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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 
Data da revisão: 28 de maio de 2012 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

 

Antigo Novo 

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

（1）Ferramentas de pedidos 

Em relação aos pedidos de compra e venda do investimento 

Partners FX, os pedidos de compra e venda serão limitados às 

ferramentas de pedidos abaixo (internet ou telefone), e não serão 

recebidos pedidos de outras formas.（Inclusão）

 

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

（1）Ferramentas de pedidos 

Em relação aos pedidos de compra e venda do investimento 

Partners FX, os pedidos de compra e venda serão limitados às 

ferramentas de pedidos abaixo (internet ou telefone), e não serão 

recebidos pedidos de outras formas.(Em relação aos pedidos pelo 

telefone, serão recebidos somente pedidos de liquidação.)

5. Horário das Operações e Horário dos Pedidos 

O horário das operações do Partners FX é a partir das 7:00 da 

manhã de segunda-feira (horário do Japão) às 6:50 da manhã de 

sábado (5:50 da manhã pelo horário de verão dos EUA). As 

operações podem ser feitas a qualquer momento dentro desse 

horário (excetuando-se o período de manutenção), inclusive 

durante os feriados do Japão. 

Os pedidos “Valor de mercado” (Streaming), “Market price” 

(Nariyuki) e Liquidação total (Zenkessai) somente são possíveis 

durante o horário das operações. Os demais pedidos podem ser 

efetuados em qualquer momento, excetuando-se o período de 

manutenção, inclusive aos sábados e domingos. Os pedidos 

efetuados via telefone têm seus horários de recebimento limitado 

dentro de horário estipulado baseando-se no horário das 

operações.

5. Horário das Operações e Horário dos Pedidos 

O horário das operações do Partners FX é a partir das 7:00 da 

manhã de segunda-feira (horário do Japão) às 6:50 da manhã de 

sábado (5:50 da manhã pelo horário de verão dos EUA). As 

operações podem ser feitas a qualquer momento dentro desse 

horário (excetuando-se o período de manutenção), inclusive 

durante os feriados do Japão. 

Os pedidos “Valor de mercado” (Streaming), “Market price” 

(Nariyuki) e Liquidação total (Zenkessai) somente são possíveis 

durante o horário das operações. Os demais pedidos podem ser 

efetuados em qualquer momento, excetuando-se o período de 

manutenção, inclusive aos sábados e domingos. Porém, em 

relação aos pedidos pelo telefone, têm seu recebimento limitado 

ao horário das 9:00 da manhã às 6:00 da tarde dos dias úteis.

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e 

saques  

◎Valor do depósito de garantia necessário para posições a cada 

10 mil unidades (Em 1 de agosto de 2011) 

 

Cotação (BID) de fechamento do dia útil anterior de cada par de 

moedas (exceto ZAR/JPY, HKD/JPY) 

 

ZAR/JPY, HKD/JPY Valor do depósito de garantia necessário 

para posições a cada 10 mil unidades 

ZAR/JPY             ¥10,000 

HKD/JPY             ¥10,000 

 

O valor do depósito de garantia necessário para posições do 

Corporate Course é o valor da tabela abaixo. (Em 01 de agosto de 

2011) 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e 

saques  

◎Valor do depósito de garantia necessário para posições a cada 

10 mil unidades (Em 28 de maio de 2012) 

 

Cotação (BID) de fechamento do dia útil anterior de cada par de 

moedas 

 

¥10 ou acima   abaixo de ¥15            ¥6,000 

¥5 ou acima    abaixo de ¥10            ¥4,000 

 

 

 

O valor do depósito de garantia necessário para posições do 

Corporate Course é o valor da tabela abaixo. (Em 28 de maio de 

2012) 

 

 

Data da revisão: 28 de maio de 2012 

Local das revisões:”Cláusulas Contratuais Partners FX (Cláusulas FX)” 
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●Cláusula 8  Execução/recebimento dos pedidos 

（1）Em relação aos pedidos de compra e venda do Investimento 

Partners FX, os pedidos de compra e venda se limitam às vias 

internet ou telefone, e não serão recebidos pedidos de outras 

formas.（Inclusão）

（2）～（4）Abreviado 

●Cláusula 8  Execução/recebimento dos pedidos 

（1）Em relação aos pedidos de compra e venda do Investimento 

Partners FX, os pedidos de compra e venda se limitam às vias 

internet ou telefone, e não serão recebidos pedidos de outras 

formas. Porém, em relação aos pedidos pelo telefone, serão 

recebidos somente pedidos de liquidação.

（2）～（4）Abreviado 

 

Sem mais 

 


