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1. THÔNG TIN QUAN TRỌNG

1.1. Các dịch vụ và sản phẩm tài chính được cung cấp và phát hành bởi Mitrade Holding Ltd (“Mitrade”, “chúng tôi”, “đối với chúng tôi”, “tất 
cả chúng tôi”). Bảng sản phẩm này đã được chuẩn bị để cung cấp cho bạn thông tin chính về các sản phẩm tài chính của Mitrade, là hợp 
đồng ngoại hối ký quỹ (được gọi là “ngoại hối ký quỹ”) và hợp đồng chênh lệch (“CFD”). Xin lưu ý rằng thông tin có trong bảng sản phẩm 
này không cấu thành một khuyến nghị, lời khuyên hoặc ý kiến và không tính đến mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Đây 
là một tài liệu quan trọng và nên được đọc toàn bộ.

1.2. Chúng tôi không cung cấp lời khuyên cá nhân. Trong mối quan hệ của bạn với Mitrade, chúng tôi có thể đại diện bằng văn bản hoặc bằng 
lời nói có thể được hiểu là lời khuyên tài chính chung. Tuy nhiên, Mitrade sẽ không đưa ra lời khuyên tài chính cá nhân cho bạn. Vì lý do đó, 
trước khi tham gia giao dịch ngoại hối ký quỹ hoặc CFD, bạn nên có được lời khuyên riêng để đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch nào được đề 
xuất hoặc tiếp tục mối quan hệ của bạn với chúng tôi là phù hợp với tình hình tài chính, mục tiêu và nhu cầu cụ thể của bạn.

1.3. Chúng tôi khuyên bạn cũng nên tìm lời khuyên về thuế và kế toán độc lập liên quan đến tác động của lãi và lỗ ngoại hối với tình hình tài 
chính cụ thể của bạn. Hậu quả về thuế của các giao dịch ngoại hối ký quỹ hoặc CFD có thể phức tạp và sẽ khác nhau đối với hoàn cảnh tài 
chính của mỗi cá nhân và cố vấn thuế của bạn nên được tư vấn trước khi tham gia giao dịch ngoại hối ký quỹ hoặc CFD.

1.4. Mitrade có Giấy phép Kinh doanh Đầu tư Chứng khoán Đầy đủ và được quy định bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (“CIMA”). Bạn nên 
biết rằng CIMA không xác nhận các tổ chức phát hành, sản phẩm tài chính hoặc hợp đồng cụ thể. Quy định của CIMA đối với chúng tôi chỉ 
áp dụng đối với các hoạt động dịch vụ tài chính của chúng tôi và có thể không áp dụng, tùy thuộc vào thẩm quyền cư trú của bạn. Bạn nên 
chú ý đến những rủi ro của giao dịch hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD và lưu ý rằng bạn có thể phải chịu tổn thất với tất cả các khoản tiền 
gửi ban đầu của mình. Lợi nhuận không được đảm bảo. Cả CIMA, chính quyền địa phương và bất kỳ người nào khác đều không đảm bảo 
bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản của bạn.

1.5. Bạn có thể mất tất cả các khoản tiền gửi của mình. Bạn có thể phải chịu tổn thất trong toàn bộ phạm vi bạn tiếp cận với chúng tôi và bất 
kỳ khoản phí và lệ phí bổ sung nào áp dụng. Những khoản lỗ này có thể tương đương với số tiền bạn đã gửi vào tài khoản của mình hoặc 
được yêu cầu ký quỹ để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

1.6. Bảng sản phẩm này không cấu thành một lời đề nghị hay lời mời ở bất cứ nơi nào bên ngoài đảo Cayman hoặc nơi cho bất kỳ người nào 
mà việc đưa ra lời đề nghị hoặc lời mời như vậy là bất hợp pháp. Việc phân phối bảng sản phẩm này (điện tử hoặc bằng cách khác) ở bất 
kỳ khu vực tài phán nào bên ngoài đảo Cayman có thể bị hạn chế bởi luật pháp và những người sở hữu bảng sản phẩm nên tìm kiếm lời 
khuyên và tuân thủ mọi hạn chế như vậy. Bất kỳ việc không tuân thủ các hạn chế đó có thể cấu thành vi phạm luật hiện hành. đề nghị mà 
bảng sản phẩm có liên quan không hướng đến cư dân của Hoa Kỳ hoặc bất cứ quốc gia cụ thể nào bên ngoài đảo Cayman và không nhằm 
mục đích phân phối hay sử dụng cho bất kỳ người nào ở mọi quốc gia hoặc khu vực tài phán mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với 
luật, quy định địa phương.

1.7. Hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD được coi là các sản phẩm đầu cơ có đòn bẩy cao và mang rủi ro lớn hơn đáng kể so với các khoản đầu 
tư không có tác dụng đòn bẩy như cổ phiếu thông thường. Bạn nên đọc toàn bộ bảng sản phẩm và thỏa thuận khách hàng trước khi đưa 
ra bất kỳ quyết định nào để tham gia vào một sản phẩm tài chính với chúng tôi. Bạn không nên tham gia vào các giao dịch hoặc tham gia 
trừ khi bạn hiểu đúng bản chất của các sản phẩm tài chính mà chúng tôi cung cấp và cảm thấy thoải mái với các rủi ro liên quan.

1.8. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân để đánh giá sự phù hợp của bạn nhằm giao dịch các sản phẩm tài chính của chúng 
tôi và chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký giao dịch của bạn, chúng tôi không cho bạn lời khuyên cá nhân hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào 
khác. Bạn không được dựa vào đánh giá của chúng tôi về sự phù hợp của bạn vì nó dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và đánh 
giá chỉ dành cho mục đích quyết định có mở tài khoản cho bạn hay không. Sau đó, bạn có thể không tuyên bố rằng bạn không chịu trách 
nhiệm về tổn thất của mình chỉ vì chúng tôi đã mở tài khoản cho bạn sau khi đánh giá sự phù hợp của bạn. Bạn vẫn hoàn toàn chịu trách 
nhiệm về các đánh giá của riêng bạn về các tính năng và rủi ro của các sản phẩm tài chính của chúng tôi và bạn nên tìm kiếm lời khuyên 
của riêng bạn về việc liệu các sản phẩm tài chính của chúng tôi có phù hợp với bạn hay không.

1.9. Bảng sản phẩm này có ghi ngày và có hiệu lực kể từ ngày được ghi chú trên bìa trước. Thỏa thuận khách hàng hiện tại và bảng sản phẩm 
này thay thế tất cả các tuyên bố, thỏa thuận, giao kết và thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó giữa bạn và Mitrade liên quan 
đến sản phẩm và dịch vụ tài chính.
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2. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA BẢNG SẢN PHẨM NÀY

2.1 Bảng sản phẩm này được thiết kế để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng liên quan đến các sản phẩm giao dịch ngoại hối ký quỹ (ngoại 
hối ký quỹ) và hợp đồng chênh lệch (CFD) bao gồm các thông tin sau:

• Chúng tôi là ai;

• Làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi;

• Các tính năng, rủi ro chính của hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD; và

• Phí và lệ phí áp dụng cho hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD; và

• Quy trình giải quyết tranh chấp bên trong và bên ngoài của chúng tôi.

2.2 Thông tin trong bảng sản phẩm này chỉ là chung và không tính đến mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu của bạn.

2.3 Thông tin trong Tờ Sản phẩm này cập nhật theo ngày ghi trên bìa trước và có thể được cập nhật theo thời gian khi thông tin đó không gây 
bất lợi nghiêm trọng cho khách hàng. Thông tin cập nhật sẽ được cung cấp trên trang web www.mitrade.com chúng tôi mọi lúc. Nếu bạn 
muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng hỏi chúng tôi. Thông tin chi tiết hơn về các dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên trang web của chúng  
tôi www.mitrade.com.

2.4 Việc cung cấp bảng sản phẩm này cho bất kỳ người nào không cấu thành sự xúi giục, đề nghị hoặc gạ gẫm người nào đó mà nó sẽ không 
hợp pháp để thực hiện một đề nghị như vậy. Bảng sản phẩm này là một tài liệu tiết lộ được chuẩn bị theo luật pháp của quần đảo Cayman. 
Bảng sản phẩm này chưa được phê duyệt và cũng không bắt buộc phải được CIMA phê duyệt. Mitrade hoạt động tại đảo Cayman với tư 
cách là nhà cung cấp dịch vụ tài chính của đảo Cayman. Thông tin này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào 
ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật hoặc quy định của địa phương.

3. TÊN CỦA NHÀ PHÁT HÀNH VÀ CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG 
TÔI

3.1 Nhà phát hành là Mitrade Holding Ltd (‘Mitrade’).

3.2 Mitrade Holding Ltd có Giấy phép kinh doanh đầu tư chứng khoán đầy đủ và được ủy quyền cung cấp CFD cho khách hàng bán lẻ và bán 
buôn.

3.3 Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện nào được liệt kê bên dưới: 

Gửi email đến: cs@mitrade.com; hoặc

Bắt đầu trò chuyện trực tiếp tại: www.mitrade.com
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4. HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI KÝ QUỸ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI 
MITRADE

4.1 Mitrade cung cấp hợp đồng ngoại hối ký quỹ trên một loạt các cặp tiền tệ. Giá của các hợp đồng này bắt nguồn từ những thay đổi theo thời 
gian thực về giá của chứng khoán cơ sở, là các cặp tiền tệ. Vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi và nền tảng giao dịch của chúng tôi 
để biết thông tin cập nhật nhất về phạm vi của các cặp tiền tệ có sẵn.

4.2 Các sản phẩm ngoại hối ký quỹ của Mitrade không dẫn đến việc phân phối tiền tệ thực tế mà là tiền mặt do khách hàng điều chỉnh hoặc 
đóng bằng một vị thế ngang bằng nhưng bù trừ ngược lại, tức là không có sự trao đổi vật chất của một loại tiền tệ này cho một loại tiền 
tệ khác. Các sản phẩm ngoại hối ký quỹ là các sản phẩm phái sinh. Các vị thế cuối cùng sẽ bị đóng và tài khoản của khách hàng sẽ được 
ghi có hoặc ghi nợ tùy theo lãi hoặc lỗ của giao dịch.

4.3 Khối lượng hợp đồng ngoại hối ký quỹ được xác định theo lô, với 1 lô tương đương với 100.000 đơn vị thế tiền tệ. Hợp đồng ngoại hối ký 
quỹ của Mitrade cho phép bạn giao dịch khối lượng từ một phần của lô đến nhiều lô. Vui lòng kiểm tra trang web để biết các thông số giao 
dịch hợp đồng ngoại hối ký quỹ mới nhất.

5. CFD ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI MITRADE

5.1 CFD

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một sản phẩm phái sinh không niêm yết bao gồm một thỏa thuận mà theo đó một bên có quyền được trả 
một số tiền (lợi nhuận) hoặc phải trả một số tiền (thua lỗ), do biến động về giá hoặc giá trị của một công cụ cơ bản hoặc chứng khoán (mà 
không thực sự sở hữu công cụ cơ bản hoặc chứng khoán đó). Giao dịch này kết thúc với việc các bên giải quyết chênh lệch giữa giá mua 
và giá bán.

5.2 Loại CFD

Chúng tôi cung cấp CFD cho khách hàng của mình về chỉ số, hàng hóa, cổ phiếu riêng lẻ, tiền điện tử và các CFD khác như có thể được 
thông báo cho bạn theo thời gian.

5.3 CFD chỉ số

CFD chỉ số cho phép bạn suy đoán về hiệu suất tổng thể của một loạt các cổ phiếu. So với vốn chủ sở hữu hoặc cổ phiếu riêng lẻ, CFD 
index cung cấp cho bạn tiếp xúc với một thị trường lớn hơn, đa dạng hơn. Mitrade chuyển đổi các chỉ số thành các hợp đồng có thể giao 
dịch bằng cách sử dụng hệ số nhân. Hệ số nhân này chuyển đổi mỗi điểm của chỉ số thành một số đơn vị thế nội tệ nhất định của chỉ số. 
Ví dụ, giả sử Hang Seng Index đang giao dịch ở mức 26.465,73 điểm và nhân hệ số 1HKD mỗi điểm, giá trị của hợp đồng sẽ là 26.465,73 
đô la Hồng Kông. Bạn có thể chọn giao dịch nhiều hơn 1 hợp đồng. Để biết số nhân và đơn vị thế tiền tệ mới nhất được sử dụng cho mỗi 
CFD chỉ số, vui lòng tham khảo trang web và nền tảng giao dịch của chúng tôi.

5.4 CFD hàng hóa

CFD hàng hóa (thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai) cho phép bạn đầu cơ vào giá của các mặt hàng như dầu. Các CFD này dựa trên 
giá của các hợp đồng tương lai hàng hóa với Mitrade lăn qua các vị thế CFD tương ứng khi các hợp đồng tương lai hết hạn. Khi giao dịch 
CFD hàng hóa, 1 lô tương đương với 1 hợp đồng tương lai cơ bản. Quy mô hợp đồng của CFD hàng hóa phụ thuộc vào hàng hóa cụ thể đang 
được giao dịch. Đối với dầu, nó có thể được chỉ định trong thùng; đối với kim loại, nó có thể được chỉ định trong ounce. Vui lòng xem trang 
web của chúng tôi và Nền tảng giao dịch của chúng tôi để biết kích thước hợp đồng chính xác được cung cấp bởi Mitrade.
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5.5 CFD tiền điện tử

CFD tiền điện tử được cấu trúc tương tự như Hợp đồng Ngoại hối ký quỹ trong đó giá sẽ được nêu so với tiền pháp định. Sẽ không có trao 
đổi vật lý tiền pháp định cho tiền điện tử - tất cả các giao dịch được giải quyết bằng tiền pháp định. Mitrade không hoạt động kinh doanh 
trao đổi tiền tệ kỹ thuật số.

Khi giao dịch CFD tiền điện tử với Mitrade, 1 lot đề cập đến 1 đơn vị thế tiền điện tử. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra trang web và Nền tảng giao 
dịch của chúng tôi để biết các thông số giao dịch CFD tiền điện tử mới nhất. Để biết thêm thông tin về CFD tiền điện tử, hãy xem mục 8.3.17.

5.6 CFD cổ phiếu

CFD cổ phiếu riêng lẻ cho phép bạn có một vị thế trên một cổ phiếu mà không cần đưa ra giá trị hợp đồng đầy đủ và bạn không cần sở hữu 
cổ phiếu cơ sở. Không giống như giao dịch cổ phiếu thông thường, bạn thực hiện thanh toán Ký quỹ ban đầu sẽ là một tỷ lệ phần trăm của 
giá trị hợp đồng cơ bản. Lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn sẽ được thực hiện trên sự chênh lệch giữa khi bạn mở CFD và khi bạn đóng nó và 
tổng của bất kỳ điều chỉnh danh nghĩa đại diện cho cổ tức và lợi ích, chi phí qua đêm ít hơn trong trường hợp các vị thế bán. Bạn không 
giành được quyền sở hữu cổ phần cơ bản và do đó không được hưởng bất kỳ lợi ích hoặc nghĩa vụ nào tích lũy từ quyền sở hữu cổ phần. 

5.7 Thời hạn hết hạn và đáo hạn hợp đồng

(1) Đối với các mặt hàng chính Mitrade cung cấp CFD thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai. CFD hợp đồng tương lai có ngày hết 
hạn, chi tiết được tiết lộ trên trang web và nền tảng giao dịch của chúng tôi mọi lúc để bạn tham khảo. Đối với các công cụ dựa trên 
hợp đồng tương lai và có ngày hết hạn, các vị thế sẽ tự động được đóng khi hợp đồng hiện tại hết hạn và các vị thế mới dựa trên hợp 
đồng tương lai tiếp theo sẽ được mở. Mitrade sẽ điều chỉnh chênh lệch giá giữa hai hợp đồng. Ngày và giờ tái đầu tư được hiển thị 
trên phần chi tiết của mỗi công cụ trên nền tảng giao dịch và trang web của chúng tôi.

(2) Nếu hợp đồng mới được giao dịch với mức phí cao hơn cho hợp đồng hết hạn (giá cao hơn), các vị thế mua sẽ nhận được điều chỉnh 
âm và các vị thế bán khống (bán) sẽ nhận được điều chỉnh tích cực. Tuy nhiên, nếu hợp đồng mới đang giao dịch với mức chiết khấu 
cho hợp đồng hết hạn, các vị thế mua sẽ nhận được sự điều chỉnh tích cực và các vị thế bán khống (bán) sẽ nhận được sự điều chỉnh 
tiêu cực. Ngoài ra, Các vị thế có thể bị tính phí chênh lệch tại thời điểm tái đầu tư.

5.8 Hành động của công ty

(1) Mitrade không tận dụng các hành động của công ty để kiếm lợi nhuận.

(2) Điều chỉnh cổ tức được áp dụng sau khi cổ phiếu (hoặc cổ phiếu thành phần trong trường hợp chỉ số chứng khoán) kết thúc giao dịch 
kiêm cổ tức trên thị trường cơ bản. Trong trường hợp các vị thế mua, việc điều chỉnh cổ tức được ghi có vào tài khoản của bạn, trong 
trường hợp các vị thế bán được ghi nợ từ tài khoản của bạn. Việc điều chỉnh cổ tức cho cổ phiếu (đảo Cayman hoặc khác) thay đổi tùy 
thuộc vào các thỏa thuận thuế địa phương có thể thay đổi theo thời gian. Nếu một công cụ có thể bị điều chỉnh do bất kỳ sự kiện nào 
của công ty hoặc tương đương, chúng tôi sẽ xác định sự điều chỉnh thích hợp cho (các) vị thế CFD của bạn do bất kỳ sự kiện nào như 
vậy. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, cổ tức đặc biệt, phát hành cổ phiếu thưởng, vấn đề kịch bản hoặc quyền, chia 
tách hoặc hợp nhất cổ phiếu.

(3) Chúng tôi có thể yêu cầu bạn đưa ra quyết định về việc liệu hành động của công ty có nên được phản ánh trong tài khoản của bạn 
hay không. Trong một số trường hợp, việc xử lý các hành động của công ty (chẳng hạn như hợp nhất, các vấn đề về quyền, tiếp quản, 
chia tách cổ phiếu và phân phối cổ phiếu) có thể ít có lợi cho bạn hơn so với khi bạn đang nắm giữ cổ phiếu cơ bản. Mitrade sẽ nỗ lực 
khi có thể để thông báo trước cho bạn về một hành động của công ty. Tuy nhiên, điều này không thể được đảm bảo và Mitrade không 
có nghĩa vụ phải làm như vậy.

(4) Chúng tôi có thể cố gắng hủy các đơn lệnh có liên quan từ bạn, nơi một hành động của công ty đã diễn ra. Bạn có trách nhiệm nhập 
lại lệnh làm việc một khi điều này đã xảy ra.
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6. MỤC ĐÍCH GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI VÀ CFD

6.1 Những người giao dịch hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD có thể làm như vậy vì nhiều lý do. Một số giao dịch để đầu cơ, nghĩa là, nhằm 
thu lợi từ những biến động về giá hoặc giá trị của công cụ hoặc tiền tệ. Ví dụ: các nhà giao dịch hợp đồng ngoại hối ký quỹ có thể là các 
nhà đầu tư ngắn hạn đang tìm kiếm lợi nhuận từ các chuyển động thị trường trong ngày và qua đêm bằng đồng tiền cơ bản. Các nhà giao 
dịch hợp đồng ngoại hối ký quỹ có thể không cần phải bán hoặc mua đồng tiền cơ bản mà thay vào đó có thể tìm kiếm lợi nhuận từ các 
chuyển động thị trường bằng đồng tiền có liên quan.

6.2 Những người khác giao dịch trong hợp đồng ngoại hối ký quỹ để phòng ngừa rủi ro của họ đối với đồng tiền cơ sở. Các khoản chênh lệch 
tỷ giá có thể phát sinh từ một số hoạt động khác nhau như:

(1) Các công ty hoặc cá nhân có hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế phải đối mặt với rủi ro tiền tệ. Điều này có thể là do mua 
(hoặc bán) hàng hóa vật thể (chẳng hạn như máy móc) hoặc thậm chí các sản phẩm tài chính (chẳng hạn như đầu tư vào chứng khoán 
niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế).

(2) Một nhà xuất khẩu bán sản phẩm của mình được định giá bằng ngoại tệ có rủi ro là nếu giá trị của loại ngoại tệ đó giảm thì doanh thu 
tính bằng đồng nội tệ của nhà xuất khẩu sẽ thấp hơn.

(3) Một nhà nhập khẩu mua hàng hóa được định giá bằng ngoại tệ có rủi ro là ngoại tệ sẽ tăng giá, do đó làm cho chi phí, tính theo nội 
tệ, lớn hơn dự kiến.

(4) Một người đi du lịch đến một quốc gia khác có rủi ro rằng nếu đồng tiền của quốc gia đó tăng giá so với đồng tiền của họ, chuyến đi 
của họ sẽ đắt hơn.

Trong mỗi ví dụ trên, cá nhân hoặc công ty phải chịu rủi ro tiền tệ.

6.3 Rủi ro tiền tệ là rủi ro phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái. Mitrade cung cấp cho khách hàng của mình cơ sở để mua hoặc bán các sản 
phẩm phái sinh ngoại hối để quản lý rủi ro này. Điều này cho phép khách hàng tự bảo vệ mình chống lại sự dao động tiền tệ bất lợi.

6.4 Rủi ro thua lỗ trong giao dịch phái sinh và sản phẩm đòn bẩy có thể đáng kể. Một khách hàng nên xem xét cẩn thận liệu giao dịch các sản 
phẩm đó có phù hợp với họ hay không trước tình hình tài chính, nhu cầu và mục tiêu của họ.

7. LỢI ÍCH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG 
NGOẠI HỐI KÝ QUỸ VÀ CFD

7.1 Một số lợi ích chính của việc giao dịch trong hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD bao gồm:

(1) Phòng ngừa rủi ro: Bạn có thể đặt một giao dịch ngoại hối ký quỹ hoặc CFD có đòn bẩy để bảo vệ mức giá của bạn với biến động 
giá bằng một loại tiền tệ hoặc cổ phiếu cơ bản.

(2) Đầu cơ: Ngoài việc sử dụng các phương tiện giao dịch của chúng tôi như một công cụ phòng ngừa rủi ro, bạn có thể hưởng lợi bằng 
cách sử dụng đồng tiền cơ bản được trích dẫn hoặc giá tài sản được cung cấp bởi chúng tôi để suy đoán về biến động giá thay đổi. 
Các nhà đầu cơ tìm cách kiếm lợi nhuận bằng cách cố gắng dự đoán các động thái của thị trường và mua một hợp đồng lấy được giá 
trị của nó từ sự chuyển động của một công cụ cơ bản mà họ không có sử dụng thực tế. Các ví dụ về CFD dưới đây minh họa các giao 
dịch mà khách hàng đang tham gia vào một giao dịch đầu cơ, dựa trên niềm tin rằng thị trường sẽ di chuyển theo một hướng cụ thể.

(3) Tiếp cận thị trường thế giới mọi lúc, mọi nơi: Khi sử dụng nền tảng giao dịch trực tuyến của chúng tôi, bạn có quyền truy cập và giao 
dịch trên các thị trường được cập nhật theo thời gian thực. Bạn có thể thấy thời gian công cụ cơ bản mở cửa để giao dịch trong màn 
hình chi tiết của nền tảng giao dịch của chúng tôi.
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(4) Báo giá trực tuyến theo thời gian thực: Nền tảng giao dịch trực tuyến của chúng tôi chứa các báo giá theo thời gian thực do Mitrade 
cung cấp. Bạn có thể kiểm tra tài khoản và vị thế của mình trong thời gian thực và bạn có thể tham gia vào các giao dịch CFD dựa trên 
báo giá của Mitrade trên thông tin thời gian thực.

(5) Kiểm soát tài khoản và vị thế của bạn: Khi sử dụng các phương tiện giao dịch của chúng tôi, chúng tôi cho phép bạn đặt lệnh dừng 
cho các giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là nếu thị trường đi ngược lại với bạn, chúng tôi sẽ đóng vị thế của bạn theo Lệnh của 
bạn. Tuy nhiên, vui lòng tham khảo phần 8 bên dưới, phần này nêu bật rủi ro cho bạn trong một thị trường đầy biến động.

8. RỦI RO CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG 
NGOẠI HỐI KÝ QUỸ VÀ CFD

8.1 Kinh doanh các sản phẩm ngoại hối ký quỹ và CFD có mức độ rủi ro cao và lợi nhuận dễ thay đổi. Rủi ro thua lỗ trong giao dịch có thể rất 
lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đã đầu tư. Bạn nên tự tìm lời khuyên có chuyên môn và cân nhắc cẩn thận xem các sản phẩm ngoại 
hối ký quỹ hoặc CFD có phù hợp với bạn hay không dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và mục tiêu đầu tư, nhu cầu và hoàn cảnh tài chính của 
bạn.

8.2 Điều quan trọng nữa là bạn phải đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận khách hàng và bảng sản phẩm này trước khi tham 
gia vào bất kỳ giao dịch ngoại hối ký quỹ hoặc CFD nào.

8.3 Một số rủi ro quan trọng chính liên quan đến giao dịch ngoại hối ký quỹ và CFD bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

(1) Rủi ro thị trường

(a) Đây là rủi ro mà thị trường dịch chuyển chống lại bạn. Các lực lượng thị trường bên ngoài rất khó dự đoán và có thể khiến thị 
trường và giá cả thay đổi nhanh chóng. Những lực lượng đó bao gồm sự thay đổi các mối quan hệ cung và cầu, các sự kiện kinh 
tế và chính trị của chính phủ, quốc gia, quốc tế và các đặc điểm tâm lý phổ biến trên thị trường. Điều quan trọng là bạn luôn theo 
dõi chặt chẽ các vị thế và thị trường của mình. Vì giá vị thế của bạn dựa trên một công cụ cơ bản, những yếu tố này có thể ảnh 
hưởng đến vị thế của bạn và khả năng thực hiện, thanh toán hoặc đóng các giao dịch của chúng tôi thay mặt bạn.

(b) Không có giao dịch CFD hoặc ngoại hối ký quỹ nào có sẵn qua nền tảng giao dịch của chúng tôi có thể được coi là “không có 
rủi ro” hoặc “an toàn”. Bạn có thể giảm một số rủi ro giảm giá của mình bằng các công cụ quản lý rủi ro của chúng tôi. Có thể 
tìm thêm chi tiết trong phần 10.8 của bảng sản phẩm này.

(c) Việc nắm giữ cả vị thế mua (tức là đã mua) và bán (tức là đã bán) không nhất thiết phải ít rủi ro hơn so với việc giữ một vị thế mua 
đơn giản (tức là đã mua) hoặc bán (tức là đã bán). Bạn có thể phải chịu thêm tổn thất khi nắm giữ các vị thế của cả hai hướng so 
với việc nắm giữ các vị thế của một hướng.

(d) Trong thời gian biến động cực đoan, phí qua đêm có thể tăng đáng kể và có thể nhanh chóng làm tổn thất tiền gửi ban đầu của 
bạn ngay cả trước khi tính đến biến động giá thị trường. Tỷ lệ tài trợ qua đêm áp dụng mới nhất có sẵn trên nền tảng giao dịch 
và theo yêu cầu. Bạn nên theo dõi chặt chẽ các vị thế của mình và mức giá áp dụng trước khi đưa ra quyết định giữ vị thế của 
mình qua đêm.

(2) Giao dịch thị trường OTC và không qua sàn giao dịch chính thức

Các sản phẩm của Mitrade đều là các sản phẩm không niêm yết (“OTC”). Không giống như các sàn giao dịch chứng khoán, không có 
cơ quan thanh toán bù trừ cho các hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD. Điều này có nghĩa là các sản phẩm của Mitrade không được 
bảo vệ bởi các biện pháp bảo vệ đối với các sản phẩm được trao đổi phát sinh từ các quy tắc trao đổi và không được đảm bảo bởi bất 
kỳ cơ quan trao đổi hoặc thanh toán bù trừ nào. Tuy nhiên, vì Mitrade cố gắng phản ánh những thay đổi trên thị trường cơ sở và chuyển 
những thay đổi cho vị thế của bạn, các quy tắc của thị trường cơ sở liên quan (nếu có) hoặc sàn giao dịch có thể ảnh hưởng gián tiếp 
đến giao dịch của bạn đối với các sản phẩm do Mitrade cung cấp. Bạn nên xem xét tất cả các quy tắc của mỗi sàn giao dịch liên quan 
có thể liên quan đến hợp đồng Mitrade. Các chi tiết của các quy tắc đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Mitrade và chúng có thể thay 
đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.
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(3) Xung đột lợi ích

Giao dịch với Mitrade có rủi ro tự động về xung đột lợi ích thực tế vì Mitrade đóng vai trò là người chính trong các vị thế của mình với 
bạn và Mitrade đặt giá của các hợp đồng với tư cách là nhà tạo lập thị trường. Mitrade cũng có thể giao dịch với những người khác 
hoặc những người tham gia thị trường khác. Mitrade không đảm bảo rằng giá cho bạn là giá tốt nhất. Bạn có thể giảm thiểu rủi ro về 
giá cả không thuận lợi hoặc định giá không rõ ràng bằng cách theo dõi việc định giá theo hợp đồng của Mitrade và bằng cách theo 
dõi thị trường cơ sở. Mitrade cũng giảm thiểu rủi ro này bằng cách giữ lại các cố vấn pháp lý bên ngoài, giám sát hội đồng quản trị liên 
tục và thực hiện các quy trình tuân thủ. Các chi tiết khác có thể được tìm thấy trong phần 14 của bảng sản phẩm này.

(4) Lỗ theo Chênh lệch

Vì Mitrade tính phí chênh lệch đối với một số giao dịch, nên giá sẽ phải thay đổi theo hướng có lợi cho bạn trước khi bạn có thể hòa 
vốn. Đó là, ngay cả khi giá không dịch chuyển, bạn sẽ lỗ khi tham gia giao dịch do chênh lệch giá.

(5) Trượt giá

Trong thị trường chuyển động cực nhanh hoặc thị trường kém thanh khoản, khoảng trống (còn được gọi là Slippage) có thể xảy ra. 
Trượt giá xảy ra khi giá cả thị trường không theo xu hướng “trơn tru” hoặc liên tục và thường được gây ra bởi các yếu tố bên ngoài như 
các sự kiện liên quan đến thế giới, chính trị, kinh tế và doanh nghiệp. Nếu trượt giá xảy ra trong công cụ cơ bản mà sản phẩm của bạn 
dựa trên, bạn có thể không đóng được vị thế của mình hoặc mở một vị thế mới với mức giá mà bạn đã đặt lệnh. Hơn nữa, trong trường 
hợp trượt giá, bất kỳ lệnh có điều kiện nào được mở trên tài khoản của bạn sẽ được điền vào mức giá tốt nhất có sẵn tiếp theo có thể 
khác đáng kể so với giá được chọn khi nhập lệnh có điều kiện của bạn.

(6) Lệnh gọi ký quỹ

Nếu giá của hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc CFD thay đổi so với bạn, bạn có thể nhận được lệnh gọi ký quỹ từ chúng tôi ngăn Tài 
khoản của bạn mở thêm bất kỳ khoản lộ phí nào và tùy ý chúng tôi đóng các vị thế mở của bạn mà không cần thông báo thêm. Nếu 
chúng tôi thực hiện lệnh gọi ký quỹ, bạn phải tăng vốn chủ sở hữu của mình lên trên 100% tổng số ký quỹ ban đầu cần thiết để loại 
bỏ các hạn chế giao dịch trên tài khoản của bạn và ngăn các vị thế của bạn bị đóng. Trong trường hợp vốn chủ sở hữu của bạn giảm 
xuống dưới mức ký quỹ duy trì, chúng tôi cũng có thể giảm hoặc đóng tất cả các vị thế đang mở của bạn mà không cần thông báo 
thêm và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thiếu hụt nào. Các vị thế được đánh dấu phù hợp trên thị trường với các khoản 
thanh toán được giải quyết hàng ngày vào tài khoản theo các biến động thị trường. Bạn phải ở một vị thế để tài trợ cho các yêu cầu 
như vậy mọi lúc. Các lệnh gọi ký quỹ phải được giải quyết càng sớm càng tốt và chỉ được coi là thanh toán khi chúng tôi nhận được 
tiền rõ ràng trong tài khoản của mình. Mặc dù Mitrade đã có toàn quyền quyết định đóng các vị thế mở sau khi lệnh gọi ký quỹ được 
đưa ra, nhưng Mitrade có thể (theo quyết định có cân nhắc của mình), trì hoãn việc thực hiện quyền đó để cho bạn cơ hội thực hiện 
lệnh gọi ký quỹ. Trong một số trường hợp, thị trường có thể đi ngược lại vị thế của bạn khiến Mitrade không có thời gian để thực hiện 
lệnh gọi ký quỹ trước khi tài khoản của bạn vi phạm ký quỹ duy trì, cho phép Mitrade thanh lý các vị thế của bạn để Mitrade tự bảo vệ 
mình và các khách hàng khác. Mitrade có thể (theo quyết định có cân nhắc của mình), trì hoãn việc thực hiện quyền đó để tạo cơ hội 
cho bạn thực hiện lệnh gọi ký quỹ. Trong một số trường hợp, thị trường có thể đi ngược lại vị thế của bạn khiến Mitrade không có thời 
gian để thực hiện lệnh gọi ký quỹ trước khi tài khoản của bạn vi phạm ký quỹ duy trì, cho phép Mitrade thanh lý các vị thế của bạn để 
Mitrade tự bảo vệ mình và các khách hàng khác.

(7) Đòn bẩy

Vì những sản phẩm này có thể được sử dụng đòn bẩy cao dựa trên tỷ lệ phần trăm ký quỹ hiện hành, một biến động giá nhỏ trong giá 
của công cụ cơ bản mà chúng dựa trên có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể vượt quá số tiền ký quỹ ban đầu của bạn. Ngoài 
ra, bạn có thể được yêu cầu trả thêm các khoản tiền tương ứng với các khoản lỗ và các khoản phí khác trên các vị thế mở và đóng 
của bạn. Giá của các sản phẩm của chúng tôi có thể biến động mạnh và dao động nhanh chóng trong các phạm vi rộng. Biến động 
giá có thể là kết quả của các sự kiện không thể kiểm soát hoặc thay đổi trong nhiều điều kiện như đã mô tả ở trên trong rủi ro thị 
trường.

(8) Tính thanh khoản

Có thể có những giai đoạn mà các cặp tiền tệ hoặc CFD nhất định trở nên kém thanh khoản. Việc thiếu thanh khoản có thể ngăn cản 
bạn thực hiện các vị thế trong ngoại hối hoặc CFD hoặc không thể thanh lý từ các vị thế không thuận lợi dẫn đến việc bạn phải chịu 
lỗ.
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(9) Lệnh dừng được đảm bảo không có sẵn

Một số sản phẩm nhất định có thể được giao dịch cùng với các lệnh giới hạn và cắt lỗ của chúng tôi, được thiết kế để tối ưu hóa khả 
năng hiển thị của bạn với thị trường hoặc hạn chế tổn thất của bạn bằng cách hướng dẫn rằng các giao dịch được thực hiện ở các mức 
giá được xác định trước. Cắt lỗ là hướng dẫn bạn đặt với Mitrade để đóng vị thế mở nếu thị trường giao dịch qua một mức cụ thể. Lệnh 
cắt lỗ thường được sử dụng để cố gắng giới hạn số tiền có thể bị mất trên một vị thế. Bạn nên biết rằng lệnh cắt lỗ không được đảm 
bảo và việc thực hiện các lệnh đó sẽ phụ thuộc vào sự biến động của thị trường và tính thanh khoản. Vì vậy, mặc dù lệnh cắt lỗ thường 
cho phép bạn kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn nếu thị trường dịch chuyển chống lại bạn, xin lưu ý rằng lệnh cắt lỗ không được đảm 
bảo và không phải lúc nào cũng có thể giới hạn khoản lỗ của bạn theo cách bạn dự đoán.

(10) Quyền đóng và đặt ra những hạn chế của chúng tôi

(a) Nếu bạn không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đến hạn và phải trả, bao gồm cả lệnh gọi ký quỹ, hoặc giữ vốn chủ sở hữu của 
bạn bằng hoặc cao hơn mức ký quỹ bảo trì, Mitrade có quyền tuyệt đối để đóng các vị thế.

(b) Bạn xác nhận rằng việc giao dịch hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc CFD trên các công cụ cơ bản nhất định trên nền tảng Mitrade 
có thể trở nên biến động trong một khoảng thời gian rất ngắn và không có bất kỳ cảnh báo trước nào. Do mức độ rủi ro cao liên 
quan, bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền đóng tất cả hoặc bất kỳ Giao dịch mở nào đối với bất kỳ công cụ cơ bản 
nào mà chúng tôi xác định là có thể thay đổi theo quyết định riêng của chúng tôi (liên quan đến lợi ích hợp pháp của chúng tôi), 
tại giá niêm yết trên Nền tảng Mitrade tại thời điểm đó mà không cần thông báo.

(c) Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn đóng giao dịch kịp thời trong trường hợp sản phẩm bị xóa khỏi nền tảng giao dịch của Mitrade. 
Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn và yêu cầu bạn đóng các vị thế liên quan trước thời hạn. Nếu các vị thế vẫn mở 
sau thời hạn, chúng tôi có quyền thay mặt bạn đóng các vị thế đó ở mức giá cuối cùng có sẵn cuối cùng.

(d) Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu ngược lại (còn được gọi là bồi hoàn) từ nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn hoặc liên quan 
đến bất kỳ phương thức thanh toán nào khác vì bất kỳ lý do gì, bạn xác nhận rằng chúng tôi có quyền:

(i) Ngay lập tức đóng bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch đang mở của bạn dù thua lỗ hay lãi và thanh lý tài khoản của bạn có 
hoặc không có bất kỳ thông báo nào;

(ii) Hủy bỏ, định giá lại, điều chỉnh hoặc vô hiệu hóa các giao dịch trước đây;

(iii) Ngay lập tức đặt ra các hạn chế đối với tài khoản của bạn có hoặc không có bất kỳ thông báo nào, bao gồm: (i) hạn chế 
gửi tiền bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào vào Tài khoản của bạn; (ii) hạn chế yêu cầu rút tiền từ Tài khoản của bạn; 
và

(iii) Hạn chế mở các vị thế mới trên nền tảng giao dịch của Mitrade; thời hạn của các hạn chế sẽ do Mitrade quyết định; và

(iv) Chấm dứt thỏa thuận khách hàng.

(e) Mitrade có toàn quyền quyết định chấm dứt thỏa thuận khách hàng với hiệu lực ngay lập tức hoặc vô hiệu hoặc định giá lại hoặc 
đóng một vị thế bất kỳ lúc nào, với bất kỳ giá trị nào nếu theo ý kiến duy nhất của Mitrade, bạn bị nghi ngờ có hoạt động trái 
phép, thị trường thao túng, giao dịch sai, gian lận thị trường, giao dịch hư cấu, giao dịch rửa, giao dịch nội gián, bán khống, vi 
phạm luật dịch vụ tài chính hoặc vi phạm luật AML / CTF.

(f) Mitrade có thể áp đặt giới hạn khối lượng đối với quy mô vị thế và quyền truy cập vào các sản phẩm trên tài khoản của bạn để 
giảm thiểu rủi ro của chúng tôi.

(g) Theo Thỏa thuận khách hàng, bạn cũng bồi thường cho Mitrade và các nhân viên, đại lý và đại diện của Mitrade về những tổn 
thất và trách nhiệm pháp lý nhất định. Bạn nên đọc kỹ Thỏa thuận Khách hàng để đảm bảo bạn hiểu rõ những quyền hạn và 
trách nhiệm này.

(11) Nền tảng giao dịch điện tử và rủi ro hệ thống

(a) Chúng tôi dựa vào công nghệ để cung cấp nền tảng giao dịch của chúng tôi cho bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm cung cấp và 
duy trì các phương tiện để truy cập nền tảng giao dịch của chúng tôi, có thể bao gồm nhưng không giới hạn máy tính cá nhân, 
điện thoại thông minh, bộ điều giải và điện thoại hoặc đường dây truy cập khác. Trong khi internet và World Wide Web nói chung 
là đáng tin cậy, các vấn đề kỹ thuật hoặc các điều kiện khác có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn truy cập đó. Nếu bạn không thể truy 
cập internet, nền tảng giao dịch điện tử của chúng tôi và như thế, điều đó có nghĩa là bạn có thể không thể giao dịch sản phẩm 
do Mitrade cung cấp khi muốn và kết quả là bạn có thể bị thua lỗ.
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(b) Chúng tôi cũng dựa vào một số giải pháp công nghệ để cung cấp cho bạn các dịch vụ hiệu quả. Trước khi tham gia vào các nhà 
cung cấp này, Mitrade đã thực hiện thẩm định và ký kết các thỏa thuận dịch vụ với từng nhà cung cấp. Sự gián đoạn đối với các 
quy trình hoạt động của Mitrade như thông tin liên lạc, máy tính, mạng hoặc các sự kiện bên ngoài có thể dẫn đến sự chậm trễ 
trong việc thực hiện hoặc giải quyết một giao dịch. Một ví dụ về sự gián đoạn bao gồm “sự cố” của hệ thống giao dịch dựa trên 
máy tính của chúng tôi. Mitrade giảm thiểu rủi ro này bằng cách tiến hành sao lưu thường xuyên và sử dụng các hệ thống và bảo 
vệ IT thích hợp. Điều này có nghĩa là bạn có thể không thể giao dịch trong một thị trường cụ thể mà chúng tôi cung cấp và bạn 
có thể bị tổn thất tài chính hoặc mất cơ hội.

(c) Chúng tôi có quyền đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động của nền tảng giao dịch và trang web của chúng tôi. Trong trường 
hợp này, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi (có hoặc không có thông báo), đóng các vị thế mở của bạn với 
mức giá mà chúng tôi cho là công bằng và hợp lý.

(12) Rủi ro pháp lý

Những thay đổi về thuế và các luật khác, chính phủ, chính sách tài khóa, tiền tệ và quy định có thể có ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng 
đến các giao dịch của bạn trong hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc CFD, cũng như bất kỳ hành động quy định nào được thực hiện đối 
với Mitrade. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi để thông báo cho bạn về một sự thay đổi trong pháp luật có 
thể ảnh hưởng đến cách bạn giao dịch với chúng tôi.

(13) Rủi ro đối tác

(a) Bạn phải giao dịch trực tiếp với Mitrade để mở và đóng Các vị thế. Do bạn đang giao dịch với Mitrade như là đối tác của mọi 
giao dịch, bạn sẽ có liên hệ với chúng tôi liên quan đến từng giao dịch. Đây được mô tả là rủi ro đối tác và phổ biến đối với tất 
cả các sản phẩm phái sinh không niêm yết. Nếu Mitrade vỡ nợ, chúng tôi có thể không đáp ứng được các nghĩa vụ của chúng 
tôi đối với bạn.

(b) Tuy nhiên, trong khi bạn xem xét rủi ro như vậy, điều quan trọng cần lưu ý là Mitrade tuân thủ các yêu cầu tài chính cụ thể đối 
với chúng tôi. Chúng tôi theo dõi sự tiếp xúc của chúng tôi một cách thường xuyên bằng cách sử dụng các công cụ phần mềm 
đo thời gian thực và chuẩn bị báo cáo tài chính chi tiết để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tài chính hiện hành. Chúng tôi được 
yêu cầu phải kiểm toán tài khoản của mình ít nhất hàng năm. 

(c) Mitrade có thể chọn cách giới hạn sự tiếp xúc của chúng tôi với khách hàng bằng cách tham gia vào các giao dịch với các đối 
tác phòng ngừa rủi ro là chính trong thị trường bán buôn. Do đó, Mitrade phải chịu rủi ro đối tác với các đối tác phòng ngừa rủi 
ro. Nếu các đối tác phòng ngừa rủi ro này mà Mitrade hợp tác giao dịch trở nên mất khả năng thanh toán, chúng tôi có thể không 
có tài sản cơ bản và sẽ trở thành chủ nợ không có bảo đảm của các đối tác phòng ngừa rủi ro và sau đó có thể ảnh hưởng đến 
khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn.

(d) Để giảm thiểu rủi ro này, Mitrade đã áp dụng các chính sách, hệ thống và biện pháp kiểm soát. Mitrade sử dụng các đối tác có 
uy tín như các tổ chức tài chính được thành lập với vị thế tín dụng tốt cùng với nguồn lực tài chính đầy đủ. Khi lựa chọn đối tác, 
Mitrade xem xét thông tin công khai, báo cáo của cơ quan tín dụng và báo cáo tài chính gần đây nhất cho thấy vốn, tài sản và 
nợ phải trả của các đối tác đó. Ngoài ra, Mitrade thực hiện tìm kiếm cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý có liên quan để xác 
nhận rằng đối tác được đề xuất nắm giữ tất cả các giấy phép hoặc các cơ quan có thẩm quyền cần thiết. Chúng tôi cũng sử dụng 
hạn mức tín dụng để quản lý khả năng tiếp xúc của chúng tôi với từng đối tác.

(14) Rủi ro ngoại hối

(a) Tài khoản của bạn được duy trì bằng đơn vị thế tiền tệ bạn đã chỉ định, tức là đồng tiền cơ sở. Khi bạn giao dịch một sản phẩm 
bằng đơn vị thế tiền tệ khác với đồng tiền cơ sở, tất cả biên lợi nhuận ban đầu và duy trì, lãi, lỗ, thanh toán lãi suất / biên lai và 
các khoản tín dụng và ghi nợ tài trợ liên quan đến sản phẩm đó được tính bằng đơn vị thế tiền tệ mà sản phẩm có mệnh giá.

(b) Theo đó, lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động của tỷ giá hối đoái liên quan giữa thời điểm đặt 
lệnh và thời điểm vị thế được đóng, thanh lý, bù đắp hoặc thực hiện.

(c) Sau khi đóng một vị thế được định giá bằng một loại tiền tệ khác với đồng tiền cơ sở của tài khoản của bạn, số dư ngoại tệ sẽ 
được chuyển đổi sang đồng tiền cơ sở của tài khoản của bạn. Mọi quy đổi sẽ theo tỷ giá hối đoái do Mitrade niêm yết. Cho đến 
khi số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiền cơ sở, các biến động về tỷ giá hối đoái có liên quan có thể ảnh hưởng đến 
lãi hoặc lỗ chưa thực hiện được thực hiện trên vị thế.
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(15) Thông tin thị trường của bên thứ ba

(a) Mitrade có thể cung cấp cho bạn thông qua một hoặc nhiều dịch vụ của mình, một loạt các thông tin tài chính được tạo ra trong 
nội bộ hoặc thu được từ các đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp bên thứ ba. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ 
liệu thị trường tài chính, báo giá, tin tức, ý kiến của nhà phân tích và báo cáo nghiên cứu, đồ thị hoặc dữ liệu (Thông tin thị trường). 
Thông tin thị trường do chúng tôi cung cấp qua email hoặc thông qua trang web của chúng tôi không nhằm mục đích tư vấn. 
Mitrade không xác nhận hoặc phê duyệt thông tin thị trường và chúng tôi chỉ cung cấp thông tin đó cho bạn chỉ như một dịch 
vụ để thuận tiện riêng cho bạn. Mitrade và các nhà cung cấp bên thứ ba không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc 
trình tự chính xác của thông tin thị trường hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả nào từ việc bạn sử dụng hay phụ thuộc vào thông tin thị 
trường.

(b) Thông tin thị trường có thể nhanh chóng trở nên không đáng tin cậy vì nhiều lý do bao gồm, ví dụ, những thay đổi trong điều 
kiện thị trường hoặc hoàn cảnh kinh tế. Cả Mitrade và các nhà cung cấp bên thứ ba đều không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào có trong bất kỳ thông tin thị trường nào và chúng tôi có thể ngừng cung cấp thông tin thị trường bất cứ lúc 
nào mà không cần thông báo.

(16) Vốn rủi ro duy nhất

Bạn có thể mất tất cả các khoản tiền gửi của mình để thiết lập hoặc duy trì một vị thế. Tất cả các giao dịch phái sinh đều có rủi ro và 
không có chiến lược giao dịch nào có thể loại bỏ hoàn toàn. Việc đặt các lệnh dự phòng (chẳng hạn như lệnh cắt lỗ) có thể không 
phải lúc nào cũng giới hạn tổn thất của bạn với số tiền mà bạn có thể muốn. Điều kiện thị trường có thể làm cho nó không thể thực 
hiện các lệnh như vậy. Trong trường hợp bạn đang suy đoán, chúng tôi khuyên bạn không nên mạo hiểm với số vốn nhiều hơn khả 
năng bị mất. Một nguyên tắc chung đủ tốt là không bao giờ đầu cơ bằng tiền, nếu bị mất, sẽ làm thay đổi mức sống của bạn.

(17) Rủi ro tiền điện tử (CFD)

(a) Mitrade không mua hoặc bán tiền điện tử cũng như không hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền tệ kỹ thuật số. 
Tiền điện tử là tiền tệ kỹ thuật số. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù cấu trúc công cụ và thông số kỹ thuật của các dịch vụ 
như vậy về cơ bản tương tự như các CFD hoặc hợp đồng ngoại hối ký quỹ khác, nhưng các thị trường cơ sở lại rất khác nhau. 
Mỗi loại tiền điện tử là khác nhau và tùy thuộc vào các quy tắc riêng của nó về việc tạo ra, lưu trữ và chuyển giao quyền sở hữu 
các đơn vị thế khác nhau của họ. Nó vượt ra ngoài phạm vi của bảng sản phẩm này để mô tả cơ chế đằng sau các thị trường 
tiền điện tử cơ bản này. Bạn nên làm quen với các hoạt động của thị trường tiền điện tử mà trên đó các CFD bạn muốn giao dịch 
được viết trước khi giao dịch.

(b) Chúng tôi dựa trên giá của các hợp đồng tiền điện tử của chúng tôi trên thị trường cơ sở, được cung cấp cho chúng tôi bởi các 
nhà cung cấp thanh khoản. Bạn nên biết rằng các quy tắc hình thành giá của các sàn giao dịch tiền điện tử không chịu bất kỳ 
sự giám sát quy định nào và có thể được thay đổi theo quyết định của sàn giao dịch kỹ thuật số có liên quan bất cứ lúc nào. 
Tương tự như vậy, các sàn giao dịch kỹ thuật số như vậy có thể đưa ra các giao dịch bị đình chỉ hoặc thực hiện các hành động 
khác có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc ngừng giao dịch trên các sàn giao dịch đó hoặc nguồn cấp dữ liệu giá cả và thị trường 
không khả dụng với chúng tôi. Các yếu tố trên có thể dẫn đến ảnh hưởng xấu đến các vị thế mở của bạn, bao gồm mất tất cả 
số tiền đầu tư của bạn.

(c) Khi bạn giao dịch CFD trên tiền điện tử, bạn cần phải nhận thức được nguy cơ của việc xuất hiện bản cập nhập phần mềm bắt 
buộc. Một bản cập nhập phần mềm bắt buộc là khi một loại tiền điện tử duy nhất chia làm hai và xảy ra khi mã hiện tại của tiền 
điện tử được thay đổi, hình thành cả phiên bản tiền điện tử cũ và mới. Mitrade có quyền xác định blockchain nào (sổ cái của các 
giao dịch tiền điện tử) và đơn vị thế tiền điện tử có sự đồng thuận đa số đằng sau chúng và sử dụng điều này làm cơ sở cho các 
hợp đồng tiền điện tử. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về các bản cập nhập phần mềm tiềm năng, tuy nhiên trách 
nhiệm của bạn là làm cho mình nhận thức được các phiên bản cập nhập có thể xảy ra.
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9. THIẾT LẬP TÀI KHOẢN CỦA BẠN VỚI MITRADE

9.1 Giao dịch hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD là một chiến lược đầu tư có rủi ro cao và chúng tôi không coi nó phù hợp với tất cả mọi người. 
Chúng tôi đã quy định chi tiết trong Chính sách Chứng nhận Khách hàng của mình một bộ tiêu chí đánh giá tính phù hợp.. Việc đánh giá có 
thể được hoàn thành như một phần của quá trình mở tài khoản và sẽ được xác định theo Chính sách Chứng nhận Khách hàng của chúng 
tôi. Việc đánh giá chỉ được thực hiện trực tuyến.

9.2 Các ứng viên không đạt yêu cầu đánh giá mức độ phù hợp trong khung thời gian quy định sẽ được thông báo tương ứng.. Ngoài ra, những 
ứng viên không thành công trong lần đánh giá đầu tiên có thể được cung cấp kiến thức để giúp hiểu tài khoản của chúng tôi. Những người 
nộp đơn ban đầu không thành công trong cuộc đánh giá có thể được đánh giá lại một phần hoặc toàn bộ, hoặc có thể đăng ký lại tài khoản 
và ngồi lại đánh giá. Các ứng viên cũng được khuyến khích sử dụng tài khoản demo của chúng tôi để giao dịch mô phỏng, nhưng xin lưu ý 
rằng chúng tôi không xem xét giao dịch trên tài khoản demo của chúng tôi để có đủ kinh nghiệm cho mục đích chứng minh sự phù hợp của 
bạn.

9.3 Để mở Tài khoản với chúng tôi, bạn phải hoàn thành Mẫu đơn đăng ký trực tuyến. Trước khi hoàn thành mẫu đơn đăng ký, bạn nên đọc tất 
cả các tài liệu và chính sách được cung cấp, bao gồm bảng sản phẩm này và thỏa thuận khách hàng. Mẫu đơn yêu cầu bạn tiết lộ thông tin 
cá nhân. Bạn nên tham khảo thỏa thuận khách hàng và chính sách bảo mật trên trang web của chúng tôi, giải thích cách chúng tôi thu thập 
thông tin cá nhân và sau đó duy trì, sử dụng và tiết lộ thông tin đó giữa các công ty liên kết hoặc bên thứ ba của chúng tôi và các vấn đề về 
quyền riêng tư cụ thể cho việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

9.4 Bạn đảm bảo rằng thông tin (bao gồm thông tin tài chính về bản thân bạn) được cung cấp cho chúng tôi trong mẫu đơn của bạn (và bất cứ 
lúc nào sau đó) là đúng và chính xác về mọi mặt. Bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ dựa vào thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong việc 
đưa ra phán đoán về bạn với tư cách là khách hàng tiềm năng.

9.5 Nếu theo đánh giá duy nhất của chúng tôi, chúng tôi cho rằng bạn đã đủ điều kiện cho một Tài khoản như được xác định bởi Chính sách 
Chứng nhận Khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn dưới bất kỳ hình thức nào hoặc có bất kỳ 
giao dịch hoặc giao dịch nào giữa chúng tôi được sửa đổi hoặc thay đổi nếu trải nghiệm đó, kiến thức và hiểu biết được cho là không đủ 
hoặc chúng tôi đã sai lầm khi đưa ra phán đoán của mình.

9.6 Không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ nêu trên của chúng tôi, khi yêu cầu chúng tôi tham gia vào bất kỳ Vị trí nào trước khi hoàn tất việc mở 
Tài khoản, bạn tuyên bố rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đưa ra quyết định và có đủ kiến thức và kinh nghiệm để giao dịch 
Hợp đồng FX ký quỹ và CFD.

9.7 Bạn sẽ được coi là Khách hàng bán lẻ khi đăng ký giao dịch với chúng tôi và tiền của bạn sẽ được coi là tiền của khách hàng bán lẻ phái 
sinh. Nếu bạn đủ điều kiện để được phân loại là khách hàng bán buôn theo Luật điều chỉnh, chúng tôi có thể (nhưng không có nghĩa vụ) 
phân loại lại bạn là khách hàng bán buôn. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và liệu tiền của bạn có được coi là bán buôn 
hay không.

9.8 Nếu bạn tải xuống và ký một mẫu đơn đăng ký điện tử từ trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng bạn sẽ được chúng tôi coi là đã xác 
nhận rằng bạn đã tải xuống và đọc các phiên bản điện tử của bảng sản phẩm này và thỏa thuận khách hàng hoặc nhận cá nhân và đọc bản 
sao giấy của các tài liệu đó.

9.9 Việc phân phối bảng sản phẩm này có thể bị hạn chế ở một số khu vực pháp lý nhất định bên ngoài đảo Cayman. Những người sở hữu bảng 
sản phẩm này được yêu cầu phải tự thông báo và tuân theo những hạn chế đó. Bảng sản phẩm này không cấu thành một đề nghị hoặc 
chào mời bất cứ ai ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà đề nghị đó không được ủy quyền hoặc cho bất kỳ người nào mà việc đưa ra đề nghị 
hoặc chào mời đó là bất hợp pháp.

9.10 Bạn có thể gửi tiền, dưới dạng tài sản thế chấp đang mở và đang diễn ra, thông qua chuyển khoản điện tử hoặc điện tín, bằng thẻ tín dụng 
hoặc thẻ ghi nợ, hoặc các phương thức cấp vốn khác mà chúng tôi có thể cung cấp. Tất cả các khoản tiền phải được xóa trong tài khoản 
ngân hàng của chúng tôi trước khi chúng được tính vào số dư trên tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng việc sử dụng thẻ tín dụng để cấp vốn 
cho tài khoản của bạn có thể gây ra rủi ro tăng đòn bẩy do tác động kết hợp của việc sử dụng hạn mức tín dụng để cấp vốn cho tài khoản 
có đòn bẩy. Chúng tôi có thể đồng ý chấp nhận các tài sản khác làm tài sản thế chấp để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ của bạn, nhưng nếu 
chúng tôi đồng ý làm điều này, việc nắm giữ các tài sản này sẽ phải tuân theo một thỏa thuận bằng văn bản giữa bạn và chúng tôi.
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9.11 Trừ khi có thỏa thuận khác của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bất kỳ khoản tiền gửi nào vào Mitrade sẽ được thực hiện từ tài khoản ngân hàng, 
thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc cơ sở khác được chúng tôi chấp nhận có cùng tên với tài khoản Mitrade của bạn. Bạn cũng đồng ý cung 
cấp cho chúng tôi thông tin mà chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý để tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền và chống khủng bố của chúng 
tôi, có thể bao gồm các tài liệu liên quan đến bất kỳ khoản tiền gửi nào vào tài khoản Mitrade của bạn. Khi có bằng chứng, hoặc sau đó trở 
nên sáng tỏ với chúng tôi rằng tiền đã được bên thứ ba chuyển vào tài khoản Mitrade của bạn, chúng tôi có thể, theo quyết định có căn cứ 
của mình, trả lại tiền về nguồn mà chúng đã được gửi từ đó.

10. GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG NGOẠI HỐI KÝ QUỸ VÀ CFD VỚI 
MITRADE

10.1 Mitrade với tư cách người giao dịch chính

(1) Mitrade sẽ thường xuyên thông báo, thông qua nền tảng giao dịch điện tử, mức giá mà nó được chuẩn bị để giao dịch với bạn với tư 
cách là người giao dịch chính. Khi giao dịch hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD, cũng như với tất cả các công cụ phái sinh không niêm 
yết, Mitrade là nhà phát hành và nhà tạo lập thị trường, không phải nhà môi giới. Theo đó, mỗi giao dịch được thỏa thuận và ký kết với 
bạn sẽ được thực hiện với tư cách là người giao dịch chính, không phải với tư cách đại lý. Nếu bạn quyết định giao dịch với Mitrade, 
thì Mitrade sẽ ký kết một hợp đồng ràng buộc pháp lý với bạn (với tư cách là người giao dịch chính), nghĩa là Mitrade sẽ là đối tác của 
giao dịch và mỗi hợp đồng mà bạn mua (hoặc bán) sẽ là một thỏa thuận cá nhân được thực hiện giữa bạn và Mitrade.

10.2 Mở và đóng một vị thế / hợp đồng

(1) Cách mở một vị thế / hợp đồng

(a) Một vị thế (còn được gọi và thay thế cho nhau ở đây là hợp đồng) được mở bằng cách mua (mua vào) hoặc bán (bán khống) một 
hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc CFD.

Mua – Nếu bạn mong đợi giá của công cụ cơ bản tăng lên , bạn mua hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc CFD - nếu bạn mong đợi 

giá của công cụ cơ bản giảm xuống, bạn sẽ bán hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc CFD.

(2) Cách đóng một vị thế / hợp đồng

(a) Để đóng vị thế ‘mua’ bạn nên bán ra vị thế đó, ngược lại, bạn mua vào vị thế bán để đóng vị thế ‘bán’ đó. Bạn có thể giữ một vị 
thế bao lâu tùy thích. Điều này có thể kéo dài ít hơn một ngày hoặc trong nhiều tháng. Đối với các CFD không có ngày hết hạn, 
các vị thế sẽ tự động được chuyển sang giai đoạn hợp đồng tiếp theo trừ khi bạn đóng các vị thế. Đối với các CFD có ngày hết 
hạn, vị thế sẽ tự động bị đóng. Chi tiết có thể được tìm thấy trong phần 5.7.

(b) Có thể đóng CFD của Mitrade, với điều kiện là bạn phải đóng trước khi phiên giao dịch kết thúc mỗi ngày. Phiên giao dịch cho 
tất cả các sản phẩm có sẵn trong Nền tảng giao dịch, trang web của chúng tôi và theo yêu cầu từ nhóm dịch vụ khách hàng của 
chúng tôi. Bạn có trách nhiệm phải biết về phiên giao dịch đối với bất kỳ CFD nào mà bạn giao dịch. Nếu một Vị trí chưa được 
đóng trước khi kết thúc phiên giao dịch, nó có thể tự động được chuyển sang hoặc đóng lại. Giá đóng cửa nói chung sẽ là giá 
giao dịch cuối cùng hay trước khi đóng cửa hoặc giá đóng cửa chính thức áp dụng cũng như giá trị trên thị trường cơ sở có liên 
quan; trừ đi bất kỳ khoản hoa hồng hoặc chênh lệch nào được áp dụng cho CFD khi nó được đóng.

10.3 Đòn bẩy

Đòn bẩy là một tính năng chính của giao dịch Hợp đồng CFD và Ký quỹ FX. Các sản phẩm của chúng tôi cho phép bạn giao dịch tăng và 
giảm theo một khối lượng tiền tệ và các công cụ khác trong khi chỉ đưa ra một số tiền nhất định của riêng bạn. Với CFD có đòn bẩy, bạn chỉ 
phải nhập một phần giá trị thị trường của công cụ cơ bản khi thực hiện giao dịch và giá trị còn lại của công cụ sẽ được Mitrade bảo hiểm. 
Mặc dù bạn chỉ đặt một phần giá trị, bạn vẫn được hưởng lãi hoặc lỗ giống như khi bạn đã thanh toán 100%. Tỷ lệ phần trăm thực tế của giá 
trị thị trường mà bạn được yêu cầu đưa vào sẽ khác nhau đối với các công cụ cơ bản khác nhau. Trong một số trường hợp, Mitrade có thể 
cho phép bạn xác định số lượng đòn bẩy cho một sản phẩm cụ thể. Bạn có trách nhiệm duy nhất là thường xuyên kiểm tra trang web và 
Nền tảng giao dịch của chúng tôi để biết các yêu cầu đòn bẩy mới nhất được sửa đổi theo thời gian.
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10.4 Tính toán lợi nhuận và thua lỗ

(1) Hợp đồng ngoại hối ký quỹ:

(a) Lợi nhuận hoặc thua lỗ từ hợp đồng ngoại hối ký quỹ được tính bằng cách giữ các đơn vị của đồng tiền cơ sở không đổi và xác 
định sự khác biệt về số lượng đơn vị tiền tệ có kỳ hạn.

(b) Số tiền của bất kỳ lợi nhuận hoặc thua lỗ nào được thực hiện trên hợp đồng ngoại hối ký quỹ sẽ là tổng của:

(i) chênh lệch giữa giá mà bạn đã mở Hợp đồng và giá mà bạn đã đóng Hợp đồng; Và

(ii) chi phí tài chính hàng ngày hiện hành.

(c) Các ví dụ giao dịch khác có thể được tìm thấy trong phần 10.7 của bảng sản phẩm này.

(2) CFD

(a) Khi bạn đóng CFD, bạn được hưởng một số tiền hoặc sẽ được yêu cầu thanh toán một số tiền, tùy thuộc vào biến động trong 
giá của CFD với tham chiếu đến công cụ cơ bản.

(b) Số tiền của bất kỳ lợi nhuận hoặc thua lỗ nào được thực hiện trên CFD sẽ là giá trị ròng của:

(i) chênh lệch giữa giá mà bạn đã mua CFD và giá mà bạn đã bán CFD;

(ii) chi phí tài chính hàng ngày; Và

(iii) bất kỳ khoản phí, điều chỉnh hoặc lợi ích nào khác liên quan đến CFD.

(c) Các ví dụ giao dịch khác có thể được tìm thấy trong phần 10.7 của bảng sản phẩm này.

10.5 Vị thế mua và vị thế bán

(1) Bạn có thể mở cả vị thế mua và bán của ngoại hối ký quỹ và CFD với Mitrade. Nếu bạn mở một vị thế mua, ý định của bạn sẽ là thu 
lợi nhuận từ sự gia tăng giá của công cụ cơ bản và bạn sẽ bị lỗ nếu giá của công cụ cơ bản giảm. Ngược lại, nếu bạn mở một vị thế 
bán, ý định của bạn sẽ là thu lợi nhuận từ sự sụt giảm giá của công cụ cơ bản và bạn sẽ bị lỗ nếu giá của công cụ cơ bản tăng.

(2) Để đóng một vị thế mua hoặc mở một vị thế bán, bạn cần chọn vị thế và bạn có thể chọn đóng một phần hoặc tất cả vị thế. Việc đóng 
một vị thế thường sẽ dẫn đến lãi hoặc lỗ được thực hiện trong tài khoản của bạn.

(3) Bạn nên lưu ý rằng Mitrade không có nghĩa vụ chấp nhận đơn lệnh của bạn. Nói chung, điều này sẽ xảy ra nếu bạn vượt quá giới hạn 
áp đặt trên tài khoản của bạn bởi Mitrade, hoặc khi không có đủ tiền trong tài khoản của bạn để đáp ứng nghĩa vụ ký quỹ của bạn, 
nhưng có thể có những lý do khác theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Mitrade.

(4) Tỷ giá được trích dẫn cho hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc CFD của Mitrade bao gồm chênh lệch ủng hộ Mitrade. Chênh lệch này 
không phải là phụ phí hoặc lệ phí mà bạn phải trả. Các chênh lệch này sẽ khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau bao gồm 
nhưng không giới hạn ở biến động thị trường, hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD được giao dịch.

10.6 Phí qua đêm

(1) Bất kỳ Vị thế mở nào do bạn nắm giữ vào cuối ngày giao dịch mà Công cụ cơ bản có liên quan được giao dịch hoặc vào cuối tuần khi 
thị trường cơ sở liên quan đóng cửa, sẽ tự động được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo để tránh tự động kết thúc và thanh toán 
thực của Giao dịch. Bạn thừa nhận rằng, khi chuyển các Giao dịch như vậy sang ngày làm việc tiếp theo, phí Cấp vốn qua đêm sẽ áp 
dụng cho các vị trí mở áp dụng đó, trong đó phí Cấp vốn qua đêm có thể được thêm vào hoặc trừ vào số dư Tài khoản của bạn. Phí 
cấp vốn qua đêm được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm trên giá trị hợp đồng hoặc số tiền đã vay của bạn (Giá trị hợp đồng trừ yêu cầu 
Ký quỹ ban đầu) tùy thuộc vào Công cụ cơ bản của các vị trí của bạn. Tỷ lệ phần trăm phí Tài trợ qua đêm được tính dựa trên một số 
yếu tố bao gồm giữa các yếu tố khác, cho dù Giao dịch là mua hay bán, lãi suất, chênh lệch công cụ, biến động giá hàng ngày và các 
yếu tố liên quan đến kinh tế và thị trường khác. Phần trăm phí Tài trợ qua đêm cho mỗi Công cụ được hiển thị trên Nền tảng giao dịch 
Mitrade. Khi quyết định có mở Giao dịch cho một Công cụ cụ thể hay không, bạn xác nhận rằng bạn biết về phí Cấp vốn qua đêm.

(2) Theo đây, bạn cho phép chúng tôi thêm hoặc trừ phí Cấp vốn qua đêm vào hoặc từ số dư Tài khoản của bạn đối với các Giao dịch mở 
hiện hành đã tích lũy phí Cấp vốn qua đêm, theo tỷ lệ và đòn bẩy hiện hành của nó, mỗi ngày tại thời gian thu thập được chỉ định trên 
Nền tảng giao dịch Mitrade cho từng Công cụ riêng lẻ, nếu có. Các ví dụ giao dịch khác có thể được tìm thấy trong phần 10.7 của Tờ 
Sản phẩm này.
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10.7 Ví dụ giao dịch về hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD

(1) Thông tin quan trọng về các ví dụ trong bảng sản phẩm này.

Các ví dụ trong bảng sản phẩm này chỉ nhằm mục đích minh họa cách sản phẩm của chúng tôi hoạt động. Chúng không nhằm đưa 
ra bất kỳ tuyên bố nào về hiệu suất hoặc sự biến động của các cổ phiếu cụ thể hoặc các sản phẩm cơ bản khác. Các ví dụ này không 
phản ánh các trường hợp cụ thể hoặc các nghĩa vụ có thể phát sinh theo các hợp đồng phái sinh mà bạn ký kết với Mitrade. Giá cả 
chỉ mang tính minh họa và các ví dụ là hư cấu.

(2) Ký quỹ Hợp đồng ngoại hối Ký quỹ

Hợp đồng ngoại hối cho phép bạn tiếp cận với các biến động của tỷ giá tiền tệ. Chúng được mở giống như các CFD khác. Ví dụ: Mở 
vị thế mua EUR / USD khi thua lỗ

Bạn nghĩ rằng EUR sẽ tăng giá so với USD trong tương lai gần. Bạn thấy rằng giá niêm yết trên cặp tiền EUR / USD bởi Mitrade là 
1.13588 / 1.13594 (Giá bán/giá mua). Bạn muốn bán nó sau này với giá cao hơn. Trong ví dụ này, cặp tiền tệ EUR / USD được đặt làm 
đòn bẩy theo tỷ lệ 1: 200, là 0,5% Giá trị hợp đồng. Đơn vị đồng tiền cơ sở của Tài khoản của bạn là USD.

(a) Mở Vị thế 1 lô = 100.000 EUR

Mua 1 hợp đồng EUR / USD (tức là 1 đơn vị) với giá chào bán: 1.13594 x 100 000 = 113.594 USD 

Ký quỹ ban đầu = 113.594 x 0,5% = 567,97 USD

Ký quỹ duy trì ước tính = 50% x 567,97 = 283,99 USD

Nói chung, Ký quỹ duy trì bằng một nửa Ký quỹ ban đầu, tuy nhiên cả Ký quỹ ban đầu và Ký quỹ duy trì đều có thể thay đổi do 
biến động thị trường của Công cụ cơ bản.

Lưu ý rằng Ký quỹ ban đầu được cập nhật theo thời gian thực dựa trên giá thị trường của công cụ cơ bản.

(b) Phí qua đêm

Vị thế mua này được giữ mở sau khi thị trường đóng cửa và bạn phải trả phí qua đêm dựa trên chênh lệch lãi suất. Trong ví dụ 
này, EUR / USD có MUA tài trợ qua đêm hàng ngày là -0,0185%.

Tiền lãi do bạn trả: Giá trị hợp đồng x Tỷ lệ phí qua đêm hàng ngày 113594 USD * (0,0185%) = 21,02 USD (hàng ngày)

(c) Đóng vị thế

Ngày hôm sau giá EUR/USD đã giảm còn 1,13147/1,13153. Vị thế đã không dịch chuyển có lợi cho bạn và bạn quyết định cắt lỗ 
của bạn và đóng các vị thế bằng cách bán với giá đặt mua.

Bán 1 lô với giá đặt mua: 1.13147

Giao dịch mở: 100.000 EUR x 1.13594 (giá mua) = 113594 USD 

Giao dịch đóng: 100.000 EUR x 1.13147 (giá bán) = 113147 USD 

Lỗ gộp khi giao dịch: = 447 USD

Tổng lỗ = Lỗ gộp + Tiền lãi phải trả = 468,02 USD (447 USD + 21,02 USD)

(3) CFD hàng hóa

Mitrade cũng cung cấp một loạt các CFD trên giá của các loại hàng hóa tương lai. Chúng thường được gọi là CFD Hàng hóa. Chi tiết 
về các sản phẩm này được liệt kê trong chi tiết công cụ trên Nền tảng Mitrade và trang web của chúng tôi.

Ví dụ: Vị thế mua dầu khi thua lỗ

Bạn nghĩ rằng Dầu sẽ giảm xuống trong tương lai gần. Bạn thấy rằng giá được báo trên nền tảng Mitrade là $ 85,60 / $ 85,65. Bạn 
quyết định mua 1000 thùng, có nghĩa là bạn quyết định mua 1 lô. Bạn muốn bán nó sau với giá cao hơn để đóng Vị thế này. Trong ví 
dụ này, hợp đồng Dầu được đặt là đòn bẩy theo tỷ lệ 1:100, là 1% Giá trị Hợp đồng. Trong ví dụ này, Đơn vị đồng tiền cơ sở của tài 
khoản của bạn là USD.
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(a) Mở vị thế

Mua 1 lô với giá: 85,65 đô la

Số lượng hợp đồng: 1 

Đòn bẩy: 1:100

Tổng giá trị hợp đồng: 85,65 x 1 lô x 1000 (Thùng) = 85650 USD

Ký Quỹ ban đầu phải trả: 85,65 đô la x 1 lô x 1000 (Thùng ) x 1% = 856,5 USD 

Ký  Quỹ duy trì = 50% x 856,5 USD = 428,25 USD

Lưu ý rằng Ký quỹ ban đầu được cập nhật theo thời gian thực dựa trên giá thị trường của công cụ cơ bản.

(b) Phí qua đêm

Vị thế này được mở sau khi thị trường đóng cửa và bạn được thanh toán hoặc ghi nợ Phí qua đêm dựa trên chênh lệch lãi suất. 
Trong ví dụ này, chúng tôi giả định rằng Tài trợ qua đêm hàng ngày cho dầu là -0,015% cho Mua và + 0,015% cho bán.

Tiền lãi bạn kiếm được: Giá trị hợp đồng x Tỷ lệ phí qua đêm hàng ngày 

85650 USD x 0,015% = USD $ 12,85 USD (Hàng ngày)

(c) Đóng vị thế

Ngày hôm sau, giá dầu đã giảm đột ngột xuống còn $ 75,50 / $ 75,55. Giao dịch đã chống lại bạn. Giả sử toàn bộ tài khoản của 
bạn được thực hiện lệnh gọi ký quỹ, Mitrade sẽ đóng vị thế của bạn để bảo vệ bạn khỏi bị thua lỗ thêm:

Bán 1 lô với giá: 75,50 USD

Tổng giá trị hợp đồng: 75,50 USD x 1 lô x 1000 (Thùng) = 75500 USD

Giá trị hợp đồng tại giá mở cửa: 85,65 USD x 1 x 1000 (thùng) = 85650 USD 

Chênh lệch / lỗ thực tế: 85650 USD - 75500 USD = 10150 USD

Tổng số tiền phải trả: 10150 USD + 12,85 USD = 10162,85 USD

Giả sử số dư tài khoản của bạn chỉ là 9000 USD tại thời điểm lệnh gọi ký quỹ, khoản lỗ này sẽ đưa tài khoản của bạn vào số dư 
âm 1162,85 USD. Mitrade sẽ hỗ trợ bằng chính sách bảo vệ số dư âm bằng cách lấy lại số dư tài khoản của bạn về 0.

(4) CFD chỉ số

CFD chỉ số chứng khoán cho phép bạn tiếp xúc với một số lượng lớn cổ phiếu khác nhau trong một giao dịch duy nhất. Không có hoa 
hồng phải trả khi mở hoặc đóng CFD chỉ số, tuy nhiên điều chỉnh tài trợ qua đêm có thể được áp dụng. Chúng tôi cung cấp một loạt 
các CFD chỉ số châu  u, Hoa Kỳ và châu Á.

Ví dụ: Vị thế mua 1 lô AUS200 CFD với lợi nhuận

Bạn cho rằng thị trường S&P ASX 200 đang quá bán và đang dự đoán sự phục hồi. Bạn quyết định mua AUS200 CFD. Bạn thấy rằng 
giá niêm yết trên nền tảng Mitrade là 4972/4975. Bạn quyết định mua 1 lô. Trong ví dụ này, hợp đồng AUS200 được tận dụng theo tỷ 
lệ 1:200, bằng 0,5% Giá trị hợp đồng. Trong ví dụ này, đồng tiền cơ sở của tài khoản của bạn là AUD. Hệ số nhân là  1 AUD cho mỗi 
điểm chỉ mục.

(a) Mở vị thế

Giá mở cửa: 4975 điểm x AUD 1 

1 lot = giá chỉ số bằng AUD 

Ký quỹ ban đầu phải trả: 4975 x 1 x 0,5% = AUD 24,875

Ký quỹ duy trì = 50% x AUD 24,875 = AUD 12,438

Nói chung, ký quỹ duy trì bằng một nửa số tiền ký quỹ ban đầu, tuy nhiên cả Ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì  thay đổi do chuyển 
động của công cụ cơ bản.

Lưu ý rằng Ký quỹ ban đầu được cập nhật theo thời gian thực dựa trên giá thị trường của công cụ cơ bản.
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(b) Phí qua đêm

Vị thế này được tổ chức mở sau khi đóng cửa thị trường và bạn được yêu cầu phải trả phí qua đêm dựa trên chênh lệch lãi suất. 
Trong ví dụ này, chúng tôi giả định rằng tài trợ qua đêm là -0,075% mỗi ngày.

Lãi suất mà bạn trả: Giá trị hợp đồng x lãi suất phí qua đêm hàng ngày

= 4,9750 x 0,075% = AUD 3,731

(c) Trong 2 ngày tới, giá AUS200 tăng lên 5022/5025. Bạn quyết định đóng Vị thế của mình và bán Vị thế của mình ở mức 5022. 

Giá trị Hợp đồng theo Giá mở cửa: 4975 AUD

Giá trị hợp đồng theo giá đóng cửa: 5022 AUD

Chênh lệch / Lợi nhuận gộp khi giao dịch: 47 x 1 = 47 AUD

Tiền lãi bạn trả: 3,731 AUD x 2 (ngày) = 7,462 AUD

Lợi nhuận ròng khi giao dịch: 47 AUD - 7,462 AUD = 39,538 AUD 

(5) CFD tiền điện tử

Mitrade cũng cung cấp CFD tiền điện tử. Rủi ro liên quan đến CFD tiền điện tử được nêu chi tiết trong phần 8.3.17 ở trên. Ví dụ: Mua 
5 lô BTC / USD với mức lợi nhuận với đòn bẩy đã chọn

Bạn nghĩ rằng BTC sẽ tăng giá so với USD trong tương lai gần. Bạn thấy rằng giá niêm yết trên cặp tiền BTC / USD bởi Mitrade là 
4036/4071 (bán / mua) và bạn muốn mua 5 lô. Bạn muốn bán nó sau này với giá cao hơn. Trong ví dụ này, bạn đã chọn Ký quỹ ban 
đầu cho cặp tiền tệ BTC / USD theo tỷ lệ 1: 2, là 50% Giá trị hợp đồng. Trong ví dụ này, Đơn vị tiền tệ cơ bản của Tài khoản của bạn là 
USD.

(a) Mở vị thế

Giá mở: 4071 USD mỗi bitcoin 

1 lot = 1 đơn vị tiền điện tử 

Số lượng hợp đồng: 5 lô 

Giá trị hợp đồng tại giá mở: 4071 x 1 x 5 = 20.355 USD

Ký quỹ ban đầu phải trả = 4071 x 5 lô x 1 hợp đồng x 50% = 10177.5 USD 

Ký quỹ duy trì = 4071 x 5 lô x 1 hợp đồng x 25% = 5088,75 USD

Nói chung, Ký quỹ duy trì bằng một nửa Ký quỹ ban đầu, tuy nhiên cả Ký quỹ ban đầu và Ký quỹ duy trì đều có thể thay đổi do  
các chuyển động của công cụ cơ bản.

Lưu ý rằng Ký quỹ ban đầu được cập nhật theo thời gian thực dựa trên giá thị trường của công cụ cơ bản.

(b) Phí qua đêm

Vị thế này được giữ mở sau khi thị trường đóng cửa và bạn phải trả Phí cấp vốn qua đêm dựa trên Ký quỹ ban đầu đã chọn và 
chênh lệch lãi suất. Trong ví dụ này, tỷ lệ phần trăm Ký quỹ ban đầu được chọn là 50% và chúng tôi giả định rằng Tài trợ qua đêm 
là - 0,01% mỗi ngày.

Tiền lãi do bạn trả: Giá trị hợp đồng x (100% - Tỷ lệ phần trăm ký quỹ ban đầu) x Tỷ lệ cấp vốn qua đêm hàng ngày = 20.355 x 
(100% - 50%) x 0,01% = 1,015 USD (hàng ngày)

(c) 4 ngày sau, giá BTC / USD tăng lên 4100/4135. Bạn quyết định đóng vị thế của mình và bán vị thế của mình ở mức 4100.

Giá trị hợp đồng tại giá mở cửa: 4071 x 1 x 5 = 20.355 USD 

Giá trị hợp đồng tại giá đóng cửa: 4100 x 1 x 5 = 20.500 USD

Chênh lệch / Lợi nhuận gộp: 20.500 - 20.355 = 145 USD 

tiền lãi  Tiền lãi bạn trả: 1,015 x 4 (ngày) = 4,06 USD

Lợi nhuận ròng giao dịch: 145 - 4,06 = 140,94 USD
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(6) Cổ phiếu CFD

Mitrade cũng cung cấp cổ phiếu CFD cho phép bạn nắm giữ vị thế đối với một cổ phiếu mà không cần đưa ra toàn bộ giá trị hợp đồng 
và bạn không cần nhận cổ phiếu cơ bản.

Ví dụ: Mua 10.000 CFD cổ phiếu của ABC Example Holding Ltd với mức lợi nhuận với đòn bẩy đã chọn

Cổ phiếu của ABC Example Holding Ltd được báo giá 1,85 USD / 1,86 trên thị trường và bạn quyết định rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên. 
Bạn quyết định mua 10.000 cổ phiếu dưới dạng CFD với giá 1,86, là Giá mua. Trong ví dụ này, bạn đã chọn Ký quỹ ban đầu cho CFD 
cổ phiếu theo tỷ lệ 1: 2, là 50% Giá trị hợp đồng. Trong ví dụ này, Đơn vị tiền tệ cơ bản của Tài khoản của bạn là USD.

(a) Mở vị thế giá mở: 1,86 USD

Giá trị hợp đồng theo giá mở: 1,86 USD x 10.000 (cổ phiếu) = 18600 USD

Ký quỹ ban đầu phải trả = 1,86 x 10.000 x 50% = 9300 USD

Ký quỹ duy trì = 1,86 x 10.000 x 25% = 4650 USD

Nói chung, Ký quỹ duy trì bằng một nửa Ký quỹ ban đầu, tuy nhiên cả Ký quỹ ban đầu và Ký quỹ duy trì đều có thể thay đổi do 
các chuyển động của Công cụ cơ bản.

Lưu ý rằng Ký quỹ ban đầu được cập nhật theo thời gian thực dựa trên giá thị trường của công cụ cơ bản.

(b) Phí qua đêm

Vị thế này được giữ mở sau khi thị trường đóng cửa trong 2 tuần (14 ngày) và bạn phải trả Phí qua đêm dựa trên Ký quỹ ban đầu 
đã chọn và chênh lệch lãi suất. Trong ví dụ này, tỷ lệ phần trăm Ký quỹ ban đầu được chọn là 50% và chúng tôi giả định rằng Phí 
qua đêm là - 0,01% mỗi ngày.

Tiền lãi do bạn trả: Giá trị hợp đồng x (100% - Tỷ lệ phần trăm ký quỹ ban đầu) x Tỷ lệ phí qua đêm hàng ngày x Số ngày = 18600 
USD x (100% -50%) x 0,01% x 14 ngày = 13,02 USD

(c) 14 ngày sau, giá cổ phiếu tăng lên 2,85 USD / 2,86. Bạn quyết định đóng vị thế của mình và bán vị thế của mình ở mức 2,85 đô 
la.

Giá trị hợp đồng tại Giá mở cửa: 1,86 USD x 10.000 (cổ phiếu) = 18.600 USD 

Giá trị hợp đồng tại Giá đóng cửa: 2,85 USD x 10.000 (cổ phiếu) = 28.500 USD

Chênh lệch / Lợi nhuận gộp: 28.500 - 18.600 = 9900 USD

Tiền Tiền lãi bạn phải trả: 18600 USD x (100% - 50%) x 0,01% x 14 ngày = 13,02 USD

Lợi nhuận ròng khi giao dịch: 9900 USD - 13,02 USD = 9886,98 USD

10.8 Lệnh Cắt lỗ và Chốt lời

(1) Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể cho phép bạn chỉ định giá đóng cửa cho một Giao dịch thông qua lệnh cắt lỗ và 
chốt lời, luôn tuân theo các điều khoản của thỏa thuận khách hàng và bất kỳ điều khoản nào khác các điều khoản và điều kiện mà 
chúng tôi có thể thực hiện theo thời gian.

(2) Theo đề nghị của bạn và sự chấp nhận của chúng tôi đối với lệnh của bạn, bạn cho phép chúng tôi đóng giao dịch theo giá cắt lỗ 
hoặc giá chốt lời, nếu có, và theo thỏa thuận trong lệnh, mà không cần hướng dẫn thêm hoặc thông báo cho bạn. Theo quyết định 
riêng của mình, chúng tôi có thể đóng giao dịch khi giá do chúng tôi báo trên nền tảng giao dịch bằng hoặc cao hơn giá mà chúng 
tôi chấp nhận cho một lệnh như vậy.

(3) Theo hướng duy nhất của chúng tôi, chúng tôi có thể cho phép bạn yêu cầu mở hoặc đóng một giao dịch, bao gồm cả lệnh cắt lỗ và 
chốt lời, trong một khoảng thời gian cụ thể do bạn xác định. Nếu chúng tôi đã chấp nhận yêu cầu như vậy, chúng tôi có thể tùy ý đóng 
giao dịch trong khoảng thời gian cụ thể đó. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải đóng giao dịch đó ngoài 
khoảng thời gian cụ thể như vậy hoặc không tuân thủ bất kỳ giới hạn nào khác đã được thỏa thuận đối với giao dịch đó.

(4) Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, chấp nhận một đề nghị đặt điểm dừng liên quan đến lệnh cắt lỗ. Bạn thừa nhận 
rằng mức giá ban đầu quy định trong một lệnh cắt lỗ có thể được sửa đổi khi thị trường trên nền tảng Mitrade có lợi cho bạn. Trong 
khi lệnh cắt lỗ sau đó của bạn vẫn còn hiệu lực, bạn đồng ý rằng mỗi thay đổi trên thị trường ít nhất một pip có lợi cho bạn sẽ tạo thành 
một đề nghị mới của bạn để nâng mức cắt lỗ sau đó lên một pip. Các thay đổi trong pip sẽ được làm tròn đến giá trị tuyệt đối gần nhất 
trong đồng tiền cơ sở của bạn.
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(5) Bạn xác nhận và đồng ý rằng do sự biến động của thị trường và các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không 
thể đảm bảo rằng một lệnh sẽ được thực hiện ở mức được chỉ định trong lệnh của bạn, ví dụ: một lệnh có thể bị đóng ở mức giá thấp 
hơn ban đầu do bạn chỉ định trong một lệnh như vậy. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đóng giao dịch ở mức giá tốt nhất tiếp 
theo. Ví dụ: đối với cắt lỗ, trong trường hợp một vị thế mua, giá có thể đột ngột giảm xuống dưới giá cắt lỗ mà không bao giờ đạt đến 
mức giá đã chỉ định. Trong trường hợp đặt lệnh bán, giá có thể tăng đột ngột trên giá cắt lỗ mà không bao giờ đạt đến mức giá đã 
định.

(6) Đối với chốt lời, trong đó giá của công cụ cơ bản dịch chuyển có lợi cho bạn (ví dụ: liên quan đến vị thế mua, nếu giá giảm khi bạn 
mua hoặc giá tăng khi bạn bán), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể (nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải) chuyển việc cải thiện giá 
đó cho bạn. Ví dụ: trong trường hợp vị thế mua, giá của công cụ cơ bản có thể tăng đột ngột trên giá chốt lời mà không bao giờ đạt 
đến mức giá đã chỉ định. Trong trường hợp đặt lệnh bán, giá của công cụ cơ bản có thể đột ngột giảm xuống dưới giá chốt lời mà 
không bao giờ đạt đến mức giá đã chỉ định.

10.9 Số dư trên Tài khoản của bạn

(1) Các số liệu sau trên Tài khoản của bạn được tính toán theo thời gian thực và được trình bày chi tiết như sau: P&L=Lợi nhuận & Thua lỗ

Số dư: (không bao gồm P&L chưa thực hiện của các vị thế mở hiện tại)

= Tiền gửi-Rút tiền + Tổng P&L đã thực hiện của các vị thế đã đóng (nhưng không bao gồm P & L chưa thực hiện trên các vị thế mở)

Ký quỹ ban đầu: (cho mỗi vị thế)

= Tỷ lệ phần trăm ký quỹ ban đầu x Số lượng x giá thị trường hiện tại của vị trí

Ký quỹ duy trì: (cho mỗi vị thế)

= Tỷ lệ phần trăm ký quỹ ban đầu x 50%

Số dư Khả dụng: (có nghĩa là số tiền có sẵn để sử dụng cho các vị thế mới hoặc để rút)

= Số dư + Tổng P&L chưa thực hiện trên các vị thế mở + Tỷ lệ phí qua đêm hàng ngày cho tất cả các vị thế mở áp dụng x Số ngày - Tổng 
lợi nhuận ban đầu

P&L ròng: (có nghĩa là lãi và lỗ cho tất cả các vị thế mở)

= tổng (P&L + tỷ lệ tài trợ qua đêm hàng ngày x số ngày)

Vốn ( Vốn chủ sở hữu): (có nghĩa là giá trị tài khoản vãng lai khi tất cả các vị thế được thanh lý)

= Số dư + P&L ròng

‘Số dư khả dụng’, ‘Ký quỹ ban đầu’. ‘Ký quỹ duy trì’, ‘P&L ròng’ và ‘Vốn’ của bạn liên tục được tính toán phù hợp với biến động thị trường. 
Nếu ‘Vốn chủ sở hữu’ chạm hoặc giảm xuống dưới tổng số yêu cầu Ký quỹ ban đầu, bạn sẽ nhận được cảnh báo khi đăng nhập vào 
Tài khoản của mình và các vị thế của bạn có nguy cơ bị thanh lý. Nếu “Vốn chủ sở hữu” giảm xuống dưới tổng số yêu cầu Ký quỹ duy 
trì, các vị thế của bạn có nguy cơ bị thanh lý ngay lập tức.

(2) Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản của bạn được tài trợ đầy đủ mọi lúc, đặc biệt là trong các giai đoạn có biến động.

(3) Nếu các vị thế của bạn được định giá bằng một loại tiền tệ khác với đồng tiền cơ sở của Tài khoản của bạn, P&L chưa được thực hiện 
sẽ liên tục được định giá và chuyển đổi sang đồng tiền cơ sở của bạn.
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10.10 Bảo vệ số dư âm

Bảo vệ số dư âm là điều chỉnh tự động (các) số dư tài khoản của bạn về 0 (0) trong trường hợp chúng trở nên âm. Khi giao dịch các sản 
phẩm tài chính ký quỹ, có thể các nhà đầu tư có thể mất nhiều hơn khoản đầu tư của họ, dẫn đến họ nợ nần. Mitrade đảm bảo rằng bạn sẽ 
không mất nhiều hơn số dư tài khoản của mình.

Nếu bạn chọn gửi tiền với chúng tôi, bao gồm cả tiền bổ sung để đáp ứng lệnh gọi ký quỹ hoặc theo cách khác, thì những số tiền này sẽ 
được bao gồm như một phần của số dư tài khoản của bạn và rủi ro mất mát tiềm ẩn sẽ là tất cả số dư Tài khoản của bạn tại thời điểm bao 
gồm các khoản bổ sung này. Mặt khác, nếu bạn nhận được Lệnh gọi ký quỹ và chọn không gửi thêm tiền để đáp ứng lệnh gọi ký quỹ, thì 
số dư tài khoản của bạn sẽ không bao gồm số tiền bạn cần ký quỹ với chúng tôi để đáp ứng Yêu cầu ký quỹ của bạn. Tuy nhiên, trong những 
trường hợp như vậy, chúng tôi có thể thực hiện quyền của mình để đóng bất kỳ hoặc tất cả các hợp đồng mở của bạn. Tại mọi thời điểm, 
khoản lỗ tiềm năng tối đa mà bạn có thể phải gánh chịu sẽ được giới hạn trong số dư tài khoản của bạn.

Khi số dư tài khoản của bạn giảm xuống dưới 0, chúng tôi sẽ tự động hoặc tự điều chỉnh số dư tài khoản của bạn về 0. Chúng tôi có thể mất 
nhiều thời gian nếu cần để điều tra các giao dịch và Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do sự chậm trễ.

Mitrade có quyền chấm dứt tài khoản của bạn, từ chối lệnh của bạn, hoàn trả tiền gửi của bạn hoặc chặn bạn tham gia tiếp xúc sau khi đã 
thực hiện giảm số dư âm. Nếu bạn vẫn muốn giao dịch với Mitrade, bạn phải thông báo cho Mitrade.

Bảo vệ số dư âm không được dựa vào như là biện pháp bảo vệ chống lại tổn thất của bạn. Bạn có trách nhiệm duy nhất là áp dụng các 
phương pháp quản lý rủi ro hợp lý khi giao dịch với Mitrade.

10.11 Chuyển đổi tiền tệ

Nếu bất kỳ Vị thế mở nào của bạn được tính bằng đơn vị tiền tệ khác với Đơn vị tiền tệ cơ sở của Tài khoản của bạn (ví dụ: bạn có tài khoản 
giao dịch AUD nhưng bạn có vị trí Vàng được tính bằng USD), chi tiết về các Vị thế mở của bạn (bao gồm cả việc chạy  P&L (tức Lãi & Lỗ), 
Ký quỹ ban đầu, Ký quỹ duy trì) sẽ liên tục được định giá bằng Đồng tiền cơ sở của bạn dựa trên tỷ giá hối đoái hiện hành của Mitrade. Sau 
khi đóng một Vị thế, P&L đã thực hiện sẽ được chuyển đổi sang Đơn vị tiền tệ cơ sở của bạn dựa trên tỷ giá hối đoái hiện hành của Mitrade. 
Bảng sao kê của bạn cũng sẽ định giá tất cả các Vị thế của bạn bằng Đơn vị tiền tệ Cơ sở của bạn.

10.12 Sử dụng nền tảng giao dịch điện tử của Mitrade

(1) Mitrade cung cấp một nền tảng giao dịch điện tử cho phép khách hàng giao dịch trong các sản phẩm của chúng tôi, tức là khách hàng 
được cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào tỷ giá ngoại hối ký quỹ và CFD qua internet. Các điều khoản sử dụng áp dụng cho việc 
sử dụng nền tảng giao dịch điện tử của chúng tôi, được nêu chi tiết trong thỏa thuận khách hàng mà bạn được yêu cầu thực hiện trước 
khi giao dịch. Một số điều khoản chính bao gồm:

(a) Mitrade có quyền, theo quyết định riêng của mình, để thiết lập hoặc thay đổi bất kỳ chính sách nào bất cứ lúc nào liên quan đến 
việc sử dụng nền tảng giao dịch điện tử của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ được thông báo trực tiếp cho bạn thông 
qua nền tảng giao dịch điện tử, email hoặc trang web của chúng tôi.

(b) Khách hàng được cấp giấy phép không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng nền tảng giao dịch điện tử theo 
các điều khoản của thỏa thuận khách hàng.

(c) Khách hàng chỉ được sử dụng nền tảng giao dịch điện tử của chúng tôi cho mục đích kinh doanh hoặc đầu tư nội bộ.

(d) Khách hàng sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sao chép, sử dụng, sửa đổi, tháo rời, dịch hoặc chuyển đổi liên quan đến 
việc sử dụng nền tảng giao dịch điện tử của chúng tôi hoặc phân phối nền tảng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

(e) Nền tảng giao dịch điện tử của chúng tôi có thể được sử dụng để truyền, nhận và xác nhận việc thực hiện các lệnh, tùy thuộc 
vào điều kiện thị trường và các quy tắc và quy định hiện hành.

(f) Mitrade đồng ý cho khách hàng truy cập và sử dụng dựa trên việc khách hàng đã áp dụng các thủ tục để ngăn chặn việc truy 
cập và sử dụng trái phép nền tảng giao dịch điện tử, trong mọi trường hợp, khách hàng đồng ý chịu mọi trách nhiệm tài chính 
đối với các giao dịch được thực hiện thông qua giao dịch điện tử nền tảng.

(g) Khi khách hàng được cấp quyền truy cập vào nền tảng giao dịch điện tử, khách hàng xác nhận và đảm bảo rằng mình đã nhận 
được mật khẩu cấp cho mình quyền truy cập vào nền tảng giao dịch điện tử; là chủ sở hữu duy nhất của mật khẩu được cung 
cấp; và chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ giao dịch nào có thể xảy ra trên tài khoản được mở, giữ hoặc truy cập thông qua 
việc sử dụng mật khẩu do Mitrade cung cấp cho khách hàng.
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(h) Khách hàng đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng nền tảng giao dịch điện tử và đối với bất kỳ lệnh nào được 
truyền qua nền tảng giao dịch điện tử. Mitrade phải được thông báo ngay lập tức nếu khách hàng biết về bất kỳ việc sử dụng, 
mất mát hoặc đánh cắp trái phép tên người dùng, mật khẩu hoặc số tài khoản của khách hàng; hoặc thông tin không chính xác 
liên quan đến nội dung sao kê bao gồm số dư tiền mặt, vị thế mở hoặc lịch sử giao dịch.

(i) Nền tảng giao dịch điện tử được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và Mitrade không tuyên bố hoặc bảo đảm rõ ràng hay ngụ 
ý cho Khách hàng về hoạt động hoặc khả năng sử dụng của nó.

(j) Mitrade không đảm bảo rằng việc truy cập hoặc sử dụng nền tảng giao dịch điện tử sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, 
hoặc rằng dịch vụ sẽ đáp ứng bất kỳ tiêu chí cụ thể nào liên quan đến hiệu suất hoặc chất lượng của nó và chúng tôi cũng không 
đưa ra bất kỳ bảo đảm nào đối với tính kịp thời, trình tự, độ chính xác, tính hoàn chỉnh, độ tin cậy hoặc nội dung của bất kỳ thông 
tin, dịch vụ hoặc giao dịch nào được cung cấp thông qua việc sử dụng nền tảng giao dịch điện tử hoặc kết quả thu được từ việc 
sử dụng nó. Mitrade từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về khả năng bán 
được, quyền sở hữu, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, khả năng tương thích, bảo mật hoặc độ chính xác.

(k) Trong mọi trường hợp, kể cả sơ suất, Mitrade sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt 
hoặc do hậu quả nào bao gồm nhưng không giới hạn, gián đoạn kinh doanh hoặc mất lợi nhuận có thể do việc sử dụng, không 
có sẵn hoặc không có khả năng sử dụng nền tảng giao dịch điện tử.

(l) Khách hàng đồng ý việc sử dụng nền tảng giao dịch điện tử là rủi ro của khách hàng và khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm 
về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc các tài liệu thu được qua nền tảng giao dịch điện tử.

(2) Xin lưu ý rằng các giao dịch đóng được thực hiện trên nền tảng giao dịch điện tử của chúng tôi theo quyết định riêng của Mitrade và 
không có trách nhiệm pháp lý đối với các hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc đó sẽ được Mitrade chấp nhận liên quan đến vấn 
đề đó.

10.13 Các Công cụ Cơ bản bị đình chỉ hoặc Tạm dừng

(1) Một công cụ cơ bản có thể bị tạm dừng giao dịch trên sàn giao dịch có liên quan trong các trường hợp khác nhau. Ngoài ra, nó có thể 
bị tạm ngừng hoặc bị hủy niêm yết trong một số trường hợp nhất định. Mitrade, theo quyết định tuyệt đối của mình, có thể hủy lệnh 
của bạn đối với giao dịch CFD chưa được mở, điều chỉnh các điều khoản của vị thế, thay đổi yêu cầu ký quỹ hoặc đóng bất kỳ CFD 
đang mở nào, trong đó công cụ cơ bản bị tạm dừng giao dịch, đình chỉ hoặc hủy niêm yết.

(2) Khi bạn đặt lệnh CFD hoặc hợp đồng ngoại hối ký quỹ với chúng tôi, chúng tôi có thể đặt lệnh tương ứng để phòng ngừa rủi ro thị 
trường của chúng tôi. Mitrade có toàn quyền quyết định khi nào và nếu nó sẽ chấp nhận một lệnh. Nếu không giới hạn quyết định 
này, chúng tôi có thể chọn không chấp nhận một lệnh trong trường hợp lệnh phòng hộ của chúng tôi không thể được lấp đầy.

(3) Theo đó, bất cứ lúc nào Mitrade cũng có thể xác định, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ không cho phép 
tham gia các giao dịch CFD hoặc Hợp đồng ngoại hối ký quỹ trên một hoặc nhiều Công cụ cơ bản, chứng khoán hoặc tiền tệ và từ 
chối đề nghị giao dịch của bạn với chúng tôi.

10.14 Xác nhận và Tuyên bố

(1) Các hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD được mở hoặc đóng qua nền tảng Mitrade sẽ được xác nhận trên màn hình. Các bảng sao kê 
cũng luôn có sẵn để bạn tải xuống từ nền tảng Mitrade và chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo qua email về tính khả dụng của (các) 
bảng sao kê, nếu bạn chọn nhận thông báo như vậy bằng cách thay đổi cài đặt của mình trên nền tảng. Nếu bạn chọn nhận báo cáo 
qua đường bưu điện, chúng tôi có quyền thu phí quản lý. Xác nhận sẽ cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ giao dịch nào mà bạn mở 
hoặc đóng với chúng tôi. Xác nhận sẽ cung cấp chi tiết về bất kỳ giao dịch nào mà bạn mở hoặc đóng với chúng tôi. Báo cáo của bạn 
sẽ bao gồm một bản tóm tắt về tình hình tài chính của tài khoản của bạn và chi tiết của tất cả các giao dịch trên tài khoản của bạn 
trong thời gian sao kê. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết là chính xác. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là 
bạn đọc báo cáo của bạn và liên hệ với chúng tôi nếu bạn không đồng ý với nội dung hoặc nếu bạn không nhận được bản sao kê của 
mình trong vòng 48 giờ kể từ khi giao dịch.

(2) Bạn cần biết về số dư tài khoản của mình, yêu cầu về ký quỹ của bạn đối với các vị thế mở và liệu bạn có đang đạt đến ký quỹ duy trì 
của mình hay không. Bảng sao kê của bạn cũng sẽ hiển thị liệu tài khoản của bạn có bất kỳ khoản tiền vượt quá nào hay không.

(3) Khi chúng tôi gửi cho bạn một xác nhận hoặc một báo cáo, bạn phải xem lại nó và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sai sót hoặc 
điểm không chính xác nào trong vòng 48 giờ hoặc bạn sẽ được coi là đã chấp nhận chúng và chúng sẽ ràng buộc bạn.

(4) Mọi thắc mắc về xác nhận và tuyên bố của bạn phải được gửi đến bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Mọi thông báo sai sót 
hoặc không chính xác sẽ không loại trừ quyền khiếu nại của bạn theo quy trình giải quyết tranh chấp của chúng tôi (xem phần 16) 
nhưng chúng tôi có quyền dựa trên các điều khoản của thỏa thuận khách hàng.
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10.15 Dịch vụ chuyên gia ngôn ngữ

Nếu bạn giao dịch với chúng tôi bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như sử dụng một số ngôn ngữ Châu Á chuyên dụng 
của chúng tôi hoặc những người nói ngoại ngữ khác, thì xin lưu ý rằng các dịch vụ ngoại ngữ này có thể không khả dụng mọi lúc. Tiếng Anh 
là ngôn ngữ chính mà các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp và là ngôn ngữ ràng buộc của tất cả các tài liệu trên hợp đồng của chúng 
tôi. Có thể có những trường hợp bạn phải thực hiện hành động liên quan đến tài khoản của mình và người đại diện thông thạo ngoại ngữ 
đó không có sẵn. Bạn có trách nhiệm luôn theo dõi các vị thế và tài khoản của mình.

11. GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD phải tuân theo nghĩa vụ ký quỹ, tức là bạn phải gửi tiền cho mục đích ký quỹ. Bạn phải thanh toán tất cả các 
khoản thanh toán ký quỹ theo yêu cầu của chúng tôi đối với tài khoản của bạn.

11.1 Yêu cầu ký quỹ ban đầu

Khi bạn nhập Giao dịch, bạn sẽ được yêu cầu thanh toán Ký quỹ ban đầu (một khoản tiền gửi ban đầu / trả trước). Ký quỹ ban đầu có nghĩa 
là một số tiền ký quỹ được bạn yêu cầu làm bảo đảm để tham gia vào Vị thế ký quỹ. Chúng tôi sẽ yêu cầu Ký quỹ ban đầu được tính theo 
tỷ lệ phần trăm của Giá trị hợp đồng. Tỷ lệ phần trăm Ký quỹ ban đầu sẽ thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như nhưng 
không giới hạn, sự biến động của thị trường và tính thanh khoản của Công cụ cơ bản mà sản phẩm dựa trên đó và được xác định theo quyết 
định của Mitrade. Trong một số trường hợp, bạn có thể chọn số tiền tỷ lệ phần trăm Ký quỹ ban đầu mà bạn muốn trả cho sản phẩm cụ thể 
đó. Tỷ giá và số tiền ký quỹ ban đầu được hiển thị trên Nền tảng giao dịch và trang web của chúng tôi để bạn tham khảo mọi lúc. Ký quỹ 
ban đầu được cập nhật theo thời gian thực dựa trên giá thị trường của vị thế.

Mitrade có quyền thay đổi tỷ lệ ký quỹ ban đầu theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình vào từng thời điểm. Điều này có thể (nhưng 
không nhất thiết) là do những thay đổi trong sự biến động của thị trường hoặc rủi ro nhận thức được của Hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc 
CFD cụ thể. Do đó, điều quan trọng là bạn phải thường xuyên theo dõi trang web và Nền tảng giao dịch để biết bất kỳ thay đổi nào. Khi tỷ 
lệ phần trăm Ký quỹ ban đầu thay đổi xảy ra, một thông báo qua email sẽ được phát hành (ngay cả khi bạn đã thanh toán Ký quỹ ban đầu 
và đáp ứng Ký quỹ duy trì), thông báo cho bạn về tỷ lệ mới sẽ áp dụng cho cả Vị thế hiện tại và vị thế mới. Những thay đổi như vậy đối với 
tỷ lệ phần trăm Ký quỹ ban đầu có thể kích hoạt Cuộc gọi ký quỹ nếu bạn chưa đáp ứng yêu cầu ký quỹ mới và trong trường hợp này, một 
email Cuộc gọi ký quỹ riêng có thể được gửi cho bạn. Bạn sẽ không được phép mở thêm bất kỳ khoản phơi bày nào trên Tài khoản của 
mình và Mitrade sẽ có toàn quyền quyết định đóng Vị thế mở của bạn trừ khi và cho đến khi số tiền Ký quỹ ban đầu mới được thanh toán 
cho Mitrade bằng số tiền đã xóa cho tất cả các Vị thế mở của bạn. Con số này được tính bằng tỷ lệ phần trăm Ký quỹ ban đầu mới nhân với 
Giá trị Hợp đồng tại ngày Gọi ký quỹ.

11.2 Yêu cầu ký quỹ duy trì

(1) Để duy trì các vị thế mở của bạn, bạn được yêu cầu phải giữ đủ vốn chủ sở hữu trên tài khoản của mình để đáp ứng mức ký quỹ duy 
trì. Đây là yêu cầu để duy trì vốn chủ sở hữu bằng hoặc cao hơn 50% (hoặc được sửa đổi trên trang web theo thời gian) của tổng số 
tiền ký quỹ ban đầu được thanh toán trên toàn bộ tài khoản. Nếu vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, Mitrade sẽ có 
quyền đóng các vị thế của bạn theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, bất kể bạn có nhận được bất kỳ lệnh ký quỹ nào trước đó 
hay không. Để tránh nghi ngờ, nếu bạn đã trả $ 1000 trong lợi nhuận ban đầu, thì vốn chủ sở hữu của bạn không được giảm xuống 
dưới $ 500. Giả sử các vị thế của bạn không thay đổi so với khi bạn mở chúng, bạn có thể đạt được ký quỹ duy trì với $ 1000 đã được 
thanh toán dưới dạng ký quỹ ban đầu. Nếu Vị thế của bạn xấu đi, Vốn xuống còn có $ 400, bạn sẽ cần phải ký quỹ (ít nhất), là thêm 
$100 để đưa Vốn chủ sở hữu của bạn trở lại mức Ký quỹ duy trì, bất kể yêu cầu Ký quỹ ban đầu tại thời điểm đó. Với bản chất năng 
động của thị trường tài chính, trên thực tế, bạn có thể muốn ký quỹ một khoản đệm nhỏ ngoài việc bù đắp khoản thiếu hụt, trong 
trường hợp Vị thế của bạn di chuyển xa hơn chống lại bạn và tăng lợi nhuận của bạn hơn nữa.
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(2) Lệnh gọi ký quỹ

(a) Lệnh gọi ký quỹ sẽ được thực hiện trên cơ sở tài khoản ròng, tức là nếu bạn có nhiều vị thế mở, thì yêu cầu ký quỹ được tính trên 
nhóm giao dịch mở. Lệnh gọi ký quỹ đầu tiên được kích hoạt sau khi vốn chủ sở hữu chạm hoặc giảm xuống dưới 100% tổng số 
tiền ký quỹ ban đầu được thanh toán trong tài khoản. Nếu Mitrade quyết định thực hiện lệnh gọi ký quỹ trong trường hợp này, 
tài khoản của bạn sẽ bị ngăn không cho mở thêm bất kỳ khoản nợ nào và Mitrade sẽ có quyền đóng các vị thế của bạn mà 
không cần thông báo thêm trừ khi và cho đến khi bạn tăng vốn chủ sở hữu trong tài khoản trở lại trên 100% tổng lợi nhuận ban 
đầu được trả. Tiền gửi phải được nhận dưới dạng tiền đã xóa.

(b) Lệnh gọi ký quỹ thứ hai được kích hoạt sau khi vốn chủ sở hữu chạm hoặc giảm xuống dưới 75% tổng số tiền ký quỹ ban đầu 
được thanh toán trong tài khoản. Nếu Mitrade quyết định đưa ra lệnh gọi ký quỹ trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được cảnh 
báo rằng quyền của Mitrade để đóng các vị thế của bạn do vi phạm ký quỹ duy trì đã được kích hoạt lại và các vị thế của bạn 
có nguy cơ bị đóng.

(c) Mitrade không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ lệnh gọi ký quỹ nào. Bạn có trách nhiệm duy nhất là thường xuyên kiểm tra yêu cầu 
ký quỹ trong tài khoản của mình. Bạn xác nhận rằng Mitrade có thể đóng các vị thế của bạn mà không cần thông báo thêm sau 
khi vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, bất kể bạn đã nhận được lệnh gọi ký quỹ hay chưa. Bạn có 
trách nhiệm đảm bảo bạn có đủ ký quỹ duy trì và ký quỹ ban đầu trước khi mở bất kỳ khoản giao dịch mới nào. Với bản chất 
năng động của thị trường tài chính, trên thực tế, bạn có thể muốn ký quỹ một khoản đệm nhỏ ngoài việc bù đắp khoản thiếu hụt, 
trong trường hợp vị thế của bạn đi ngược lại bạn và tăng biên lợi nhuận của bạn hơn nữa.

(d) Ký quỹ bằng cách sử dụng các lệnh dừng - việc gắn một lệnh dừng vào vị thế ngoại hối ký quỹ hoặc CFD sẽ không làm giảm 
yêu cầu ký quỹ của bạn.

11.3 Thông báo liên quan đến yêu cầu ký quỹ

Vị thế ký quỹ hiện tại của bạn (và bất kỳ thâm hụt nào) có thể xem được khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc có thể được lấy từ 
các đại lý của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi. Bạn xác nhận rằng việc phát hành lệnh gọi ký quỹ là một dịch vụ được cung cấp 
trên cơ sở nỗ lực tốt nhất và việc chúng tôi không thông báo cho bạn không có cách nào phủ nhận nghĩa vụ của bạn để giám sát vị thế ký 
quỹ của bạn và thanh toán bất kỳ thiếu hụt nào. Nếu bạn không thanh toán cho chúng tôi bất kỳ khoản thiếu hụt nào và tài khoản của bạn 
xấu đi dưới mức ký quỹ duy trì, thì thỏa thuận khách hàng cung cấp cho chúng tôi các quyền đáng kể đối với bạn mà bạn nên biết đầy đủ. 
Các quyền này bao gồm, nhưng không giới hạn, đóng các vị thế đang mở của bạn mà không cần thông báo trước cho bạn.

11.4 Không đáp ứng yêu cầu ký quỹ

(1) Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp thông báo khi tài khoản của bạn đang đến gần lệnh gọi ký quỹ và bạn có trách nhiệm giám 
sát tài khoản của mình mọi lúc. Nếu tài khoản của bạn xấu đi dưới mức ký quỹ duy trì, thì chúng tôi có thể theo quyết định tuyệt đối 
của chúng tôi và không tạo nghĩa vụ làm như vậy, đóng tất cả hoặc một số vị thế mở của bạn và khấu trừ các khoản lỗ đã thực hiện 
từ bất kỳ khoản tiền dư thừa nào được giữ trong tài khoản của bạn mà không cần thông báo cho bạn.

(2) Quá trình này có thể được thực hiện bởi hệ thống nội bộ giám sát tự động đóng lại (‘COM’) của chúng tôi hoặc bộ phận giao dịch của 
chúng tôi tự quyết định có thể, đóng một số hoặc tất cả các vị thế đang mở cho đến khi mức ký quỹ duy trì được thanh toán trên tài 
khoản của bạn được bao gồm đầy đủ bằng vốn chủ sở hữu. Khi đóng các vị thế, hệ thống COM tự động của chúng tôi hoặc bộ phận 
giao dịch của chúng tôi hoạt động trên cơ sở nỗ lực tốt nhất và đóng các vị thế có lỗ đang hoạt động lớn nhất và áp dụng chính sách 
nhập trước - xuất trước (‘FIFO’) cho các vị thế có cùng lỗ đang hoạt động. Các ngoại lệ có thể áp dụng tùy thuộc vào điều kiện thị 
trường và các yếu tố khác bao gồm nhưng không giới hạn ở tài khoản có nhiều vị thế được giữ có hoặc không có lệnh dừng. Điều 
quan trọng cần lưu ý là bất kỳ vị thế mở nào được coi là có nguy cơ bị đóng ngay khi tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ 
duy trì.

(3) Mitrade có quyền giới hạn quy mô của các vị thế mở của bạn, cho dù trên cơ sở thực hay gộp trong bất kỳ trường hợp thích hợp nào 
do Mitrade xác định. Mitrade cũng có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bạn về việc đặt lệnh thiết lập vị thế vào bất kỳ lúc nào 
theo quyết định của Mitrade mà không cần phải thông báo cho bạn.
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12. TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

12.1 Tài khoản ủy thác

(1) Bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ bạn sẽ được chúng tôi gửi và giữ trên sự tin tưởng vào một Tài khoản ủy thác riêng biệt được thiết 
lập, duy trì và hoạt động theo Quy tắc về tiền của khách hàng Cayman Island. Chúng tôi coi tất cả tiền của khách hàng là tiền của 
khách hàng bán lẻ cho các mục đích tách biệt. Tiền của bạn có thể được giữ trong nhiều tài khoản ủy thác và được trộn với tiền của 
các khách hàng khác. Điều này có nghĩa là sự sụt giảm ngắn hạn của khách hàng nợ một khách hàng có thể ảnh hưởng đến số tiền 
có sẵn cho các khách hàng khác. Bạn có thể giảm rủi ro này bằng cách giảm thiểu số tiền được giữ trong tài khoản tiền của khách 
hàng.

(2) Mitrade có thể thay mặt bạn giữ Tiền của Khách hàng trong tài khoản tại một ngân hàng được chấp thuận hoặc bên thứ ba được phép 
tuân theo các quy tắc về Tiền của Khách hàng trên Đảo Cayman có thể nằm trong hoặc ngoài Đảo Cayman. Tiền của Khách hàng 
được giữ tại bên thứ ba được phép dùng cho mục đích giao dịch CFD hoặc FX của bạn với Mitrade. Bất kỳ tài khoản nào như vậy sẽ 
được tách biệt khỏi bất kỳ tài khoản nào mà tiền hoặc tài sản của chính chúng ta được giữ với ngân hàng hoặc bên thứ ba và có thể 
phải tuân theo các quyền bù trừ của ngân hàng hoặc bên thứ ba. Chế độ pháp lý và quy định áp dụng cho bất kỳ ngân hàng nào hoặc 
bên thứ ba nằm ngoài Đảo Cayman có thể khác với Chế độ của Đảo Cayman. Bạn nên cân nhắc việc tìm kiếm lời khuyên pháp lý độc 
lập nếu bạn lo lắng về hệ quả của việc giữ tiền tại một ngân hàng được chấp thuận hoặc bên thứ ba có thể nằm trong hoặc ngoài Đảo 
Cayman.

(3) Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán hoặc bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bất kỳ bên thứ ba hoặc 
ngân hàng được chấp thuận nào nắm giữ các tài khoản ủy thác.

(4) Chúng tôi chỉ được hưởng bất kỳ khoản lãi hoặc thu nhập nào có được từ tiền của khách hàng được gửi vào tài khoản ủy thác riêng 
biệt hoặc do chúng tôi đầu tư theo Quy tắc về tiền của khách hàng Cayman Island với lãi suất và thu nhập đó được trả từ tài khoản ủy 
thác riêng biệt như và khi chúng tôi xác định.

12.2 Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện rút tiền từ tài khoản ủy thác tiền của khách hàng để:

(1) Xử lý rút tiền cho khách hàng theo yêu cầu;

(2) Phí rút tiền mà chúng tôi có quyền tính như một phần của giao dịch nạp tiền hoặc rút tiền;

(3) Xử lý một khoản thanh toán cho chúng tôi mà chúng tôi được hưởng do khách hàng giao dịch với chúng tôi; và

(4) Xử lý một khoản thanh toán được pháp luật cho phép.

13. PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Chúng tôi có thể thay đổi các khoản phí này theo thông báo trên trang web của chúng tôi theo thời gian. Khi có sự thay đổi về phí hoặc lệ phí, 
chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thực hiện thay đổi ngay khi có thể. Thông tin về phí và lệ phí cũng có sẵn trên Sàn giao dịch và trang 
web của chúng tôi để bạn tham khảo mọi lúc. Chúng tôi luôn nỗ lực để thông báo đến bạn, do đó, điều quan trọng là bạn phải thường xuyên 
kiểm tra trang web để biết nếu có bất kỳ thay đổi nào.

13.1 Chênh lệch

(1) Chúng tôi có thể tính phí chênh lệch (chênh lệch giữa giá mua và giá bán) trên các giao dịch của bạn theo hướng có lợi cho Mitrade. 
Chi tiết về chênh lệch có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi. Đối với hợp đồng ngoại hối ký quỹ, chênh lệch sẽ được tính 
bằng đồng tiền định giá của công cụ đang được giao dịch, sau đó có thể được chuyển đổi thành đồng tiền cơ sở của tài khoản để xác 
định chi phí giao dịch của bạn.
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(2) Chênh lệch thay đổi tùy theo các yếu tố khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn, thị trường liên quan và có thể thay đổi, đặc biệt 
là trong điều kiện thị trường biến động và chúng tôi có thể thay đổi chênh lệch của mình bất kỳ lúc nào. Chênh lệch áp dụng được 
cung cấp trong trang web và nền tảng của chúng tôi. Bởi vì chênh lệch giao dịch có thể phụ thuộc vào hoạt động trên thị trường cơ 
sở, chênh lệch khi bạn đóng CFD có thể khác với chênh lệch khi bạn mở nó.

13.2 Thanh toán ký quỹ

(1) Ký quỹ không phải là chi phí; tuy nhiên, ký quỹ là số vốn cần thiết trong tài khoản của bạn để bạn mở giao dịch. Cách chúng tôi tính 
toán ký quỹ thay đổi dựa trên công cụ cơ bản đang được giao dịch. Yêu cầu ký quỹ ban đầu sẽ được hiển thị trên nền tảng của chúng 
tôi và chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chi tiết hợp đồng của mình để hiểu số tiền ký quỹ cần thiết.

(2) Bạn có thể sử dụng công thức sau:

Kích thước lô hoặc khối lượng mong muốn x Tỷ lệ ký quỹ x Giá hiện tại của thị trường = Yêu cầu ký quỹ ban đầu; Ví dụ:

Bạn muốn mở 1 lô AUD / USD (1 lô = 100.000 đồng tiền cơ bản AUD / USD với đòn bẩy mức 1: 200. Giá hiện tại cho AUD / USD là 
0,76001.

Tính toán của bạn cho yêu cầu ký quỹ ban đầu sẽ là 1x 100.000 x 0,005 x 0,76001 = USD $ 380.

Nếu đơn vị đồng tiền cơ sở của tài khoản Mitrade của bạn bằng đơn vị tiền tệ khác với USD, yêu cầu ký quỹ sẽ được chuyển đổi sang 
đơn vị đồng tiền cơ sở của bạn dựa trên tỷ giá hối đoái Mitrade hiện hành.

13.3 Phí qua đêm

(1) Bất kỳ Giao dịch mở nào do bạn nắm giữ vào cuối ngày giao dịch, vào cuối tuần hoặc khi thị trường cơ sở liên quan đóng cửa, sẽ tự 
động được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo để tránh việc đóng tự động và thanh toán thực tế của Giao dịch . Bạn thừa nhận rằng, 
khi chuyển các Giao dịch đó sang ngày làm việc tiếp theo, phí Cấp vốn qua đêm sẽ được cộng hoặc trừ vào số dư Tài khoản của bạn. 
Phí cấp vốn qua đêm là một tỷ lệ phần trăm không đổi của Giá trị hợp đồng và dựa trên một số yếu tố bao gồm, trong số những yếu 
tố khác, cho dù Giao dịch là ngắn hay dài, lãi suất, chênh lệch công cụ, biến động giá hàng ngày và các yếu tố liên quan đến kinh tế 
và thị trường khác. Phí cấp vốn qua đêm cho mỗi Công cụ được hiển thị trên Nền tảng giao dịch Mitrade. Khi quyết định có mở Giao 
dịch cho một Công cụ cụ thể hay không, bạn xác nhận rằng bạn biết về phí Cấp vốn qua đêm.

(2) Không phải trả hoặc nhận lãi suất nếu bạn mở và đóng một Vị trí trong cùng một ngày giao dịch.

13.4 Các loại phí khác

Các dịch vụ khác như xử lý thanh toán, thẻ tín dụng hoặc chuyển tiền bằng điện tín có thể thu phí. Mitrade sẽ tính phí rút tiền theo chính 
sách rút tiền của chúng tôi nếu bạn đã vượt quá số lần rút tiền miễn phí tối đa trong tháng. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.
mitrade.com để biết thêm chi tiết và chi phí áp dụng.

13.5 Thay đổi về phí và lệ phí

Phí và lệ phí có thể thay đổi theo thời gian và sẽ được phản ánh trên Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Đối với sự thay đổi về phí hoặc 
lệ phí, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn kịp thời trước khi thay đổi có hiệu lực. Vui lòng tham khảo Trang web của chúng tôi để biết 
thông tin mới nhất về phí và lệ phí áp dụng cho Tài khoản của bạn.

14. CÔNG BỐ QUYỀN LỢI

14.1 Mitrade là nhà tạo lập thị trường, không phải là nhà môi giới, và do đó, tất yếu sẽ luôn đóng vai trò chính vì lợi ích của mình đối với tất cả 
các hợp đồng ngoại hối ký quỹ và giao dịch CFD với bạn. Mitrade sẽ tiến hành các giao dịch để bảo vệ trách nhiệm pháp lý của mình đối 
với bạn đối với hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc vị thế CFD của bạn bằng cách thực hiện các giao dịch với đối tác phòng hộ của mình. Các 
hoạt động giao dịch như vậy có thể tác động (tích cực hoặc tiêu cực) đến giá mà bạn có thể giao dịch hợp đồng ngoại hối ký quỹ và các 
sản phẩm CFD.
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15. CÂN NHẮC ĐẠO ĐỨC

Sản phẩm của chúng tôi không có bộ phận đầu tư quản lý. Tiêu chuẩn lao động hay quan điểm môi trường, xã hội hay đạo đức không được chúng 
tôi cân nhắc khi thực hiện, nắm giữ, biến đổi hay đóng cửa sản phẩm tài chính.

16. KHIẾU NẠI

16.1 Mitrade duy trì quy trình xử lý khiếu nại, có thể được truy cập trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ điều tra bất kỳ 
khiếu nại nào nhận được theo quy trình xử lý khiếu nại của chúng tôi. Bất kỳ khiếu nại nào trước hết sẽ được bộ phận dịch vụ khách hàng 
của chúng tôi điều tra. Nếu bộ phận dịch vụ khách hàng không thể giải quyết khiếu nại theo sự hài lòng của bạn, bạn có thể chuyển khiếu 
nại của mình đến bộ phận tuân thủ.

16.2 Nếu bạn không hài lòng với kết quả của phản hồi cuối cùng của chúng tôi và khiếu nại của bạn không thể được chúng tôi giải quyết thông 
qua các thủ tục xử lý khiếu nại nội bộ của chúng tôi, bạn có thể chuyển tranh chấp đến chương trình giải quyết tranh chấp bên ngoài và 
độc lập, là

16.3 Nếu bạn có khiếu nại về dịch vụ của chúng tôi, trước tiên hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới để thông báo 
cho chúng tôi về khiếu nại của bạn. Bạn có thể làm như vậy qua điện thoại, email hoặc gửi thư.

Mitrade Holding Ltd

215-245 N Church St, 2nd Floor White Hall House,  
Suite #647, 10 Market Street Camana Bay,  
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

Email: cs@mitrade.com

Nếu bạn vẫn không hài lòng với kết quả của phản hồi cuối cùng của chúng tôi, bạn có thể chuyển khiếu nại của mình lên CIMA. Vui lòng 
tham khảo trang web https://www.cima.ky/complaints-procedure.

17. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Thông tin do bạn cung cấp cho Mitrade liên quan đến tài khoản của bạn chủ yếu sẽ 
được sử dụng để xử lý đơn đăng ký tài khoản của bạn và tuân thủ một số luật và quy định nhất định. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để 
gửi cho bạn thông tin chi tiết về các dịch vụ khác hoặc cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Chi tiết đầy đủ về 
chính sách bảo mật của chúng tôi có sẵn từ trang web của chúng tôi www.mitrade.com.
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18. BẢNG THUẬT NGỮ

“Tài khoản” có nghĩa là tài khoản bạn sử dụng để giao dịch trong các sản phẩm tài chính do Mitrade phát hành, được thiết lập theo Thỏa thuận 
khách hàng, bảng sản phẩm này và các tài liệu tiết lộ hiện hành khác;

“Thỏa thuận” có nghĩa là thỏa thuận khách hàng chi phối mối quan hệ giữa bạn và Mitrade;

“Đạo luật AML/CTF” có nghĩa là các quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố ở Đảo Cayman

“Mẫu đơn đăng ký” có nghĩa là biểu mẫu có sẵn trên trang web của chúng tôi phải được hoàn thành để mở tài khoản; “Người được ủy quyền” có 
nghĩa là một người được ủy quyền ràng buộc bạn theo thỏa thuận khách hàng này;

“Đồng tiền cơ sở” có nghĩa là loại tiền tệ chính được sử dụng trong một tài khoản nhất định để hiển thị thông tin tài khoản như yêu cầu ký quỹ, 
số dư tài khoản và phí và lệ phí;

“Ngày làm việc” có nghĩa là một ngày mà các ngân hàng giao dịch, Đảo Cayman mở cửa cho doanh nghiệp, không bao gồm bất kỳ ngày lễ và 
cuối tuần nào;

“CFD” là một hợp đồng chênh lệch, một sản phẩm phái sinh không niêm yết bao gồm một thỏa thuận mà theo đó một bên có quyền được trả một 
số tiền (lợi nhuận) , hoặc phải trả một số tiền (thua lỗ), do các biến động về giá hoặc giá trị của một công cụ cơ bản hoặc chứng khoán (mà không 
thực sự sở hữu công cụ cơ bản hoặc chứng khoán đó);

“Khách hàng” có nghĩa là bạn, đối tác hoặc đối tác tiềm năng của hợp đồng ngoại hối ký quỹ và CFD của Mitrade;

“Thỏa thuận khách hàng” có nghĩa là tài liệu có chứa các điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ của Mitrade với bạn;

“Tiền của khách hàng” có nghĩa là số tiền mà khách hàng của chúng tôi đã gửi với chúng tôi và được giữ bởi chúng tôi theo quy tắc tiền của khách 
hàng Đảo Cayman;

“Đóng cửa kinh doanh” có nghĩa là thời gian mà tại đó thị trường của sở giao dịch, trên đó công cụ cơ bản mà CFD được trích dẫn, thường đóng 
cửa vào bất kỳ ngày làm việc nào;

“Thông báo đóng cửa” có nghĩa là liên quan đến CFD, thông báo của một bên cho bên kia đóng bất kỳ CFD nào theo thỏa thuận khách hàng và 
bảng sản phẩm này;

“Giá đóng cửa” có nghĩa là liên quan đến CFD, Giá công cụ cơ bản do Mitrade xác định tại thời điểm Mitrade nhận được thông báo đóng cửa; “Giá 
trị đóng cửa” có nghĩa là liên quan đến CFD Giá đóng cửa nhân với số lượng hợp đồng;

“Tài sản thế chấp” có nghĩa là bất kỳ tài sản nào (bao gồm chứng khoán hoặc các tài sản khác theo thỏa thuận trong những trường hợp đặc biệt) 
mà bạn ký gửi vào Mitrade;

“Xác nhận” có nghĩa là email hoặc bất kỳ thông báo nào khác được gửi cho bạn từ Mitrade vào hoặc tối đa 2 ngày làm việc sau giao dịch chứa 
thông tin nhận dạng của nhà phát hành sản phẩm và bạn, ngày giao dịch, mô tả giao dịch, số tiền phải trả và bất kỳ loại thuế hoặc thuế đóng dấu 
nào áp dụng cho giao dịch;

“Hợp đồng” có nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào bằng lời nói hay văn bản, để mua hoặc bán một sản phẩm tài chính, do bạn ký kết. Được sử dụng 
thay thế cho ‘Vị thế’;

“Giá trị hợp đồng” có nghĩa là liên quan đến CFD, Giá công cụ cơ bản nhân với Số lượng hợp đồng; “Số lượng hợp đồng” có nghĩa là liên quan 
đến CFD là số Công cụ Cơ bản mà CFD có liên quan;

“Sự Kiện được xác định mặc định” có nghĩa là mỗi điều sau:

(a) Bạn không đáp ứng được yêu cầu ký quỹ hoặc thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào khác khi đến hạn theo thỏa thuận khách hàng này;

(b) Bạn không thể liên lạc được với Mitrade (và chưa thực hiện các thỏa thuận thay thế) trong thời gian do Mitrade chỉ định để Mitrade nhận 
được hướng dẫn (nếu cần);

(c) Bạn qua đời hoặc mất trí, hoặc quan hệ đối tác, quỹ tín thác hoặc công ty bị giải thể hoặc không còn tồn tại vì bất kỳ lý do gì;
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(d) Bạn tạm ngừng thanh toán các khoản nợ của nó, thực hiện bất kỳ hợp đồng nào với các chủ nợ của bạn, chỉ định người nhận đối với một 
số hoặc tất cả tài sản của bạn, thực hiện hoặc tiến hành bất kỳ thủ tục nào chống lại bạn trong tình trạng phá sản hoặc thực hiện hoặc cho 
phép bất kỳ bước nào được thực hiện đối với kết thúc (ngoại trừ sự kết hợp sáp nhập hoặc tái cấu trúc được Mitrade chấp thuận trước bằng 
văn bản) hoặc bất kỳ điều gì tương tự với bất kỳ sự kiện nào trong số này xảy ra với bạn ở bất kỳ đâu trên thế giới;

(e) Bạn không tuân thủ đầy đủ và kịp thời về bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Mitrade theo thỏa thuận khách hàng này hoặc nếu không hoặc nếu 
bất kỳ tuyên bố hoặc thông tin nào do bạn cung cấp hoặc trở nên không chính xác hoặc sai lệch về bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào;

(f) Mọi đảm bảo, bồi thường hoặc bảo đảm cho các nghĩa vụ của bạn bị thu hồi hoặc bị lỗi, không đủ hoặc không thể thực thi một phần hoặc 
toàn bộ;

(g) Bất kỳ bảo đảm nào được tạo ra bởi bất kỳ khoản thế chấp hoặc phí ràng buộc tài sản của bạn trở nên bị lỗi, không đủ hoặc không thể thực 
thi một phần hoặc toàn bộ;

(h) Thỏa thuận khách hàng này đã bị chấm dứt;

(i) Khách hàng tham gia hoặc bị nghi ngờ hợp lý về việc tham gia vào các hoạt động trái phép; hoặc

(j) Việc Mitrade duy trì hoặc có hiệu lực đối với tất cả hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào theo thỏa thuận khách hàng này hoặc có thể thực hiện hoạt 
động kinh doanh của mình hoặc nếu Mitrade hoặc bạn được yêu cầu không thực hiện hoặc đóng một giao dịch (hoặc bất kỳ phần nào của 
thỏa thuận đó) bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào cho dù yêu cầu đó có ràng buộc về mặt pháp lý hay không.

“Sản phẩm tài chính” bao gồm hợp đồng ngoại hối ký quỹ và hợp đồng chênh lệch do Mitrade phát hành; 

“Pháp luật điều chỉnh” có nghĩa là các quy định về dịch vụ tài chính của Quần đảo Cayman.

“Ký quỹ ban đầu” có nghĩa là một số tiền mà bạn yêu cầu phải gửi vào Mitrade để mở một vị thế. Số tiền này được cập nhật theo thời gian thực 
dựa trên giá thị trường của công cụ cơ bản;

“Bên bán” có nghĩa là bên được xác định là đã mua công cụ cơ bản một cách tùy ý với quan điểm rằng giá của công cụ cơ bản sẽ tăng lên;

“Ký quỹ duy trì” có nghĩa là mức dưới mức mà Mitrade có quyền quyết định đóng các vị thế mà không cần thông báo thêm, bất kể có bất kỳ lệnh 
gọi ký quỹ nào đã được thực hiện hay không;

“Ký quỹ” nghĩa là ký quỹ ban đầu hoặc ký quỹ duy trì hoặc cả hai;

“Lệnh gọi ký quỹ” có nghĩa là cuộc gọi thường được thực hiện đối với bạn dưới dạng cảnh báo bật lên thông qua nền tảng Mitrade, hạn chế bạn 
mở thêm các khoản tiếp xúc và cho phép Mitrade đóng các vị thế của bạn mà không cần thông báo thêm trừ khi và cho đến khi bạn mang vốn 
chủ sở hữu của mình trở lại trên 100% tổng số tiền ký quỹ ban đầu được trả trên tài khoản;

“Hợp đồng ngoại hối ký quỹ” có nghĩa là hợp đồng giữa bạn và chúng tôi, theo đó bạn có thể kiếm lợi nhuận hoặc chịu lỗ do biến động giá ngoại 
tệ;

“Tỷ lệ ký quỹ” có nghĩa là tỷ lệ phần trăm ký quỹ ban đầu áp dụng cho hợp đồng của bạn;

“Yêu cầu ký quỹ” nghĩa là số tiền bạn phải trả cho chúng tôi và đặt cọc với chúng tôi để tham gia giao dịch và / hoặc duy trì các hợp đồng mở;

“Bảo vệ số dư âm” đề cập đến việc điều chỉnh tự động số dư tài khoản từ vốn chủ sở hữu âm về 0 trong trường hợp ngừng hoạt động. Xem điều 
khoản 20 của thỏa thuận khách hàng (tìm thấy trên trang web của Mitrade) để biết thêm thông tin;

“Quy tắc hoạt động” có nghĩa là các quy tắc, quy định, phong tục và tập quán tại từng thời điểm của bất kỳ sàn giao dịch, công ty thanh toán bù 
trừ hoặc tổ chức hoặc thị trường khác liên quan đến việc thực hiện hoặc giải quyết bất kỳ giao dịch hoặc hợp đồng sản phẩm tài chính nào;

“Đơn đặt hàng” có nghĩa là một tập hợp các hướng dẫn từ khách hàng đến Mitrade để mua hoặc bán sản phẩm tài chính;

“Phí qua đêm” có nghĩa là khoản phí được thêm hoặc trừ vào số dư tài khoản của bạn khi chuyển giao dịch sang ngày làm việc tiếp theo;

“Vị thế” có nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào cho dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, cho việc mua hoặc bán một sản phẩm tài chính, được ký kết bởi 
bạn hoặc bởi một thực thể được ủy quyền giao dịch thay mặt bạn. Được sử dụng thay thế cho nhau với ‘Hợp đồng’;

“Sàn giao dịch liên quan” có nghĩa là, liên quan đến giao dịch CFD, thị trường tài chính mà trên đó bảo đảm tham chiếu tạo thành đối tượng của 
CFD được báo giá và có thể được giao dịch. Nếu chứng khoán tham chiếu được trích dẫn trên nhiều thị trường tài chính, Mitrade sẽ thông báo 
cho bạn về sở giao dịch liên quan cho các mục đích của CFD, tại thời điểm CFD được đưa vào;

“Bên bán” có nghĩa là bên được xác định là đã bán công cụ cơ bản một cách chủ quan với quan điểm giá của công cụ cơ bản đang giảm;
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“Tổng số tiền ký quỹ ban đầu” có nghĩa là tổng số tiền ký quỹ ban đầu được trả cho các giao dịch hiện đang mở trên một Tài khoản tại bất kỳ thời 
điểm nào; “Ủy thác” có nghĩa là nơi bạn là người ủy thác, sự tin tưởng được xác định trong mẫu đơn;

“Nền tảng giao dịch” nghĩa là nền tảng giao dịch điện tử do Mitrade cung cấp mà qua đó khách hàng có thể giao dịch các sản phẩm của Mitrade;

“Chứng thư ủy thác” có nghĩa là bạn là người được ủy thác, chứng thư ủy thác chi phối quỹ tín thác như thay đổi, được thay thế, bổ sung hoặc tái 
định cư theo thời gian;

“Hoạt động trái phép” có nghĩa là thuật ngữ được định nghĩa trong thỏa thuận khách hàng;

“Công cụ cơ bản” có nghĩa là công cụ mà chúng tôi liệt kê là tài liệu tham khảo dựa trên hợp đồng ngoại hối ký quỹ và giá CFD của chúng tôi. 
Một công cụ cơ bản có thể là một chỉ số, hàng hóa, tiền tệ, tiền điện tử hoặc công cụ hoặc tài sản khác hoặc yếu tố tham chiếu đến giá trị của 
một sản phẩm tài chính được xác định;

“Giá công cụ cơ bản” có nghĩa là liên quan đến CFD giá hiện tại của công cụ cơ bản;

***Lưu ý: Văn bản tiêu chuẩn là tiếng Anh, văn bản tiếng Việt chỉ mang tính chất tham khảo.
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