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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Data da revisão: 6 de setembro de 2014 

Antigo Antigo 

Ⅱ Sumário do Contrato  

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(3) Procedimento de pedidos 

(Inclusão） 

 

 

 

 

(A) Formato do pedido  

(Inclusão） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) Prazo de validade do pedido 

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

Valor de Mercado-SA, Liquidação Única (一括決済) 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. 

Ⅱ Sumário do Contrato  

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda 

(3) Procedimento de pedidos 

○Margem de Trailing Stop e preço inicial do Trailing Stop ( somente no caso 

do pedido Trailing Stop) 

○Data da hora indicada( somente no caso do pedido Market Price com hora 

indicada) 

 

(A) Formato do pedido  

●Trail Chuumon (Pedido Trailing Stop) ●Jigen Nariyuki Chuumon (Pedido 

Market Price com hora indicada) 

○Trail Chuumon (Pedido Trailing Stop) 

Pedido que rastreia (trail) a cotação do pedido de acordo com a oscilação da 

cotação atual, e invertendo do valor máximo ou valor mínimo após o início do 

rastreamento, caso avance para uma direção mais desvantajosa do que a 

margem da cotação indicada, o pedido Market Price (Nariyuki) é executado. No 

pedido Trailing Stop, o julgamento da alteração do valor do Trailing Stop (valor 

que o pedido Market Price é executado) e o julgamento da emissão do pedido 

Market Price é feito pela verificação em intervalos de alguns segundos. O 

rastreamento do valor do Trailing Stop é feito caso, no ponto de verificação, o 

valor do Trailing Stop tenha oscilado 1pip ou mais, por isso há casos em que o 

valor real do Trailing Stop poderá ser mais desvantajoso do que o valor do 

Trailing Stop calculado a partir do valor máximo ou mínimo da cotação real. A 

emissão do pedido Market Price é executado no momento em que a cotação 

atual no ponto de verificação seja igual ou mais desvantajosa do que o valor do 

Trailing Stop, por isso há casos em que o valor de concretização poderá ser 

mais desvantajoso do que o valor do Trailing Stop. O pedido Trailing Stop é 

somente válido para pedidos de liquidação e somente pode ser emitido, 

cancelado, e alterado a partir do “HyperSpeed NEXT”. Caso a execução do 

pedido Market Price não possa ser realizada por algum motivo, o pedido 

Trailing Stop em questão será cancelado automaticamente. 

○Jigen Nariyuki Chuumon (Pedido Market Price com hora indicada) 

Pedido que liquida a posição em aberto pelo Market Price no minuto, hora, dia 

e mês indicados. No pedido Market Price com hora indicada é possível 

especificar o horário em frações de 1 minuto, porém náo é possível especificar 

o horário a partir dos últimos 10 minutos antes do fechamento do dia útil e os 

horários fora do horário de operações. No pedido Market Price com hora 

indicada, a monitoração é feita a cada 10 segundos, e é executado o pedido 

Market Price em relação ao pedido em questão. O pedido Market Price com 

hora indicada é somente válido para pedidos de liquidação e somente pode ser 

emitido, cancelado, e alterado a partir do “HyperSpeed NEXT”. Caso a 

execução do pedido Market Price não possa ser realizada por algum motivo, o 

pedido Market Price com hora indicada em questão será cancelado 

automaticamente. 

 

(D) Prazo de validade do pedido 

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

Valor de Mercado-SA, Liquidação Única (一括決済) 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. O prazo de validade 

do pedido Trailing Stop é somente GTC. 
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