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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), e não serão recebidos pedidos de outras formas.  

○Ferramentas de pedidos 

O cliente, no momento do pedido pelo Partners FX, pode utilizar as 

seguintes ferramentas: 

○Navegador de internet 

○Aplicativo específico 

○3 tecnologias de celulares 

  i-mode (NTT DoCoMo), Yahoo!Keitai! (Softbank Mobile) e EZweb (au) 

○Aplicativo específico para celular 

 

(2) Momento de aprovação do pedido de compra/venda 

Sobre os pedidos de compra/venda utilizando a internet, após o cliente 

digitar o conteúdo do pedido e confirmar sua digitação em tela 

determinada, a Money Partners recebe essa digitação e no momento que 

confirme em se tratar de um pedido válido é que ocorre a aprovação do 

pedido de compra/venda. 

*A mostragem das telas de apresentações e afins, que são atualizadas 

automaticamente, podem não apresentar a situação mais recente devido 

ao não-recebimento de informações emitidas por esta empresa, em função 

do ambiente de transmissão do cliente (A apresentação dos dados mais 

recentes pode ser processada através do botão "Atualizar" da própria 

página ou botão "Atualizar" do navegador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Procedimento de pedidos 

No momento de realizar pedidos pelo Partners FX, o cliente deve digitar ou 

indicar os seguinte pontos: 

Itens para digitar ou indicar 

○Formato do pedido (veja abaixo item (A) para mais detalhes.) 

○「Venda」ou「Compra」  

○「Início（Quando quiser manter uma nova posição）」ou「Liquidação

（Quando quiser liquidar uma posição existente）」 

○Par de moedas passível a negociação（veja abaixo item (B) para mais 

detalhes.） 

○Quantia da operação（veja abaixo item (C) para mais detalhes） 

○Prazo de validade do pedido（Apenas para “Valor indicado”, etc.）（veja 

abaixo item (D) para mais detalhes.） 

○Valor do pedido（Apenas para “Valor indicado”, etc.） 

 

 

 

(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 Única (一括決済)(Liquidação única por par de moedas e 

liquidação única por compra/venda por par de moedas) 

●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.  

※Em relação aos pedidos Valor de Mercado inicial e pedidos Valor de 

Mercado-SA realizados simultaneamente com o pedido OCO, dependendo 
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(2) Momento de aprovação do pedido de compra/venda 

Sobre os pedidos de compra/venda utilizando a internet, após o cliente 

digitar o conteúdo do pedido e confirmar sua digitação em tela 

determinada, a Money Partners recebe essa digitação e no momento que 

confirme em se tratar de um pedido válido é que ocorre a recepção do 

pedido de compra/venda. 

*A mostragem das telas de apresentações e afins, que são atualizadas 

automaticamente, podem não apresentar a situação mais recente devido 

ao não-recebimento de informações emitidas por esta empresa, em função 

do ambiente de transmissão do cliente (A apresentação dos dados mais 

recentes pode ser processada através do botão "Atualizar" da própria 

página ou botão "Atualizar" do navegador). 

*No Partners FX, diferentemente do investimento direto na bolsa de 

corretagem, devido a característica de mercado de balcão, que calcula a 

cotação distribuída ao cliente baseado na cotação real do mercado 

interbancário, há a possibilidade de concretizar em um valor diferente da 

cotação distribuída, de não poder receber o pedido emitido pelo cliente, 

entre outros, no momento de uma grande oscilação do mercado, ou de uma 

drástica diminuição da liquidez devido ao movimento baixo do mercado. 

 

(3) Procedimento de pedidos 

No momento de realizar pedidos pelo Partners FX, o cliente deve digitar ou 

indicar os seguinte pontos: 

Itens para digitar ou indicar 

○Formato do pedido (veja abaixo item (A) para mais detalhes.) 
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○「Início（Quando quiser manter uma nova posição）」ou「Liquidação
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abaixo item (D) para mais detalhes.） 

○Valor do pedido（Apenas para “Valor indicado”, etc.） 

○Limite de tolerância de slippage(Slippage Kyoyo Han`i)（Configuração 

passível somente no uso de aplicativos exclusivos para celular） 

 

(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 Única (一括決済)(Liquidação única por par de moedas e 

liquidação única por compra/venda por par de moedas) 

●Liquidação Total (Zenkessai) 

※Todos os pedidos para as operações pode sofrer limitações de acordo 

com a oscilação do câmbio e quantia de pedido. 

○Streaming Chuumon (Streaming Order, Valor de Mercado) 

Pedido que pode ser feito através do clique ou toque na cotação 

distribuída em tempo real no momento de livre arbítrio, e a cotação clicada 

ou tocada na tela pelo cliente na hora do pedido é emitida como cotação 

de pedido. 
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da oscilação da cotação, haverá casos em que o pedido OCO não poderá 

ser recebido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso de pedido através de navegador de web e aplicativo exclusivo do 

computador, é concretizado na referida cotação sem slippage. 

No caso de pedido através de aplicativo exclusivo para celular, devido ao 

tempo de transmissão, poderá ocorrer a slippage. Caso o cliente tenha 

configurado o limite de tolerância de slippage(Slippage Kyoyo Han`i) no 

momento do pedido, será concretizado na cotação distribuída no momento 

de recepção do referido pedido, se a diferença entre a cotação do pedido 

do cliente e a cotação distribuída no momento de recepção do pedido por 

esta empresa esteja dentro do limite de tolerância. E, caso não seja 

possível concretizar dentro do limite de tolerância, não concretizando em 

uma cotação desfavorável ou favorável por ultrapassar o limite de 

tolerância, este será expirado. A partir do mecanismo supracitado, há a 

possibilidade de haver uma diferença entre a cotação exibida na tela no 

momento do pedido do cliente e a cotação de concretização real, e esta 

diferença pode ser favorável ou desfavorável para o cliente.  

Este pedido pode ser feito somente durante o horário de operações. Este 

pedido é concretizado em ordem de recepção, mas caso esta empresa 

receba pedidos ultrapassando a quantia passível de aceitação desta 

empresa, devido a oscilação brusca do mercado, concentração de pedidos, 

entre outros, o pedido do cliente poderá expirar. E, no sistema de 

operações desta empresa, os pedidos são processados em ordem de 

ocorrência, sem ordem de preferência pelo tipo de pedido. 

○AS Streaming Chuumon (AS Streaming Order, Valor de Mercado-SA) 

Pedido cujo "SA" refere-se à abreviatura de "Seleção Automática" e o 

sistema desta empresa realiza o julgamento automaticamente entre início 

e liquidação e, em caso de liquidação, o sistema escolhe automaticamente 

qual a posição a ser liquidada através do método especificado previamente 

pelo cliente dentre os 4 métodos de liquidação. Com referência ao modo 

de concretização, entre outros, é igual ao Streaming Chuumon (Streaming 

Order, Valor de Mercado). 

○Market Price (Nariyuki, somente no celular) 

Modo de fazer pedido sem especificar a cotação de pedido. É concretizado 

pela cotação distribuída ao cliente no momento em que o sistema desta 

empresa recebe o pedido do cliente. Este pedido pode ter uma diferença 

de valor entre a cotação exibida na tela de operações no momento do 

pedido pelo cliente e a cotação de liquidação real. Esta diferença de valor 

é originada pelo decorrer do tempo necessário para a transmissão entre o 

aparelho do cliente e o sistema desta empresa e para o processo de 

concretização após a recepção do pedido do cliente pelo sistema desta 

empresa. Esta diferença de valor pode ser favorável ou desfavorável para 

o cliente. Com referência ao modo de concretização, entre outros, é igual 

ao Streaming Chuumon (Streaming Order, Valor de Mercado). 

○AS Market Price (Nariyuki-SA, somente no celular) 

Pedido Market Price com o acréscimo da função SA. 

○Sashine Chuumon (Pedido Valor Indicado - Limit Order) Gyakusashine 

Chuumon (Pedido Controle de Risco - Stop Order) 

・Sashine Chuumon (Pedido Valor Indicado - Limit Order) 

Pedido no qual o cliente estipula a cotação do pedido, e a cotação 

estipulada será uma condição mais favorável que a cotação no momento 

do pedido. Nos pedidos de compra, deverá estipular uma cotação mais 

baixa do que a cotação do momento do pedido, e nos pedidos de venda, 

mais alta do que a cotação do momento do pedido. Será concretizado na 

cotação estipulada pelo cliente no momento em que, no caso de pedidos 

de compra, a cotação distribuída ao cliente por esta empresa seja igual ou 

menor do que a cotação estipulada pelo cliente, e nos casos de pedidos de 

venda, igual ou maior do que a cotação estipulada pelo cliente. Porém, com 

referência ao início de operações na segunda-feira, será concretizado na 

cotação distribuída no momento do início das operações, podendo a 

cotação de concretização ser favorável em comparação a cotação 

estipulada pelo cliente. Este pedido é processado em ordem de ocorrência, 

sem ordem de preferência em relação a outros pedidos. Este pedido é 

executado de acordo com as condições supracitadas, ou não expira até 

ser cancelado. Este pedido pode ser feito também fora do horário de 

operações, exceto durante o horário de manutenção. 

・Gyakusashine Chuumon (Pedido Controle de Risco - Stop Order) 

Pedido no qual o cliente estipula a cotação do pedido, e a cotação 

estipulada será uma condição mais desfavorável que a cotação no 

momento do pedido. Nos pedidos de compra, deverá estipular uma cotação 

mais alta do que a cotação do momento do pedido, e nos pedidos de venda, 

mais baixa do que a cotação do momento do pedido. Este pedido não 

garante a concretização na cotação do pedido estipulada pelo cliente. Será 

concretizado na cotação distribuída por esta empresa no momento em 

que, no caso de pedidos de compra, a cotação distribuída ao cliente por 

esta empresa seja igual ou maior do que a cotação estipulada pelo cliente, 
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(C) Quantia da operação 

A menor quantia de negociação do Partners FX é de 10.000 unidades por 

moeda. E ainda, a quantia máxima permitida para uma única operação é 

estipulada a parte por esta empresa, exceto para as operações Loss Cut 

automático (liquidação automática).  

※Caso tenha posições em aberto de compra ou venda em algum par de 

moedas acima da quantia máxima permitida para uma única operação, o 

pedido de Liquidação Total(Zenkessai) não poderá ser recebido. 

※O pedido Liquidação Única (一括決済) não poderá ser recebido para 

posições em aberto de compra ou venda acima da quantia máxima 

permitida para uma única operação. 

e nos casos de pedidos de venda, igual ou menor do que a cotação 

estipulada pelo cliente, por isso, dependendo da situação do mercado, a 

cotação de concretização pode ser desfavorável em comparação a 

cotação estipulada pelo cliente. Com referência ao modo de 

concretização, entre outros, é igual ao Sashine Chuumon (Pedido Valor 

Indicado - Limit Order). 

○OCO Chuumon (Pedido OCO(One Cancel Other)) 

Pedido de dois Valores Indicados (Controles de Risco) simultaneamente, e 

caso um deles seja concretizado, cancela automaticamente o outro. 

○IF-DONE Chuumon (Pedido IF-DONE) 

Pedido de dois Valores Indicados simultaneamente em uma ordem 

estipulada. No início, somente o pedido 1 é válido, e quando este 

concretizar, o pedido 2 fica válido. 

○IF-OCO Chuumon (Pedido IF-OCO) 

Pedido que é composto pelo IF-DONE Chuumon (Pedido IF-DONE) e OCO 

Chuumon (Pedido OCO(One Cancel Other)). Quando o pedido 1 Valor 

Indicado(Controle de Risco) concretizar, o pedido 2 OCO fica válido. 

○Pedido Liquidação Total (Zenkessai Chuumon) 

Pedido que liquida em apenas um comando pelo Market Price(Nariyuki) 

todas as posições em aberto, sem distinção de par de moedas. Como é 

possível liquidar com apenas um comando, é possível liquidar várias 

posições sem levar muito tempo num momento de oscilação brusca. 

Devido a sua qualidade de Market Price (Nariyuki), o pedido Liquidação 

Total não garante a concretização na cotação do momento do pedido pelo 

cliente. E o limite da quantia de operações do pedido Liquidação Total é 

estipulado a parte por esta empresa. Caso haja pares de moedas que 

ultrapassam o limite, não será possível receber o pedido Liquidação Total.

○Pedido Liquidação Única (Ikkatsu Kessai Chuumon) 

Pedido que liquida em apenas um comando pelo Market Price(Nariyuki) 

todas as compras, ou vendas, ou todas as duas posições de um 

determinado par de moedas. E caso as compras, vendas, ou todas as duas 

posições ultrapassem o limite da quantia de operações do pedido 

Liquidação Total, não será possível receber o pedido Liquidação Única. 

 

(C) Quantia da operação 

A menor quantia de negociação do Partners FX é de 10.000 unidades por 

moeda. E ainda, a quantia máxima permitida para uma única operação é 

estipulada a parte por esta empresa, exceto para as operações Loss Cut 

automático (liquidação automática).  
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