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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 

Data da revisão: 22 de agosto de 2015 

Antigo Antigo 

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

liquidação única por compra/venda por par de moedas) 

●Liquidação Total (Zenkessai) 

●Trail Chuumon (Pedido Trailing Stop)  

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

●Renzoku Yoyaku Chuumon (Pedido Reservado Contínuo) 

 

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

a oscilação do câmbio e quantia de pedido. 

 

De ○Streaming Chuumon (Streaming Order, Valor de Mercado) até ○

Renzoku Yoyaku Chuumon (Pedido Reservado Contínuo) (Abreviado) 

(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. O prazo de 

validade do pedido Trailing Stop é somente GTC. 

 

 

Ⅲ Explicação dos vocábulos utilizados no Partners FX 

(Inclusão） 

 

ⅡSumário do Contrato  
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(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 Única (一括決済 )(Liquidação única por par de moedas e 

liquidação única por compra/venda por par de moedas) 

●Liquidação Total (Zenkessai) 

●Trail Chuumon (Pedido Trailing Stop)  

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

●Renzoku Yoyaku Chuumon (Pedido Reservado Contínuo) 

●Jidoubaibai (Compra e venda automática) 

※Todos os pedidos para as operações podem sofrer limitações de acordo com 

a oscilação do câmbio e quantia de pedido. 

 

De ○Streaming Chuumon (Streaming Order, Valor de Mercado) até ○

Renzoku Yoyaku Chuumon (Pedido Reservado Contínuo) (Abreviado) 

○Jidoubaibai (Compra e venda automática) 

Pedido no qual o pedido Market Price (Nariyuki) é emitido automaticamente 

caso cumpra os requisitos de emissão, através da criação e ativação de uma 

estratégia composta por regras de compra e venda e configuração de 

concretização de lucro/limitação de prejuízo. A determinação do cumprimento 

do requisito é feita após a concretização do valor de fechamento do tipo de 

vela (vela de 1 minuto, vela de 5 minutos, entre outros) configurado na 

estratégia. E a determinação da concretização de lucro/limitação do prejuízo é 

realizada aproximadamente a cada 5 segundos, por isso, dependendo das 

condições do mercado, poderá não ser emitido, ou concretizar em um valor 

favorável ou desfavorável, distante do valor pressuposto pelo cliente. O 

Jidoubaibai (Compra e venda automática) só pode ser iniciado, terminado e 

verificado sua condição de ativação a partir do “HyperSpeed NEXT”. 

Dependendo da situação do pedido do Jidoubaibai (Compra e venda 

automática), através do julgamento desta Empresa, esta poderá limitar o 

registro de estratégias, limitar a ativação de estratégias ou terminar uma 

estratégia em andamento. O resultado do Backtest é baseado nos dados do 

passado, e pode diferenciar do resultado da Jidoubaibai (Compra e venda 

automática) de verdade dependendo do período de observação, ou desvio do 

período de emissão, oscilação do spread, entre outros. 

 

(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), Liquidação Total e 

Jidoubaibai (Compra e venda automática), 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. 

 

Ⅲ Explicação dos vocábulos utilizados no Partners FX 

◎Estratégia 

Configuração de par de moeda, quantidade, quantidade máxima de posição, tipo 

de vela, regra de compra e venda, concretização de lucro/limitação do 

prejuízo, a fim de realizar o Jidoubaibai (Compra e venda automática) ou 

Backtest no HyperSpeed NEXT 

◎Regra de compra e venda 
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Regra que define o cumprimento das condições de emissão, criada para 

construção de estratégias, no Jidoubaibai (Compra e venda automática) ou 

Backtest do HyperSpeed NEXT  

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

(Inclusão） 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

Revisado em 22 de agosto de 2015 

 

Sem mais 


