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Ⅱ Sumário do Contrato  

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

（3）Procedimento de pedidos 

(A) Formato do pedido  

No Partners FX, existem os seguintes tipos de pedidos de operações: 

●Valor de Mercado 

●Valor de Mercado-SA 

●Market Price (Nariyuki, somente no celular) 

●Pedido Simples (Valor indicado (Sashine), Controle de risco 

(Gyakusashine)) 

●Pedido OCO ●Pedido ＩＦＤＯＮＥ ●Pedido ＩＦ-ＯＣＯ 

●Liquidação Total (Zenkessai) 

※O conteúdo dos pedidos para as operações pode sofrer limitações de 

acordo com a oscilação do câmbio. 

※Os pedidos de Market Price e Liquidação Total são pedidos que não há 

especificação de valor, portanto a sua concretização não se limita ao valor 

do momento da emissão. 
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(D) Prazo de validade do pedido 

Com as exceções do pedido de operação por Market Price, Valor de 

Mercado, Valor de Mercado-SA e Liquidação Total, o prazo de validade 

deverá ser estipulado no momento da operação. Existem os seguintes 

prazos de validade: Day Order (válido somente para o mesmo dia), Week 

Order (válido até o final de semana) e GTC (Good Till Cancel, válido até o 

pedido de cancelamento), totalizando 3 tipos de validade. 
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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. 
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Inclusão 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ Explicação dos vocábulos utilizados no Partners FX 

◎Liquidação Única (一括決済) 

Tipo de pedido que consiste em realizar a liquidação única através do 

pedido Market Price (Nariyuki) de um determinado par de moedas, ou a 

liquidação única pelo pedido Market Price (Nariyuki) de todas as compras 

ou vendas de um determinado par de moedas, dentre as posições em 

aberto. 

◎Valor de Mercado-SA (AS Streaming Order) 

Tipo de pedido que consiste em realizar operações de compra e venda 

com um clique escolhendo automaticamente entre início, liquidação ou 

inversão de posições através de configuração prévia. 

◎Liquidação Total (Zenkessai) 

Tipo de pedido que liquida todas as posições em aberto pelo Market 

Price(Nariyuki).
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