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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 
 
Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 
Data da revisão: 27 de maio de 2017 
 

Antigo Novo 

O Partners FX 

1. Item sobre a comissão 

A comissão é gratuita. No entanto, a comissão para Liquidação em espécie 

(Delivery) é de 0.40 iene por unidade de moeda no caso de volume inferior 

a 100 mil unidades de moeda, e 0.20 iene por unidade de moeda no caso de 

volume de 100 mil unidades de moeda ou superior. 

 

O Partners FX 

1. Item sobre a comissão 

A comissão é gratuita. No entanto, a comissão para Liquidação em espécie 

(Delivery) é de 0.10 iene por unidade de moeda. 

Ⅱ Sumário do Contrato 

1. Comissão 

(2) Comissão no caso de Liquidação em espécie 

No Partners FX, normalmente as operações se encerram na liquidação das 

mesmas (compra ou venda contrária), mas caso o cliente queira, poderá 

efetuar o pedido de Liquidação em espécie (Delivery), na própria tela de 

operações (há moedas que não podem ser liquidadas em espécie). 

Havendo a Liquidação em espécie (Delivery), será cobrada comissão de 

Liquidação em espécie. As comissões para a Liquidação em espécie 

(Delivery) são as seguintes: no caso de um lote inferior a 100 mil unidades, 

¥4,000 por cada lote de 10 mil unidades (¥0.40 por unidade de moeda), e 

no caso de um lote de 100 mil unidades ou mais, ¥2,000 por cada lote de 

10 mil unidades (¥0.20 por unidade de moeda). E, a comissão é descontada 

do depósito custodiado do cliente. 

 

Ⅱ Sumário do Contrato 

1. Comissão 

(2) Comissão no caso de Liquidação em espécie 

No Partners FX, normalmente as operações se encerram na liquidação das 

mesmas (compra ou venda contrária), mas caso o cliente queira, poderá 

efetuar o pedido de Liquidação em espécie (Delivery), na própria tela de 

operações (há moedas que não podem ser liquidadas em espécie). Havendo 

a Liquidação em espécie (Delivery), será cobrada comissão de Liquidação 

em espécie. A comissão para a Liquidação em espécie (Delivery) é 1000 

ienes por cada lote de 10 mil unidades de moeda (0.10 iene por unidade de 

moeda). E, a comissão é descontada do depósito custodiado do cliente. 

Ⅱ Sumário do Contrato 

3. Sobre o manuseio do número da conta (ID) e da senha  

(2) Em caso de perda ou esquecimento do número da conta ou da senha 

Nesses casos, por favor comunique-se com a Central de Atendimento 

(Tel: 0120-894-909 ou E-mail: aviso@moneypartners.co.jp) desta empresa. 

Caso possamos confirmar a identidade da própria pessoa através dos 

trâmites estabelecidos por esta empresa, informaremos o número da conta 

ou senha. 

※A senha reemitida será a senha registrada inicialmente. 

※Caso não seja possível confirmar a identidade da própria pessoa através 

dos trâmites estabelecidos por esta empresa, não será possível informar o 

número da conta ou a senha por telefone ou e-mail. Será enviado via carta 

registrada simples ao endereço registrado pelo cliente. Até que seja 

recebida a correspondência não será possível realizar operações. 

Ⅱ Sumário do Contrato 

3. Sobre o manuseio do número da conta (ID) e da senha  

(2) Em caso de perda ou esquecimento do número da conta ou da senha 

Em caso de esquecimento do número da conta ou senha, é possível 

reinicializar a senha original através do comunicado de sua intenção a esta 

empresa pelo método estipulado por esta, ou é possível também comunicar 

o número da conta e reconfigurar a senha atual respondendo a perguntas 

estipuladas por esta empresa na página de reconfiguração de senha da 

Home Page. Porém, como não é possível realizar o comunicado do número 

da conta e a reconfiguração da senha simultaneamente, nesses casos, por 

favor comunique-se com a Central de Atendimento (Tel: 0120-894-909 ou 

E-mail: aviso@moneypartners.co.jp) desta empresa. Caso possamos 

confirmar a identidade da própria pessoa através dos trâmites estabelecidos 

por esta empresa, informaremos o número da conta ou senha. 

※A senha reemitida será a senha registrada inicialmente. 

※Caso não seja possível confirmar a identidade da própria pessoa através 

dos trâmites estabelecidos por esta empresa, não será possível informar o 

número da conta ou a senha por telefone ou e-mail. Será enviado via carta 

registrada simples ao endereço registrado pelo cliente. Até que seja 

recebida a correspondência não será possível realizar operações. 

 

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) 

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) 
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●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 pode sofrer limitações de acordo 

com a oscilação do câmbio e quantia de pedido. 

●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) 

●Pedido de liquidação em espécie (Delivery) 

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

com a oscilação do câmbio e quantia de pedido. 

○Pedido de liquidação em espécie (Delivery) 

É possível realizar o Pedido de liquidação em espécie (Delivery) através da 

Antiga tela de operações via WEB (Conversão) e do Quick Trade Board. 

Na Antiga tela de operações via WEB (Conversão), é possível a liquidação 

em espécie tanto de posições de compras como posições de vendas. E o 

valor necessário para a Liquidação em espécie, a comissão e o valor 

liquidado em espécie são compensados na Garantia recebida. 

No Quick Trade Board, é possível somente liquidar em espécie posições de 

compra dos pares de moedas com o Iene (Exceto ZAR/JPY e TRY/JPY). E 

o valor necessário para a Liquidação em espécie e a comissão são 

descontados da Garantia recebida, e o valor liquidado em espécie é 

transferido para o Saldo do cliente (Valor em desuso). 

 

5.Horário das Operações e Horário dos Pedidos 

※O horário para conversão e liquidação em espécie (delivery) é das 8:00 

da manhã às 3:00 da madrugada seguinte todos os dias úteis. 

 

5.Horário das Operações e Horário dos Pedidos 

※O horário para conversão e Liquidação em espécie (Delivery) é das 7:30 

da manhã às 5:30 da manhã seguinte, todos os dias úteis. 

 

9.Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e saques 

(1) Unidade operacional 

◎Valor do depósito de garantia necessário para posições a cada 10 mil 

unidades (Em 7 de novembro de 2015) 

 

9.Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e saques 

(1) Unidade operacional 

◎Valor do depósito de garantia necessário para posições a cada 10 mil 

unidades (Em 27 de maio de 2017) 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

(Inclusão） 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

Revisado em 27 de maio de 2017 

Sem mais 

 


