nacionais mais respeitadas do mundo. Queremos que 
nossos clientes confiem em nós para operar de acordo 
com os mais altos padrões éticos e tratar seu dinheiro 
com segurança e cuidado.



A nossa solução 
de White Label

A nossa solução de White Label inclui:

Configurações de front e back-office.

Liquidez agregada de fornecedores de nível 1.

Contas disponíveis em múltiplas moedas.

Plataforma MT4 de marca com contas 
denominadas em múltiplas divisas.

Gerente de contas dedicado com apoio ao cliente 
24 horas por dia.

Acesso a ferramentas de negociação, análise de 
mercado e conteúdo educacional.

Acesso ao Forex, Lingotes, Cryptomoedas, Ações, 
Índices e Commodities.

A solução White Label da Hantec Markets é uma maneira 
econômica de impulsionar sua empresa.

Nossos principais benefícios incluem:

Acesso a liquidez profunda e spreads líderes de 
mercado de 0,1 pip.

Estruturas de comissão do cliente personalizadas.

Condições de negociação personalizáveis para 
uma oferta dinâmica de cliente.

Auxílio na implantação de softwares de back-
office e gestão de relacionamento com clientes.

Modelos de receita e remuneração personalizados 
que permitem maximizar o potencial de ganhos 
para o seu negócio.
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Por que nós?
Serviço personalizado
Nossos gerentes de relacionamento dedicados oferecem 
aos clientes um serviço sob medida, adaptado às suas 
necessidades. Adaptamos nosso serviço para atender às 
necessidades de nossos clientes.

Protegido e seguro
O dinheiro do cliente é mantido em contas bancárias  
segregadas em instituições regulamentadas e tratado 
com o mais alto nível de cuidado e segurança. 

Mais de 30 anos de experiência
O Grupo Hantec tem atendido comerciantes desde 1990. 

Centro de ensino online / E-Learning Hub
Material educativo adequado a traders de todos os níveis 
de experiência - conteúdo para ajudar todos os nossos 
clientes a atingir o seu maior potencial.

Relatórios e análises de mercado
Relatórios de mercado diários e ao vivo e análises para 
garantir que nossos clientes estejam sempre informados 
para se manter à frente da curva. 

Nossos valores
Clientes primeiro, sempre
Fornece uma experiência incomparável aos clientes, 
superando suas expectativas. Nossa reputação é nosso 
maior patrimônio. 

Integridade e confiança
Opera com honestidade e integridade inflexíveis para 
ganhar a confiança de cada cliente que atendemos.

Foco nas pessoas
Nós nos preocupamos com toda a família Hantec Markets 
e contamos com seu espírito coletivo e talentos para nos 
diferenciar de nossos concorrentes. 

Inovador e orientado para o crescimento
O investimento interno consistente para nos equipar 
com tecnologia e práticas comerciais inovadoras, garante 
que mantenhamos nossa oferta de melhor qualidade e 
continuemos a expandir nossa gama de serviços.
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Nossos parceiros

Provedores de liquidez de qualidade
Nosso amplo relacionamento com uma ampla gama de 
provedores de liquidez garante uma liquidez profunda, 
execução perfeita e spreads competitivos.
Na Hantec Markets, consideramos preço, custo, 
velocidade e probabilidade de execução ao avaliar a 
qualidade da execução. Dependendo do seu estilo de 
negociação, dos produtos que deseja negociar e do 
método de negociação, podemos usar vários provedores 
de liquidez de alta qualidade para melhor atender ao seu 
perfil.
Caso deseje comercializar um produto específico que 
exija o uso de um fornecedor alternativo, continuaremos 
a agir de acordo com nossa avaliação de qualidade de 
execução para garantir o acesso para você.

Relações Bancárias Extensivas
A Hantec Markets mantém seus fundos em instituições 
de alto crédito, como Barclays, Lloyds e BMO Harris 
Bank. Esses fundos são mantidos em contas de clientes 
segregadas, o que significa que seus fundos não podem 
ser usados para nenhuma outra finalidade e não podem 
ser misturados com nossas próprias reservas de caixa. 
Também garantimos que os fundos dos clientes não 
sejam mantidos em uma única instituição para reduzir o 
risco na carteira.

Proteção do Dinheiro do Cliente
Subscrita pelos sindicatos participantes do Lloyd’s 
de Londres, o mercado líder mundial em seguros 
especializados, a Hantec fez parceria com  a corretora 
de seguros Willis Towers Watson para permitir que os 
clientes elegíveis sejam segurados individualmente e 
cobertos até US $ 100.000 com nossa apólice de seguro 
contra perdas e excessos. * Sem nenhum custo adicional, 
essa segurança reforçada fornece uma camada adicional 
de conforto em relação à segurança de seus fundos.

Ferramentas de negociação fornecidas pela Trading 
Central
Todos os nossos clientes ativos têm acesso ao Trading 
Central, um balcão único e premium para suporte a 
decisões de investimento. ** Sua fusão premiada de 
análises de Inteligência artificiall automatizadas, belas 
interfaces de usuário e experiência de analista ajudam 
nossos clientes a otimizar suas negociações estratégias 
e melhorar sua compreensão dos mercados financeiros.

* Aplicam-se os termos e condições. Apenas os clientes da Hantec Markets 
Limited, autorizados e regulamentados como Negociantes de Investimento 
pela Financial Services Commission of Mauritius (Licença n.º: C114013940) são 
elegíveis. Mais detalhes podem ser encontrados em nosso site.

** Os clientes elegíveis, que atendem aos critérios aqui selecionados, podem 
ter acesso às ferramentas da Trading Central, o cliente deve ter uma conta de 
negociação ativa com um mínimo de $ 100 com Hantec Markets e deve ter 
colocado pelo menos uma (1 ) negociação no mínimo 0,01 lotes nos últimos 30 
dias.
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Mauritius

Tel +41 22 551 0215
Email accounts@hmarkets.com

Hantec Markets Limited – Suite 208, The Catalyst Silicon
Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebène, Republic of Mauritius

Hantec Markets Limited é autorizada e regulamentada pela Comissão de 
Serviços Financeiros das Ilhas Maurício (Licença nº: C114013940).


