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1. THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Giao dịch đòn bẩy trong ngoại hối, phái sinh, kim loại quý, CFD hoặc các sản phẩm OTC khác (còn được gọi là sản phẩm chưa niêm yết hoặc ‘sản 
phẩm phái sinh OTC’) có ký quỹ mang một mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với các tài sản 
cơ bản. Giao dịch không phù hợp với tất cả mọi người và có thể dẫn đến rủi ro đối với các khoản tiền gửi của bạn. Bạn chỉ nên giao dịch với số 
tiền tối thiểu bạn có thể chấp nhận bị mất nếu giao dịch thất bại.

Thông báo này cung cấp cho bạn một thông tin chưa đầy đủ về những rủi ro chính mà bạn nên cân nhắc khi quyết định có nên mở tài khoản và 
giao dịch với Mitrade hay không. Điều này, không giải thích tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch hay các rủi ro liên quan đến tình trạng cá 
nhân của bạn. Điều quan trọng là bạn phải đọc các tài liệu pháp lý có liên quan để hiểu đầy đủ các rủi ro cá nhân trước khi quyết định mở một 
tài khoản và giao dịch với chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm thêm sự tư vấn riêng nếu bạn không chắc chắn.

2. KHÔNG CUNG CẤP TƯ VẤN CÁ NHÂN

Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở duy nhất - bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân về bất kỳ quyết định nào mà bạn 
đưa ra liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Mitrade không phải là một cố vấn tài chính cũng như chúng tôi không cung cấp bất 
kỳ lời khuyên nào về quy định, thuế hoặc pháp lý. Đôi khi chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin thực tế chung về thị trường và cách thức hoạt 
động của các sản phẩm và dịch vụ khác nhau của chúng tôi. Bất kỳ thông tin và phân tích nào được chúng tôi cung cấp đều mang tính chất chung 
chung và không tính đến mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính, nhu cầu của bạn hoặc khách hàng của bạn. Bạn không nên xem bất kỳ thông tin 
nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn như một lời khuyên đầu tư hay một đề nghị thực hiện giao dịch. Quyền lợi thuế có thể thay đổi và phụ thuộc 
vào tình hình cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn từ chuyên gia nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ điều gì trong các 
vấn đề này.

3. RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG FX KÝ QUỸ GIAO DỊCH 
VÀ CFDS

(1) Rủi ro thị trường

(a) Đây là rủi ro mà thị trường chống lại bạn. Thị trường đối ngoại rất khó dự đoán và có thể khiến thị trường và giá cả thay đổi nhanh 
chóng. Điều đó ảnh hưởng đến thay đổi mối quan hệ cung cầu, các sự kiện chính trị và kinh tế của chính phủ, quốc gia và quốc tế và 
đặc tính tâm lý phổ biến của thị trường. Điều quan trọng là bạn phải theo dõi chặt chẽ các vị thế và thị trường của mình mọi lúc. Vì giá 
của 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 thay cho bạn.

(b) Không có giao dịch CFD hoặc ngoại hối ký quỹ nào có sẵn qua nền tảng giao dịch của chúng tôi mà có thể được coi là ‘không có rủi 
ro’ hoặc ‘an toàn’. Bạn có thể giảm một số rủi ro của bạn bằng các công cụ quản lý rủi ro của chúng tôi. Thông tin chi tiết có thể tìm 
thấy ở phần 10.8 của Bảng sản phẩm của chúng tôi..

(c) Giữ vị thế dài (nghĩa là mua) và ngắn (nghĩa là bán) vị thế không nhất thiết ít rủi ro hơn so với việc nắm giữ một vị thế dài (tức là đã mua) 
hoặc ngắn (tức là đã bán). Bạn có thể chịu thêm khoản lỗ khi giữ vị trí của cả hai hướng hơn là giữ vị trí ở một hướng.
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(d) Trong thời gian biến động mạnh, phí cấp vốn qua đêm có thể tăng đáng kể và có thể nhanh chóng làm cạn dần khoản tiền gửi ban 
đầu của bạn ngay cả trước khi tính đến biến động giá thị trường. Tỷ lệ vốn 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 các mức giá áp dụng trước khi đưa ra quyết định giữ vị thế của bạn 
qua đêm.

(2) Giao dịch qua quầy và không qua sàn giao dịch chính thức

Các sản phẩm của Mitrade đều là sản phẩm chưa 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 cho các sản phẩm giao dịch trao đổi phát sinh từ các quy tắc trao đổi và không được đảm bảo bởi bất kỳ sàn giao dịch 
hoặc thanh toán bù trừ nào. Tuy nhiên, vì Mitrade cố gắng phản ánh những thay đổi trong các thị trường cơ bản và chuyển các thay đổi đối 
với vị thế của bạn, các quy tắc của thị trường cơ sở liên quan (nếu có) hoặc sàn giao dịch có thể sẽ 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 ảnh hưởng 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.

(3) Tranh chấp lợi ích

Giao dịch với Mitrade mang một mối nguy hiểm tự động về tranh chấp lợi ích thực tế vì Mitrade đang đóng vai trò là người chủ chốt 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 
người khác hoặc những người tham gia thị trường khác. Mitrade không đảm bảo rằng giá giao dịch cho bạn là giá tốt nhất. Bạn có thể giảm 
rủi ro cho bạn về giá cả không thuận lợi hoặc giá cả không rõ ràng bằng cách theo dõi giá hợp đồng của Mitrade và bên cạnh đó là 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 đang 
diễn ra và thực hiện các thủ tục tuân thủ..

(4) Lỗ vốn theo chênh lệch

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

(5) Độ trượt giá

Trong các thị trường biến động cực kỳ nhanh hoặc không thanh khoản, những khoảng trống (còn được gọi là Trượt giá) có thể xảy ra. Trượt 
giá xảy ra khi giá thị trường không theo xu hướng suôn sẻ nữa hoặc liên tục và thường bị tác động 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 đó, bạn 
có thể không thể đóng vị thế của mình hoặc mở một vị thế mới ở mức giá mà bạn đã đặt. Hơn nữa, trong trường hợp trượt giá, bất kỳ lệnh 
có điều kiện nào được mở trên tài khoản của bạn sẽ được lấp đầy ở mức giá tốt nhất có sẵn tiếp theo có thể khác hoàn toàn so với giá được 
chọn khi nhập lệnh 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 nhằm ngăn tài 
khoản của bạn mở thêm bất kỳ khoản lộ phí nào và chúng tôi sẽ tùy ý 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 được yêu cầu để loại bỏ 
các hạn chế giao dịch ở tài khoản của bạn và tránh các vị thế của bạn bị đóng. Trong trường hợp vốn chủ sở hữu của bạn chạm hoặc 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 cứ khoản thiếu hụt nào. Các vị thế được đánh dấu phù hợp với thị trường với các khoản tiền được thanh 
toán hàng ngày cho tài khoản theo các chuyển động của thị trường. Bạn phải luôn sẵn sàng tìm kiếm cho những yêu cầu đó. 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 trí đang mở khi lệnh gọi ký quỹ được đưa ra, nhưng Mitrade có thể (theo quyết 
định tuyệt đối 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 với vị thế của bạn khiến Mitrade không có thời gian để thực hiện Lệnh gọi ký quỹ trước khi tài khoản của bạn chạm hoặc 
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. Ngoài ra, bạn có thể được yêu cầu 
thanh toán thêm khoản tiền tương ứng cho khoảng lỗ và các khoản phí khác trên các vị thế mở và đóng của bạn. Giá của các sản phẩm từ 
chúng tôi có thể biến động và biến động nhanh chóng trên phạm vi rộng. Biến động giá có thể là kết quả của các sự kiện không thể kiểm 
soát hoặc thay đổi trong một loạt các điều kiện như được nội dung ở trên trong phần rủi ro thị trường.
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(8) Tính Thanh khoản

Có thể sẽ có những khoảng thời gian mà một số cặp tiền tệ hoặc CFD trở nên không thanh khoản. Việc thiếu thanh khoản có thể ngăn cản 
bạn tham gia các vị thế trong FX hoặc CFD hoặc thanh lý từ các vị thế không thuận lợi dẫn đến bạn phải chịu thua lỗ.

(9) Lệnh dừng được đảm bảo không có sẵn

Một số sản phẩm có thể được trao đổi cùng với lệnh giới hạn và dừng lỗ, được thiết kế để có thể nâng cao độ tiếp xúc với thị trường hoặc 
hạn chế sự mất mát của bạn bằng cách hướng dẫn thương mại được thực hiện với mức giá đã được định sẵn. Những mất mát dừng là những 
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 dừng 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 đi ngược 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 của chúng tôi để đóng và đặt ra các lệnh hạn chế

(a) Nếu bạn không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào khi đến hạn và phải trả, bao gồm lệnh gọi ký quỹ hoặc giữ vốn chủ sở hữu của bạn 
ở trên mức ký quỹ duy trì, Mitrade có toàn quyền để đóng các vị thế.

(b) Bạn thừa nhận rằng việc giao dịch hợp đồng ngoại hối ký quỹ hoặc CFD ở 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 
thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền đóng tất cả hoặc bất kỳ giao dịch mở nào đối với tất cả 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.

(d) Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu đảo ngược (còn được gọi là cơ chế bảo vệ người dùng hay bồi hoàn) từ nhà phát hành thẻ tín dụng 
của bạn hoặc đối với bất kỳ phương thức thanh toán nào khác vì bất kỳ lý do gì, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sau:

(i) Ngay lập tức đóng bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch mở của bạn cho dù thua lỗ hoặc lợi nhuận và thanh toán tài khoản của bạn 
có hoặc không có bất kỳ thông báo nào;

(ii) Hủy bỏ, định giá lại, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các giao dịch trong quá khứ;

(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 nạp 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 vị thế mới trên nền tảng giao dịch của Mitrade; thời hạn của các hạn chế sẽ được thiết lập theo quyết định của Mitrade; và/ 
hoặc

(iv) Chấm dứt thỏa thuận khách hàng.

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

(f) Mitrade có thể áp đặt giới hạn về mức độ 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 phải bồi thường cho Mitrade, các nhân viên, đại lý và đại diện của Mitrade về những tổn thất 
cũng như 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.
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(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 cho bạn. Bạn sẽ 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, modem 
và điện thoại để bàn hoặc đường dây truy cập khác. Trong khi internet và nền tảng Web nói chung là đáng tin cậy, 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 từ nền tảng giao dịch điện 
tử của chúng tôi, điều này có nghĩa là bạn có thể sẽ không được giao dịch một sản phẩm do Mitrade cung cấp khi muốn và do đó bạn 
có thể bị thua lỗ.

(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 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 giao dịch. Một ví dụ về sự gián đoạn bao gồm ‘sụp đổ’ 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 biện pháp bảo vệ thích hợp. Điều này một phần 
giúp bạn không thể giao dịch được trong một thị trường cụ thể mà chúng tôi cung cấp và kết quả là bạn có thể bị thiệt hại về tài chính 
hoặc mất cơ hội.

(c) Chúng tôi có quyền đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động của sàn giao dịch và trang web của chúng tôi. Trong trường hợp như 
vậy, chúng tôi có thể làm theo quyết định riêng của mình (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, tài chính, tiền tệ và quy định có thể có tác động 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 pháp lý 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 đối 
phó 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 một tiếp xúc với chúng tôi liên quan đến mỗi giao dịch. Điều này được mô tả như là rủi ro đối tác và phổ biến cho tất cả các 
sản phẩm phái sinh không kể ra. Nếu Mitrade mất khả năng thanh toán, chúng tôi có thể không thể đáp ứng 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 được áp 
dụng trên giấy phép kinh doanh đầu tư chứng khoán đầy đủ của chúng tôi như được quy định trong luật và quy định về kinh doanh 
đầu tư chứng khoán. Chúng tôi theo dõi sự tiếp xúc của chúng tôi một cách thường xuyên bằng cách sử dụng các công cụ phần mềm 
thời gian thực và chuẩn bị báo cáo tài chính chi tiết để đảm bảo các yêu cầu tài chính áp dụng được đáp ứng. Chúng tôi được yêu cầu 
kiểm toán tài khoản của mình ít nhất một lần hàng năm.

(c) Mitrade có thể chọn giới hạn sự tiếp xúc của chúng tôi với khách hàng bằng cách tham gia vào các giao dịch với các đối tác bảo hiểm 
rủi ro là chính trong thị trường mua bán. Do đó, Mitrade phải chịu rủi ro với các đối tác bảo hiểm 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 như vậy, Mitrade đã đưa ra các chính sách, hệ thống và kiểm soát tại chỗ. 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. Trong việc lựa chọn các 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 nắm giữ tất cả các giấy phép hoặc cơ quan cần thiết. Chúng tôi cũng sử dụng giới hạn tín dụng để quản lý tiếp xúc của chúng 
tôi với mỗi đối tác.

(14) Rủi ro ngoại hối

(a) Tài khoản của bạn được duy trì bằng đơn vị tiền tệ bạn đã chỉ định, nghĩa là đồng tiền cơ sở. Trong trường hợp bạn giao dịch trong 
một sản phẩm có mệnh giá bằng một loại tiền tệ khác với đồng tiền cơ sở, tất cả lợi nhuận ban đầu và duy trì, lợi nhuận, thua lỗ, thanh 
toán lãi suất / biên lai, tín dụng tài chính và ghi nợ liên quan đến sản phẩm đó được tính bằng cách sử dụng đơn vị tiền tệ từ sản phẩm 
được tính.



WWW.MITRADE.COM

PAGE 5 OF 5 MITRADE HOLDING LTD, BÁO CÁO CÔNG BỐ RỦI RO, THÁNG 10 NĂM 2021

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

(c) Khi đóng một vị thế được tính bằng một loại tiền tệ khác với đồng tiền cơ sở từ tài khoản của bạn, số dư ngoại tệ sẽ được chuyển đổi 
sang đồng tiền cơ sở ở tài khoản của bạn. Bất kỳ chuyển đổi nào sẽ theo tỷ giá hối đoái được trích dẫn bởi Mitrade. Cho đến khi số 
dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiền cơ sở, biến động của tỷ giá hối đoái liên quan có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận hoặc thua 
lỗ chưa thực hiện được trên vị thế.

(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 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 cho bạn như một dịch vụ để thuận tiện cho bạn. Mitrade và các nhà cung cấp 
bên thứ ba không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc đúng trình tự thông tin thị trường hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả nào 
từ việc bạn sử dụng hoặc dựa vào thông tin Thị trường.

(b) Thông tin thị trường có thể nhanh chóng trở nên không đáng tin cậy vì nhiều lý do khác nhau bao gồm, ví dụ, những thay đổi trong 
điều kiện thị trường hoặc tình hình 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 các thông tin thị trường 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

Bạn có thể mất tất cả các khoản tiền gửi của bạn để thiết lập hoặc duy trì một vị thế. Tất cả các giao dịch phái sinh liên quan đến rủi ro và 
không có chiến lược giao dịch nào có thể loại bỏ nó hoàn toàn. Việc đặt các lệnh dự phòng (chẳng hạn như lệnh dừng lỗ) có thể không phải 
lúc nào cũng giới hạn tổn thất của bạn ở số tiền bạn có thể muốn đạt đến. Điều kiện thị trường có thể không thể thực hiện mệnh lệnh đó. 
Trong trường hợp bạn đang suy đoán, chúng tôi khuyên bạn không nên mạo hiểm với nhiều hơn vốn bạn có thể bị mất. Một quy tắc chung 
tốt là không bao giờ suy đoán 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 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 tương 
tự như các CFD hoặc hợp đồng ngoại hối ký quỹ khác, nhưng các thị trường cơ bản rất khác nhau. Mỗi loại tiền điện tử là khác nhau 
và tùy thuộc vào các quy tắc riêng của mình về việc tạo, lưu trữ và chuyển giao quyền sở hữu các đơn vị khác nhau của họ. Nó vượt 
ra ngoài phạm vi của Tuyên bố công bố rủi ro để mô tả cơ chế đằng sau các thị trường tiền điện tử cơ bản. 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 trị của các hợp đồng tiền điện tử từ chúng tôi trên thị trường cơ sở, được cung cấp cho chúng tôi bởi các nhà 
cung cấp thanh khoản của chúng tôi. 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 theo 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, các sàn giao dịch kỹ thuật số như vậy có thể đưa ra các biện pháp đình chỉ giao dịch 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 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 cả việc 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 xảy ra hard fork. Hard fork 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, dẫn đến cả phiên bản cũ và mới của tiền điện tử. Mitrade 
có quyền xác định blockchain (sổ cái của các giao dịch tiền điện tử) và đơn vị tiền điện tử nào có sự đồng thuận lớn 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 fork tiềm năng, tuy 
nhiên trách nhiệm của bạn là làm cho mình nhận thức được các đợt fork có thể xảy ra.

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