HoldingFx cảnh báo rủi ro thị trường khi kinh doanh Forex
Kinh doanh ngoại hối và bất kỳ sản phẩm nào trên sàn OTC, sản phẩm phái sinh (hợp đồng giao
dịch) có tính đầu cơ cao và chỉ phù hợp cho những khách hàng hiểu và sẵn lòng chấp nhận
những rủi ro kinh tế, pháp luật khác có liên quan, và tài chính có thể giả định tổn thất hoặc vượt
quá mức bảo chứng. Khách hàng xác nhận rằng họ hiểu những rủi ro này và sẵn sàng có khả
năng tài chính và không để rủi ro sẽ dẫn đến 1 sự thay đổi tiêu cực cuộc sống của Khách hàng.
Mở tài khoản giao dịch để đầu cơ hoặc nhận rủi ro của bất kỳ loại hợp đồng giao dịch và các sản
phẩm khác thông qua thị trường Over-the-Counter (OTC) được cung cấp bởi HoldingFx có nghĩa
là giả định có thể có những rủi ro sau:
1. Đòn bẩy.
Đòn bẩy và Margin thấp có thể dẫn đến thiệt hại đáng kể do biến động giá nhỏ trong các sản
phẩm giao dịch. Đòn bẩy cao cho phép các khách hàng nhận rủi ro nhiều hơn, phóng đại cả lỗ và
lợi nhuận,và có thể dẫn đến tổn thất vượt quá Tiền gửi và Margin. Khách hàng phải xem xét rằng
nếu xu hướng trên thị trường là chống lại ông / bà và họ có thể chịu nổi tổn thất toàn bộ các khoản
tiền ký quỹ ban đầu và bất kỳ khoản tiền nào để duy trì vị trí mở hay không. Khách hàng chịu trách
nhiệm cho tất cả các rủi ro của mình, nguồn lực tài chính mà ông / bà sử dụng và chiến lược kinh
doanh mà ông/bà lựa chọn.
2. Sự biến động của giá trên thị trường và Margin.
Sự biến động của giá và Lợi nhuận được thiết lập bởi HoldingFx và có thể khác nhau từ các công
ty khác. HoldingFx sẽ thực hiện theo quy định về Margin. Khách hàng phải duy trì các yêu cầu
Margin Level tối thiểu cho các lệnh đặt của khách hàng tại mọi thời điểm. Khách hàng thừa nhận
trách nhiệm giám sát Margin yêu cầu của HoldingFx. HoldingFx có quyền thanh lý bất kỳ hoặc tất
cả các vị trí mở bất cứ khi nào các yêu cầu ký quỹ tối thiểu không được duy trì. Để tránh Margin
Call khách hàng nên duy trì Margin Level 500% hoặc cao hơn.
3. Giảm thiểu rủi ro.
Stop Loss Orders or Stop Limit Orders, được dự định để hạn chế tổn thất có thể làm giảm các
thiệt hại phát sinh do biến động giá cả, tuy nhiên các đơn đặt hàng như vậy có thể không thể thực
hiện trong điều kiện thị trường di chuyển bất thường.
4. Sản phẩm rủi ro.
HoldingFx Lưu ý các khách hàng về các sản phẩm cặp tiền tệ thông dụng để giao dịch liên quan
đến các đồng tiền sau: USD / EUR / GBP.
5. Kỹ thuật.
Khách hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề kỹ thuật về phía khách hàng. Bao gồm:
a. Thất bại của kết nối phần cứng, phần mềm hoặc internet của khách hàng;
b. Không đúng cách hoạt động của các thiết bị của khách hàng. Không đúng cách các thiết lập
trên đầu cuối của khách hàng
d. Sự chậm trễ của bản cập nhật đầu cuối khách hàng
e. MetaTrader thất bại trên máy tính của khách hàng
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Khách hàng thừa nhận rằng ở thời điểm cao điểm có thể có một số khó khăn trong việc đặt lệnh
giao dịch với hệ thống, đặc biệt là khi thị trường biến đổi nhanh chóng (ví dụ, khi các chỉ số kinh tế
trọng điểm được phát hành).
6. Truyền dẫn.
Các khách hàng luôn luôn nên kiểm tra kỹ các chi tiết của sản phẩm khi đặt lệnh, Khối lượng và
Giá trước khi chuyển bất kỳ giao dịch nào.
7. Đại lý giao dịch.
Trong trường hợp khách hàng trao thẩm quyền giao dịch cho một bên thứ ba, "Đại lý giao dịch",
cho dù trên cơ sở tùy ý hoặc không tùy ý, HoldingFx không chịu trách nhiệm xem xét sự lựa chọn
của khách hàng về Đại lý giao dịch như vậy. HoldingFx là không có cách nào chịu trách nhiệm về
bất kỳ thiệt hại nào phát sinh bởi một bên và bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh sẽ được giải
quyết giữa khách hàng và Đại lý giao dịch. Trong trường hợp một Đại lý giao dịch vô danh trên tài
khoản của khách hàng, HoldingFx không chịu trách nhiệm từ chối bất kỳ chỉ dẫn từ một bên ủy
quyền trên tài khoản giao dịch của khách hàng.
8. Điện thoại truyền thông.
Khách hàng hiểu rằng trong giờ giao dịch cao điểm mà khách hàng có thể gặp một số khó khăn
trong việc liên hệ với HoldingFx do lượng giao dịch lớn. HoldingFx không chịu trách nhiệm về bất
kỳ sự gián đoạn dịch vụ do nguyên nhân bất khả kháng gây ra.
9. Lỗi do con người.
Khách hàng hiểu rằng bất kỳ lỗi được thực hiện bởi một nhân viên HoldingFx rằng kết quả ở vị trí
mở tại một mức giá "untraded" không thể được chấp nhận và sẽ bị xóa.
10. Sự kiện bất khả kháng.
Trong trường hợp bất khả kháng, khách hàng phải chấp nhận rủi ro tổn thất tài chính.
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