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(1)Características Operacionais 

24 horas(De segunda-feira às 7：00 hs a sábado às 6：50 hs) 

(Durante o horário de verão dos EUA, segunda-feira 7:00 hs a sábado 5:50 hs, inclusive nos feriados do Japão) 

Unidade 

Operacional 
Todos pares de moeda: 10.000 unidades 

Comissão 
＜INTERNET＞  

Início e Liquidação  ０¥(Gratuíta) 

Liquidação 

Automática 

Caso o patrimônio líquido fique abaixo de 40% do depósito de garantia 

necessário para operações, quando de sua avaliação, todas as operações em 

aberto serão liquidadas automaticamente.  

Em tempo, o Stop Loss não garante os 40% do depósito de garantia necessário para operações, logo 

aconselhamos que administre seu patrimônio com certa folga. 

 

De terça a sexta-feira： 6：55 ～ 7：10 (Durante o horário de verão 

dos EUA：5：55 ～ 6：10) 

Sábado： 6：50 ～ 7：05 (Durante o horário de verão dos EUA：5：
50 ～ 6：05) 

Domingos： 2：00 ～ 8：00 

※No horário de manutenção não é possível o acesso  

※Outros horários de manutenção além do supra-citado em 

caso de decisão da necessidade por esta empresa. 

Horário de Manutenção 

1. Antes de operar 

Horário de operações 

Pares de moedas operadas 

Outras características das operações 

Dólar Americano/Iene 

ＵＳＤ/ＪＰＹ 

Euro/Iene 

ＥＵＲ/ＪＰＹ 

Dólar Australiano/Iene 

ＡＵＤ/ＪＰＹ 

Libra Esterlina/Iene 

ＧＢＰ/ＪＰＹ 

Dólar 

Neozelandês/Iene 

ＮＺＤ/ＪＰＹ 

Dólar 

Canadense/Iene 

ＣＡＤ/ＪＰＹ 

Franco Suíço/Iene 

ＣＨＦ/ＪＰＹ 

Dólar de Hong 

Kong/Iene 

ＨＫＤ/ＪＰＹ 

Dólar de 

Cingapura/Iene 

ＳＧＤ/ＪＰＹ 

Rand Sul-

Africano/Iene 

ＺＡＲ/ＪＰＹ 

Euro/Dólar Americano 

ＥＵＲ/ＵＳＤ 

Libra Esterlina/Dólar 

Americano 

ＧＢＰ/ＵＳＤ 

Dólar 

Australiano/Dólar 

Americano 

ＡＵＤ/ＵＳＤ 

Dólar 

Neozelandês/Dólar 

Americano 

ＮＺＤ/ＵＳＤ 

Euro/Dólar 

Australiano  

ＥＵＲ/ＡＵＤ 

Libra Esterlina/Dólar 

Australiano 

ＧＢＰ/ＡＵＤ 

Dólar 

Australiano/Dólar 

Neozelandês 

ＡＵＤ/ＮＺＤ 

Euro/Libra Esterlina 

ＥＵＲ/ＧＢＰ 
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(2)Ambiente Recomendável 

São os modelos testados por esta empresa. 
Por outro lado, os modelos enunciados foram testados, mas como existe as 
especificações diferentes entre os lotes de fabricação, não há garantia do 
funcionamento. 
※Não é possível acessar por aplicativos como “PC Viewer” etc.  
 

O que é modelo compatível? 

Confira abaixo o ambiente recomendado e os modelos compatíveis. 
 
 ※ http://www.moneypartners.co.jp/fx/tools/mobile-trade/support-models.html. 

Ambiente recomendado do celular 

http://www.moneypartners.co.jp/fx/tools/mobile-trade/support-models.html
http://www.moneypartners.co.jp/fx/tools/mobile-trade/support-models.html
http://www.moneypartners.co.jp/fx/tools/mobile-trade/support-models.html
http://www.moneypartners.co.jp/fx/tools/mobile-trade/support-models.html
http://www.moneypartners.co.jp/fx/tools/mobile-trade/support-models.html
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( 1 ) LOGIN (Acesso) 

①Acesse a partir do nosso site do celular ou direto pelo código de *QR: 

 http://www.partnersfx.com/mobile/ 

※ Número da conta・Senha do Celular (Senha Original) se encontram no documento de abertura de conta 
enviado para o cliente. 
※ No primeiro acesso o sistema pede que troque a senha original (de 6 a 16 dígitos) escolha a sua própria 
senha. 

  

Quando não conseguir acessar  

Verifique o número da conta e a senha que está digitando。 

    ●Verifique a fonte que está utilizando para digitar o número da conta e senha. 

Essa tem que ser “Half size”. 

    ●Obedeça as maiúsculas e minúsculas。 

    ●Para acesso a tela de operações do celular, não poderá utilizar a senha de 

acesso ao computador. Existe a senha especifica para o celular. 

②Clique em Tela de 

operações, no item 5 

 

③Digite o número da conta e a senha do celular, depois    

clique no botão 「Login」 

2 Tela de operações 

Para o acesso a tela de operações 

Cuidados para o acesso  

 ※Podendo acessar também pelo código *QR,  

direto para o LOGIN para Tela de Operações。 
① ② 

③ 
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 ( 2 )Menu Principal 

①Escolha「ＢＩＤ」preço de venda ou「ＡＳＫ］ 

 preço de compra. 

②Escolha o tempo do gráfico. 

③Em 「Chart Tipe 」escolha o tipo de visualização,  

para ver só um gráfico, múltiplos ou para visualizar  

o gráfico na horizontal. 

④Em 「Currency pair 」escolha o par de moeda。 

⑥Caso tenha escolhido visualização múltipla,  

você deverá definir os outros 3 pares de moedas no item 6.  

⑤No botão「Chart reload」clique para visualizar  

o gráfico configurado。 

Para visualizar as cotações, clique em 

[Rate] Clicando no par de moeda é 

possivel visualizar o gráfico. 

 

É possível ver as cotações atuais e 

gráficos de todas as moedas. 

Escolha o par de moedas que gostaria de  

visualizar no gráfico. 

Para visualizar o gráfico do par de moedas 

Visualização das cotações 

① 
② 
③ 
④ 

⑤ 

⑥ 
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(2) Menu Principal 

Para iniciar ou liquidar uma operação, clique em 

[Select  transaction] para selecionar uma transação,  

no item 2 do menu principal. 

 

 

Atenção sobre as opções de execução (Execution type) 

・〔Market price〕・・・A cotação apresentada serve apenas como referência, portanto a compra ou venda pode ser 

concretizada em um valor mais alto ou mais baixo do que o previsto, de acordo com a oscilação da cotação.  

・〔Limit price〕・・・Quando a cotação indicada é favorável em relação à cotação do momento do pedido. 

       Indicação de uma cotação mais baixa quando do pedido de compra ou mais alta quando do pedido de venda. 

       Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais favorável do que o indicado (Slippage). 

・〔Stop price〕 ・・・ Quando a cotação indicada é desfavorável em relação à cotação do momento do pedido. 

    Indicação de uma cotação mais alta quando do pedido de compra ou mais baixa quando do pedido de venda.  

    Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais desfavorável do que o indicado (Slippage). 

〔1〕Pedido de VALOR DE MERCADO 

①Clique em 「Market 

price」e depois em 「Next」 
Escolha/digite os itens de ②～④ 

depois clique em ⑤「Next」 

⑥Confira os dados do pedido e clique em  

「Execute Order」. 

⑦Para verificar a concretização  

clique em 「Go to Execution status」 

Diferente do pedido “Valor de Mercado” do computador, a cotação apresentada serve apenas como referência, ou seja, o pedido pode  

se concretizar em um valor mais alto (baixo) do que o previsto de acordo com a oscilação das cotações. 

Pedidos 

Pedido de início 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 
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 ( 2 )Menu Principal 

 

 

Sobre a validade 「Validity 」 

 ・「ＤＡＹ」=Somente para o dia corrente 

 ・「ＷＥＥＫ」=Válido até o final da semana corrente 

 ・「ＧＴＣ」(Good Till Cancel)=Válido até a concretização ou cancelamento pelo próprio cliente. 

〔2〕Pedido de Valor Indicado [Limit Price] 

①Escolha「Limit price」
depois clique em 「Next」 

〔3〕Controle de Risco [Stop price] 

 Clique em 「Stop price」 

depois clique em 「Next」 

Escolha as preferências dos itens  

de ②～⑥e clique no botão ⑦「Next」 
⑨ Para verificar o pedido 

clique em 「To order status」 

Pedido para determinar a cotação do pedido de compra ou venda. Quando a cotação indicada é favorável em relação à cotação do 

momento do pedido. 

Indicação de uma cotação mais baixa quando do pedido de compra ou mais alta quando do pedido de venda. 

Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais favorável do que o indicado (Slippage). 

Pedido para determinar a cotação do pedido de compra ou venda. Quando a cotação indicada é desfavorável em relação à 

cotação do momento do pedido. 

Indicação de uma cotação mais alta quando do pedido de compra ou mais baixa quando do pedido de venda. 

Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais desfavorável do que o indicado (Slippage). 

Escolha as preferências dos itens  

de ②～⑥e clique no botão ⑦「Next」 

⑧Aparecerá a tela de confirmação、 

confira e clique em 「Execute order」 

⑨ Para verificar o pedido 

clique em 「To order status」 

⑧Aparecerá a tela de confirmação, 

confira e clique em 「Execute order」 

 

 

Atenção sobre as opções de execução (Execution type) 

・〔Market price〕・・・A cotação apresentada serve apenas como referência, portanto a compra ou venda pode ser 

concretizada em um valor mais alto ou mais baixo do que o previsto, de acordo com a oscilação da cotação.  

・〔Limit price〕・・・Quando a cotação indicada é favorável em relação à cotação do momento do pedido. 

       Indicação de uma cotação mais baixa quando do pedido de compra ou mais alta quando do pedido de venda. 

       Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais favorável do que o indicado (Slippage). 

・〔Stop price〕 ・・・ Quando a cotação indicada é desfavorável em relação à cotação do momento do pedido. 

    Indicação de uma cotação mais alta quando do pedido de compra ou mais baixa quando do pedido de venda.  

    Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais desfavorável do que o indicado (Slippage). 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

① 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑧ 

⑨ 

⑨ 
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  ( 2 ) Menu Principal 

〔4〕 Pedido ＩＦ-ＤＯＮＥ 

Conjunto de 2 pedidos (valor indicado ou controle de risco) com ordem determinada de concretização (1.º e 2.º). 

Primeiramente somente o pedido 1.º fica válido e, após sua concretização, o pedido 2.º torna-se válido. 

※No celular somente é possível a ordem de “início”→”liquidação”. 

①Escolha 「IF-DONE」 e 

clique em 「Next」 
Escolha ou digite os itens de ② a ⑦ 

e clique em ⑧「To 2nd. order」 

Escolha ou digite os itens de ⑨ a ⑪ 

e clique em ⑫「To confirm view」 

Depois da confirmação do pedido 

clique em ⑬「Execute Order」 Para verificar o pedido 

clique em ⑭「Ｔo order status」 

 

 

「Sobre a validade 「Validity 」 

 ・「ＤＡＹ」=Somente para o dia corrente 

 ・「ＷＥＥＫ」=Válido até o final da semana corrente 

 ・「ＧＴＣ」(Good Till Cancel)=Válido até a 

concretização ou cancelamento pelo próprio cliente. 

1 

 

 

Atenção sobre as opções de execução (Execution type) 

・〔Market price〕・・・A cotação apresentada serve apenas como referência, portanto a compra ou venda pode ser 

concretizada em um valor mais alto ou mais baixo do que o previsto, de acordo com a oscilação da cotação.  

・〔Limit price〕・・・Quando a cotação indicada é favorável em relação à cotação do momento do pedido. 

       Indicação de uma cotação mais baixa quando do pedido de compra ou mais alta quando do pedido de venda. 

       Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais favorável do que o indicado (Slippage). 

・〔Stop price〕 ・・・ Quando a cotação indicada é desfavorável em relação à cotação do momento do pedido. 

    Indicação de uma cotação mais alta quando do pedido de compra ou mais baixa quando do pedido de venda.  

    Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais desfavorável do que o indicado (Slippage). 

① 
② 
③ 
④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 
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( 2 ) Menu Principal 

〔5〕Pedido ＯＣＯ 

①Escolha 「OCO」e 

depois ②「Next」 Escolha ou digite os itens de ② a ⑪ 

e clique em ⑪「Ｎｅｘｔ」 

Aparecerá a tela de confirmação, 

confira e clique em ⑫「Execute order」 

 

Para verificar o pedido 

clique em ⑬「Ｔo order status」 

Forma de realizar 2 pedidos simultaneamente e quando um for concretizado o outro é cancelado automaticamente. 

※No celular somente é possível as combinações “liquidação” e “liquidação” ou “início” e “início”. 

 

 

「Sobre a validade 「Validity 」 

 ・「ＤＡＹ」=Somente para o dia corrente 

 ・「ＷＥＥＫ」=Válido até o final da semana corrente 

 ・「ＧＴＣ」(Good Till Cancel)=Válido até a 

concretização ou cancelamento pelo próprio cliente. 

 

 

Atenção sobre as opções de execução (Execution type) 

・〔Market price〕・・・A cotação apresentada serve apenas como referência, portanto a compra ou venda pode ser 

concretizada em um valor mais alto ou mais baixo do que o previsto, de acordo com a oscilação da cotação.  

・〔Limit price〕・・・Quando a cotação indicada é favorável em relação à cotação do momento do pedido. 

       Indicação de uma cotação mais baixa quando do pedido de compra ou mais alta quando do pedido de venda. 

       Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais favorável do que o indicado (Slippage). 

・〔Stop price〕 ・・・ Quando a cotação indicada é desfavorável em relação à cotação do momento do pedido. 

    Indicação de uma cotação mais alta quando do pedido de compra ou mais baixa quando do pedido de venda.  

    Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais desfavorável do que o indicado (Slippage). 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 
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 ( 2 ) Menu Principal 

〔6〕 Pedido ＩＦ-ＯＣＯ 

①Escolha「IF-OCO」
depois clique em 「Next」 

Preencha os itens de ②～⑦depois  

clique em ⑧「To 2nd. order」para ir  ao  

segundo pedido 

 Pedido que combina os pedidos IF-DONE e OCO. Quando o pedido 1 de valor indicado (controle de risco) for concretizado, os 

2 pedidos OCO ficarão válidos. 

※ No celular somente é possível a ordem de “início”→”liquidação”. 

Preencha os itens de ⑨～⑪depois  

clique em ⑫「To confirm view」para ir  

a tela de confirmação 

Confirme os dados do pedido e clique em ⑬ 「Execute order] 

Para executar o pedido 

Para verificar o pedido 

clique em ⑭「Ｔo order status」 

 

 

「Sobre a validade 「Validity 」 

 ・「ＤＡＹ」=Somente para o dia corrente 

 ・「ＷＥＥＫ」=Válido até o final da semana corrente 

 ・「ＧＴＣ」(Good Till Cancel)=Válido até a 

concretização ou cancelamento pelo próprio cliente. 

 

 

Atenção sobre as opções de execução (Execution type) 

・〔Market price〕・・・A cotação apresentada serve apenas como referência, portanto a compra ou venda pode ser 

concretizada em um valor mais alto ou mais baixo do que o previsto, de acordo com a oscilação da cotação.  

・〔Limit price〕・・・Quando a cotação indicada é favorável em relação à cotação do momento do pedido. 

       Indicação de uma cotação mais baixa quando do pedido de compra ou mais alta quando do pedido de venda. 

       Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais favorável do que o indicado (Slippage). 

・〔Stop price〕 ・・・ Quando a cotação indicada é desfavorável em relação à cotação do momento do pedido. 

    Indicação de uma cotação mais alta quando do pedido de compra ou mais baixa quando do pedido de venda.  

    Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais desfavorável do que o indicado (Slippage). 

① ② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
⑫ 

⑬ 

⑭ 
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  ( 2 ) Menu Principal  

 

〔1〕Pedido pelo Valor do Momento [Market Price] 

①Escolha 「Market price」
depois clique em 「Next」 

Preencha os campos ② e ③depois  

clique em ④「Search/Refresh」para  

buscar as operações referentes 

⑤Na operação que deseja liquidar 

clique em 「To close order」para liquidar 

Coloque a quantidade a liquidar 

no campo ⑥depois clique em ⑦「Next」 

Na tela de confirmação confira os 

dados e clique em ⑩「Execute order」 

para liquidar 

Para confirmar o pedido,  

clique em ⑪「Go to Execution status」 

Diferente do pedido “Valor de Mercado” do computador, a cotação apresentada serve apenas como referência, ou seja, o pedido pode  

se concretizar em um valor mais alto (baixo) do que o previsto de acordo com a oscilação das cotações. 

※[Remain] 

significa a 

quantidade da 

posição que não 

tem um pedido de 

liquidação, ou seja, 

a quantidade 

máxima que pode 

ser liquidada pelo 

pedido que está 

sendo feito. 

Caso queira cancelar os pedidos 

existentes para esta operação faça 

um clique em ⑧ no quadrado em 

branco e clique em ⑨ [Next] 

Pedido de Liquidação [CLOSE ORDER]  

 

 

「Sobre a validade 「Validity 」 

 ・「ＤＡＹ」=Somente para o dia corrente 

 ・「ＷＥＥＫ」=Válido até o final da semana corrente 

 ・「ＧＴＣ」(Good Till Cancel)=Válido até a 

concretização ou cancelamento pelo próprio cliente. 

 

 

Atenção sobre as opções de execução (Execution type) 

・〔Market price〕・・・A cotação apresentada serve apenas como referência, portanto a compra ou venda pode ser 

concretizada em um valor mais alto ou mais baixo do que o previsto, de acordo com a oscilação da cotação.  

・〔Limit price〕・・・Quando a cotação indicada é favorável em relação à cotação do momento do pedido. 

       Indicação de uma cotação mais baixa quando do pedido de compra ou mais alta quando do pedido de venda. 

       Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais favorável do que o indicado (Slippage). 

・〔Stop price〕 ・・・ Quando a cotação indicada é desfavorável em relação à cotação do momento do pedido. 

    Indicação de uma cotação mais alta quando do pedido de compra ou mais baixa quando do pedido de venda.  

    Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais desfavorável do que o indicado (Slippage). 

① 

② 
③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
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〔2〕Valor Indicado [Limit price]- [Para liquidar]  

①Escolha 「Limit price」
depois clique em 「Next」 

Clique em ⑤ 「To close order」 

na operação que deseja liquidar 

 (2 ) Menu Principal [Liquidação/Close Order] 

Faça as preferências dos itens 

 ② e ③depois clique em  

④「Search/Refresh」para buscar  

a operação a ser liquidada 

Preencha os itens de ⑥～⑧  

depois clique em ⑨「Next」 

Confira os dados do pedido  

e clique em ⑩ 「Execute order」 

para concretizar o pedido 

Para confirmar o pedido 

clique em ⑪ 「To order status」 

Pedido que indica a cotação do pedido de compra ou venda. A cotação indicada fica em situação vantajosa em relação à cotação do momento do 

pedido. 

No caso de pedido de compra uma cotação menor, para pedido de venda uma cotação maior, do que a cotação do momento do pedido é indicada. 

No caso de oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais vantajosa que o indicado (Slippage). 

 

 

「Sobre a validade 「Validity 」 

 ・「ＤＡＹ」=Somente para o dia corrente 

 ・「ＷＥＥＫ」=Válido até o final da semana corrente 

 ・「ＧＴＣ」(Good Till Cancel)=Válido até a 

concretização ou cancelamento pelo próprio cliente. 

 

 

Atenção sobre as opções de execução (Execution type) 

・〔Market price〕・・・A cotação apresentada serve apenas como referência, portanto a compra ou venda pode ser 

concretizada em um valor mais alto ou mais baixo do que o previsto, de acordo com a oscilação da cotação.  

・〔Limit price〕・・・Quando a cotação indicada é favorável em relação à cotação do momento do pedido. 

       Indicação de uma cotação mais baixa quando do pedido de compra ou mais alta quando do pedido de venda. 

       Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais favorável do que o indicado (Slippage). 

・〔Stop price〕 ・・・ Quando a cotação indicada é desfavorável em relação à cotação do momento do pedido. 

    Indicação de uma cotação mais alta quando do pedido de compra ou mais baixa quando do pedido de venda.  

    Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais desfavorável do que o indicado (Slippage). 

① 
② 

③ 
④ ⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
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〔3〕 Pedido de Controle de Risco [Stop Price] 

①Clique em 「Stop price」
depois em 「Next」 Clique em ⑤「To close order」da  

operação que deseja colocar o  

controle de risco 

   ( 2 ) Menu Principal 

Preencha os itens ② e ③depois 

clique em ④「Search/Refresh」 

para buscar a operação desejada 

Determine os itens de ⑥～⑧ e  

clique em ⑨「Next」 
Confira os dados do pedido e clique 

 em ⑩ 「Execute order」 Para confirmar o estado do 

 pedido clique em ⑪ 「To order status」 

Pedido que indica a cotação do pedido de compra ou venda. A cotação indicada fica em situação desvantajosa em relação à cotação do momento 

do pedido. 

No caso de pedido de compra uma cotação maior, para pedido de venda uma cotação menor, do que a cotação do momento do pedido é indicada. 

No caso de oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais desvantajosa que o indicado (Slippage). 

 

 

「Sobre a validade 「Validity 」 

 ・「ＤＡＹ」=Somente para o dia corrente 

 ・「ＷＥＥＫ」=Válido até o final da semana corrente 

 ・「ＧＴＣ」(Good Till Cancel)=Válido até a concretização ou cancelamento pelo próprio cliente. 

 

 

Atenção sobre as opções de execução (Execution type) 

・〔Market price〕・・・A cotação apresentada serve apenas como referência, portanto a compra ou venda pode ser 

concretizada em um valor mais alto ou mais baixo do que o previsto, de acordo com a oscilação da cotação.  

・〔Limit price〕・・・Quando a cotação indicada é favorável em relação à cotação do momento do pedido. 

       Indicação de uma cotação mais baixa quando do pedido de compra ou mais alta quando do pedido de venda. 

       Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais favorável do que o indicado (Slippage). 

・〔Stop price〕 ・・・ Quando a cotação indicada é desfavorável em relação à cotação do momento do pedido. 

    Indicação de uma cotação mais alta quando do pedido de compra ou mais baixa quando do pedido de venda.  

    Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais desfavorável do que o indicado (Slippage). 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
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 ( 2 ) Menu Principal 

〔4〕PEDIDO ＯＣＯ [Para liquidar] 

①Clique em ①「OCO」
depois em 「Next」 

Preencha os dados de ②～③  

depois clique em ④「Ｓｅａｒｃｈ/Ｒｅｆｒｅｓｈ」 

para buscar a operação desejada 

⑤Clique em ⑤「To close order」 

Preencha os dados de ⑥～⑨ 

depois clique em ⑩「Next」 Para confirmar o estado do 

 pedido clique em ⑫  

「To order status」 

Forma de realizar 2 pedidos simultaneamente e quando um for concretizado o outro é cancelado automaticamente. 

※No celular somente é possível as combinações “liquidação” e “liquidação” ou “início” e “início”. 

 

Após conferir os dados clique  

em ⑪「Execute order」para  

concretizar o pedido 

 

 

「Sobre a validade 「Validity 」 

 ・「ＤＡＹ」=Somente para o dia corrente 

 ・「ＷＥＥＫ」=Válido até o final da semana corrente 

 ・「ＧＴＣ」(Good Till Cancel)=Válido até a concretização ou cancelamento pelo próprio cliente. 

 

 

Atenção sobre as opções de execução (Execution type) 

・〔Market price〕・・・A cotação apresentada serve apenas como referência, portanto a compra ou venda pode ser 

concretizada em um valor mais alto ou mais baixo do que o previsto, de acordo com a oscilação da cotação.  

・〔Limit price〕・・・Quando a cotação indicada é favorável em relação à cotação do momento do pedido. 

       Indicação de uma cotação mais baixa quando do pedido de compra ou mais alta quando do pedido de venda. 

       Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais favorável do que o indicado (Slippage). 

・〔Stop price〕 ・・・ Quando a cotação indicada é desfavorável em relação à cotação do momento do pedido. 

    Indicação de uma cotação mais alta quando do pedido de compra ou mais baixa quando do pedido de venda.  

    Quando há oscilação brusca, pode ser concretizado em uma cotação mais desfavorável do que o indicado (Slippage). 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 
⑪ 

⑫ 
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( 2 ) Menu Principal 

Em momento de forte oscilação do mercado, etc., esse pedido liquida por Market price (cotação do momento) todas as operação (de todas as 

moedas) mantidas até então. Normalmente a quantidade máxima por pedido é de 3 milhões de unidades, mas no pedido de Liquidação total esse 

limite pode ser superado. (Atenção pois todas as posições em aberto de todos os pares de moedas serão liquidados e não um par específico.) 

※Devido a ser pedidos Market price, caso seja emitida uma liquidação de um grande montante, poderá haver defasagem de tempo na concretização. 

①Escolha a opção 「Total 

close order」para a 

Liquidação Total 

②Clique em dos 

botões「Next」 

③Clique em um dos botões 

「Execute order」para executar 

o pedido 

④Caso queira ver o estado do 

pedido clique em 「Go to 

execution status」 

①Clique em 「Change Order」
para alterar pedido 

Informe  os dados do pedido que  

gostaria de alterar de ②～④depois 

clique em ⑤「Search/ Refresh」 para  

buscar o pedido  

⑥Achando o pedido, clique 

em 「Change order」para 

alterar os dados do pedido 

Você poderá alterar a cotação e  

a validade de ⑦～⑧depois clique  

em ⑨「Next」 

Na tela de confirmação, após 

verificar os dados , clique em ⑩ 

「Execute Order」para executar o 

pedido 

Para confirmar o estado do pedido  

clique em ⑪ 「Go to order status」 

LIQUIDAÇÃO TOTAL 

ALTERAR PEDIDO 

① 

② 

② 

③ 

③ 

④ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ ⑩ 

⑪ 
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 ( 2 ) Menu Principal 

Encontrando o pedido, clique em ⑥  

「Cancel order」 

Na tela de confirmação, clique  

em ⑦ 「Cancel Order」 para  

cancelar o pedido 

Clique em ① 「Cancel order」 

para cancelar o pedido 

Para confirmar o estado do pedido 

 clique em ⑧ 「To order status」 

CANCELAR PEDIDO 

Preencha os dados de ②～④  

depois clique em ⑤「Ｓｅａｒｃｈ/Ｒｅｆｒｅｓｈ」 

para buscar o pedido que gostaria  

de cancelar 

① 

② 

③ 
④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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 ( 2 ) Menu Principal 

O que é o AS Market Price order? 

É o pedido usado quando o cliente pensa “quero comprar” ou “quero vender” enquanto tem como referência a cotação em tempo real 

mudando a todo momento. No momento de emitir um pedido AS Market Price, a definição de início e liquidação e a escolha da 

posilção a ser liquidada quando da liquidação, são feitas automaricamente pelo sistema, abreviando o procedimento do pedido 

Market price convencional, e possibilita que o pedido serja emitido mais rapidamente. 

Preencha os dados de ②～④depois  

clique em ⑤「Next」 

※Para utilizar o pedido AS Market Price é necessária prévia alteração da configuração para 

“Disponível” na configuração do Valor de Mercado-SA na tela de operações do computador. 
 Em tempo, caso a alteração seja efetuada enquanto estiver utilizando a tela de operações do celular, a alteração somente se 

tornará efetiva quando a tela de operações do celular for reiniciada. 

※Quando um pedido AS Market Price é efetuado todos os demais pedidos que estiverem válidos no momento serão 

cancelados, independente do par de moeda, início/liquidação, compra/venda, quantidade. 

※Devido à defasagem de tempo, não significa que o pedido Market Price seja concretizado na cotação que estiver aparecendo. 

Atenção em relação ao pedido AS Market Price 

Para conferir o estado do  

pedido clique em ⑦  

「Go to execution status」 

Escolha o item ①「ＡＳ 

Market Price Order」 

Na tela de confirmação、após  

verificar os dados, clique em ⑥  

「Execute order」 

Valor de Mercado-SA 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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  ( 2 ) Menu Principal 

Na tela de Order status é possível verificar a situação, detalhes e histórico dos pedidos. 

⑦Será apresentada a tela de Order status. 

Na tela de Execution status é possível ver o histórico dos pedidos concretizados. 

Preencha os itens de ①～④ 

depois clique em ⑤「Ｓｅａｒｃｈ/

Ｒｅｆｒｅｓｈ」 

⑥Será apresentada a tela de Execution status. 

Visualizar Pedidos 

        Visualizar Pedidos 

Preencha os itens de ①～⑤  

depois clique em ⑥「Ｓｅａｒｃｈ/Ｒｅｆｒｅｓｈ」 

Visualizar Concretizações 

① 
② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

① 
② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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 ( 2 )  Menu Principal 

Na tela de Position status é possível conferir o volume total de operações, lucro/prejuízo avaliado, pontos Swap, saldo entre  

lucro e prejuízo, etc. A partir desta tela também é possível emitir pedido de liquidação. 

①Clique no par de moedas Escolha os dados de ②～③
depois clique em ④ 「Ｓｅａｒｃｈ
/Ｒｅｆｒｅｓｈ」 

⑤Os detalhes da posição serão 

apresentados. Caso queira emitir um 

pedido de liquidação, escolha o tipo de 

pedido e clique em “To close order”. 

Digite a quantidade ⑥ depois clique 

em ⑦ 「Próximo」 

Clique em ⑧“Execute 

order” após conferir os 

dados do pedido 

Para confirmar o estado do  

pedido clique em ⑨ 

「Go to execution status」 

 

Visualizar Posições 

① 

② 
③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
⑨ 
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  ( 2 ) Menu Principal 

Na tela de Credit/Debit status é possível ver o histórico de aumento e diminuição do depósito de garantia 

custodiado, por moeda, desde depósitos e saques até lucros/prejuízos, pontos Swap, conversão, etc. 

Preencha os dados de ①～③depois 

clique em ④「Ｓｅａｒｃｈ/Ｒｅｆｒｅｓｈ」 
⑤ Será apresentada a tela de Credit/debit status. 

Visualizar Balanço 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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 ( 2 ) Menu Principal 

Para ver as informações da conta 

escolha 「Account information status」. 
Para ver o saldo por moeda escolha 「Balance by currency status」. 

② Clique em 「Execute 

withdraw request」 

③O pedido de saque 「Withdraw request」 

foi recebido. 

Digite o valor do saque em 「Withdraw 

request amount」 e clique em ① 「Next」 

※ Em um mês é possível realizar 5 saques sem que seja cobrada a comissão. A partir da sexta vez será cobrada. 

※ O valor disponível para saque será o menor valor entre o saldo por moeda e a capacidade operacional. 

※ O pedido de saque cancela automaticamente a configuração do Controle Patrimonial caso este tenha sido configurado. 

※O pedido de saque pode ser cancelado até as 13 horas, após esse horário não será mais possível cancelá-lo. 

Atenção quando pedir um saque 

Esoclha ① e clique em 

②「Move」 

③Clique em 「Request 

cancellation」 

④O cancelamento de saque

「Cancel withdraw」 foi recebido. 

Administração da conta 

Informações da conta Saldo por moeda 

Pedido de saque Cancelamento de saque 

① 

② 
① ② 

③ 
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   ( 2 ) Menu Principal 

Para ver as notícias mais recentes (somente em japonês). 

Para verificar o depósito de garantia e os pontos Swap de cada moeda. 

Apresenta os últimos pontos swap de 

cada par de moedas. 

Mostra o depósito de garantia de cada par de moedas. 

 Pontos Swap (Swap Point) 

 Depósito de Garantia  
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  ( 2 ) Menu Principal 

①Clicando em 「Back to Members restrict site」, volta  à Área restrita a clientes. 

Termos Publicitários 

https://www.moneypartners.co.jp/pt/aboutus/termos.html

