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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 ou telefone), 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 “Hyper Speed” 

○3 tecnologias de celulares 

  i-mode (NTT DoCoMo), Yahoo!Keitai! 

(Softbank Mobile) e EZweb (au) 

○Telefone (Atenção, pois há comissão 

operacional.) 

 

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 ou telefone), 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 “Hyper Speed” 

○3 tecnologias de celulares 

  i-mode (NTT DoCoMo), Yahoo!Keitai! 

(Softbank Mobile) e EZweb (au) 

○ Aplicativo específico para celular “Hyper 

Speed Mobile” 

○ Aplicativo específico para celular “Hyper 

Speed Mobile NEXT” 

○Telefone (Atenção, pois há comissão 

operacional.) 

 
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 

●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 

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 
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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.  

※Os pedidos de Liquidação Total e Valor de 

mercado não podem ser efetuados através de 

terminais móveis. 

 

(B) Pares de moedas passíveis a negociação 

●Dólar Americano/Iene ●Euro/Iene ●Libra 

Esterlina/Iene ●Dólar Australiano/Iene  

●Franco Suíço/Iene ●Dólar Canadense/Iene

●Dólar Neozelandês/Iene ●Rand 

Sul-africano/Iene ●Euro/Dólar Americano

●Libra Esterlina/Dólar Americano  

※Atenção! No caso de realizar uma operação 

em Euro/Dólar Americano ou Libra 

Esterlina/Dólar Americano, tanto o lucro ou o 

prejuízo como os pontos “Swap” serão 

realizados em “Dólar Americano”, tornando-se 

um saldo em dólar americano. 

 

(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 via internet é de 3.000.000 de 

unidades por moeda.  

※Exceto as operações Zenkessai (liquidação 

total) e Loss Cut automático (liquidação 

automática). 

 

(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 

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.  

 

(B) Pares de moedas passíveis a negociação 

●Dólar Americano/Iene ●Euro/Iene ●Libra 

Esterlina/Iene ●Dólar Australiano/Iene  

●Franco Suíço/Iene ●Dólar Canadense/Iene

●Dólar Neozelandês/Iene ●Rand 

Sul-africano/Iene  ●Euro/Dólar Americano

●Libra Esterlina/Dólar Americano  

※Atenção! Caso o cliente não utilize a função 

de transformação automática em iene, no caso 

de realizar uma operação em Euro/Dólar 

Americano ou Libra Esterlina/Dólar Americano, 

tanto o lucro ou o prejuízo como os pontos 

“Swap” serão realizados em “Dólar 

Americano”, tornando-se um saldo em dólar 

americano. 

 

(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 via internet é de 3.000.000 de 

unidades por moeda.  

※Exceto as operações Zenkessai (liquidação 

total) e Loss Cut automático (liquidação 

automática). 

 

(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 



 

pedido de cancelamento), totalizando 3 tipos de 

validade. 

 

○Day Order 

Do momento em que esta empresa confirme o 

recebimento do pedido do cliente até o horário 

de término das operações do mesmo dia útil do 

Partners FX.  

○Week Order 

Do momento em que esta empresa confirme o 

recebimento do pedido do cliente até o horário 

de término das operações do Partners FX do 

último dia útil da referida semana.  

○ＧＴＣ（Good Till Cancel） 

Do momento em que esta empresa confirme o 

recebimento do pedido do cliente até o 

momento em que o cliente cancele o referido 

pedido e esta empresa receba a vontade 

expressa do cliente. 

validade. 

 

○Day Order 

Do momento em que esta empresa confirme o 

recebimento do pedido do cliente até o horário 

de término das operações do mesmo dia útil do 

Partners FX.  

○Week Order 

Do momento em que esta empresa confirme o 

recebimento do pedido do cliente até o horário 

de término das operações do Partners FX do 

último dia útil da referida semana.  

○ＧＴＣ（Good Till Cancel） 

Do momento em que esta empresa confirme o 

recebimento do pedido do cliente até o 

momento em que o cliente cancele o referido 

pedido e esta empresa receba a vontade 

expressa do cliente.  

9. Unidade operacional / Depósito de garantia 

/ Depósitos e saques 

(1) Unidade operacional 

No Partners FX, cada par de moedas tem sua 

unidade operacional mínima de 10 mil unidades, 

e para as operações é necessário no mínimo o 

valor abaixo para cada par de moedas como 

depósito de garantia para posições. O valor da 

movimentação que o cliente pode realizar é de 

aproximadamente 50 vezes o depósito de 

garantia necessário para operação. Porém, o 

valor do depósito de garantia necessário para 

operações pode ser alterado de acordo à 

oscilação cambial, etc., e há casos em que será 

necessário novo capital de acordo à situação 

do mercado. 

 

◎Valor do depósito de garantia necessário 

para posições (Em 01 de outubro de 2008) 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / 

Depósitos e saques 

(2) Unidade operacional 

No Partners FX, cada par de moedas tem sua 

unidade operacional mínima de 10 mil unidades, 

e para as operações é necessário no mínimo o 

valor abaixo para cada par de moedas como 

depósito de garantia para posições. O valor da 

movimentação que o cliente pode realizar é de 

aproximadamente 50 vezes o depósito de 

garantia necessário para operação. Porém, o 

valor do depósito de garantia necessário para 

operações pode ser alterado de acordo à 

oscilação cambial, etc., e há casos em que será 

necessário novo capital de acordo à situação 

do mercado. 

 

◎Valor do depósito de garantia necessário 

para posições (Em 01 de setembro de 2009) 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / 

Depósitos e saques 

(2) Sobre o local de custódia do depósito de 

garantia / Depósitos e saques, etc. 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / 

Depósitos e saques 

(2) Sobre o local de custódia do depósito de 

garantia / Depósitos e saques, etc. 



 

 
～conteúdo abreviado～ 
※Mesmo aos Clientes com depósito somente 

em “Ienes”, no caso de realizar uma operação 

“EUR/USD” ou “GBP/USD”, tanto o lucro ou 

o prejuízo como os pontos “Swap” serão 

realizados em “Dólar Americano”, tornando-se 

um depósito em dólar americano. Pedimos a 

atenção para o seguinte: caso alguma das 

moedas fique com saldo negativo no saldo por 

moedas, enquanto não for efetuada a 

conversão para cobrir esse valor negativo, não 

será possível o processo de saque. 

 
 
※Mesmo aos Clientes com depósito somente 

em “Ienes”, se não utilizar a função de 

transformação automática em iene, no caso de 

realizar uma operação “EUR/USD” ou 

“GBP/USD”, tanto o lucro ou o prejuízo como 

os pontos “Swap” serão realizados em “Dólar 

Americano”, tornando-se um depósito em dólar 

americano. Pedimos a atenção para o seguinte: 

caso alguma das moedas fique com saldo 

negativo no saldo por moedas, enquanto não for 

efetuada a conversão para cobrir esse valor 

negativo, não será possível o processo de 

saque. 
11. Liquidação Automática (Loss Cut 

Automático) 

 
（2）Além da liquidação automática acima 
descrita, o próprio cliente também pode 
especificar o nível de liquidação 
automática (Controle Patrimonial). No 
momento em que ocorre a avaliação 
periódica do patrimônio líquido, caso o 
patrimônio líquido esteja igual ou abaixo 
do nível de liquidação automática 
especificado pelo próprio cliente 
automaticamente todas as operações em 
aberto do cliente serão liquidadas pelo 
pedido de cotação do momento. O Controle 
Patrimonial não garante o valor nível de 
Stop Loss configurado pelo cliente e pode 
ser executado com muita defasagem em 
relação ao valor nível de Stop Loss de 
acordo com a situação do mercado e afins. 
Sobretudo no início da semana, é possível 
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（2）Além da liquidação automática acima 

descrita, o próprio cliente também pode 

especificar o nível de liquidação automática 

(Controle Patrimonial). No momento em que 

ocorre a avaliação periódica do patrimônio 

líquido, caso o patrimônio líquido esteja igual ou 

acima do valor nível do limite superior ou igual 

ou abaixo do valor nível do limite inferior 

configurado pelo próprio cliente, 

automaticamente todas as operações em 

aberto do cliente serão liquidadas pelo pedido 

de cotação do momento. O Controle 

Patrimonial não garante o valor nível do limite 

superior ou valor nível do limite inferior 

configurado pelo cliente e pode ser executado 

com muita defasagem em relação ao valor nível 

do limite superior ou valor nível do limite 

inferior de acordo com a situação do mercado e 

afins. Sobretudo no início da semana, é possível 

que haja uma grande defasagem sobre o valor 

da cotação de fechamento do final de semana 

anterior, portanto pedimos sua atenção no caso 

de manter posições que transpassem a semana. 

E ainda, caso o valor nível de Stop Loss do 



 

que haja uma grande defasagem sobre o 
valor da cotação de fechamento do final de 
semana anterior, portanto pedimos sua 
atenção no caso de manter posições que 
transpassem a semana. E ainda, caso o 
valor nível de Stop Loss do Controle 
Patrimonial esteja abaixo do nível de 
liquidação automática de (1), a liquidação 
automática de (1) terá prioridade. E tome 
cuidado, pois quando houver solicitação de 
saque o Controle Patrimonial configurado 
é automaticamente cancelado.  

Controle Patrimonial esteja abaixo do nível de 

liquidação automática de (1), a liquidação 

automática de (1) terá prioridade.  

E tome cuidado, pois, quando houver depósito 

ou saque, o Controle Patrimonial configurado é 

automaticamente cancelado conforme abaixo. 

◎ Pedido de saque (inclusive saque para 

transferência entre contas) 

O valor nível do limite superior é 

automaticamente cancelado se o cliente houver 

escolhido a desconfiguração. 

O valor nível do limite inferior é desconfigurado 

automaticamente. 

◎Depósito (inclusive depósito de transferência 

entre contas) 

O valor nível do limite superior é 

desconfigurado automaticamente. 

O valor nível do limite inferior é 

automaticamente cancelado se o cliente houver 

escolhido a desconfiguração. 

 

※ Caso o cliente tenha custodiado valores 

mobiliários como valores mobiliários 

substitutos, a configuração de valor nível do 

limite superior e valor nível do limite inferior 

será cancelada a cada fim de dia útil. Tenha 

atenção. 

Sem mais 


