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Đầu tư rủi ro lớn
Kinh doanh ngoại hối với đòn bẩy là một kết hợp ở mức độ rủi ro cao và có thể không phù
hợp với cá nhân bạn. Bạn nên cẩn thận đánh giá các mục tiêu tài chính, kinh nghiệm và sẵn sàng
chấp nhận rủi ro của bạn trước khi bạn quyết định giao dịch ngoại hối, với sự trợ giúp của các sản
phẩm và dịch vụ của FBS. FBS Market Inc đưa ra những tư vấn cơ bản về kinh doanh, những tư
vấn này không nên coi là đề nghị cụ thể để đạt được mục tiêu tài chính cá nhân của bạn. Nội dung
của trang web không nên được hiểu là lời khuyên cá nhân. Luôn luôn tồn tại khả năng mất mát một
phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư ban đầu. Bạn nên đầu tư vào kinh doanh ngoại hối chỉ với những
công cụ mà bạn có đủ khả năng để chấp nhận thất bại, mà không ảnh hưởng tới sự ổn định của
bạn. Bạn phải xem xét tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch kí quỹ. Nếu bạn có bất kz câu hỏi
hoặc quan tâm, FBS sẽ tư vấn như một nhà tư vấn đầu tư độc lập.

Quan điểm thị trường của FBS
Bất kz quan điểm, tin tức, nghiên cứu và phân tích thị trường, giá cả các thông tin khác trên
trang web này là thông tin cơ bản và không nên được coi là đề nghị tài chính hoặc đầu tư. FBS
Market Inc không chịu trách nhiệm đối với tổn thất và thiệt hại, bao gồm nhưng không hạn chế, bị
mất lợi nhuận, mà có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tiết chế các thông
tin này trong bất kz cách nào.

Những rủi ro kinh doanh trên Internet
Rủi ro liên quan với việc sử dụng một hệ thống giao dịch thỏa thuận thực hiện dựa trên
Internet bao gồm nhưng không giới hạn như sau: sự cố phần cứng, lỗi phần mềm và đường truyền
thất bại. FBS không kiểm soát sức mạnh tín hiệu, chất lượng tiếp nhận và tín hiệu định tuyến nguồn
tài nguyên trên Internet hoặc trên mạng của bạn, cũng như các cấu hình của thiết bị thông tin liên
lạc hoặc độ tin cậy của kết nối. FBS không chịu trách nhiệm cho tai nạn và bị từ chối của các hệ
thống thông tin liên lạc, cũng như biến dạng và trì hoãn thông tin trong khi giao dịch thông qua
Internet. FBS sử dụng một hệ thống kiểm tra và các phương tiện kiểm soát thất bại làm giảm khả
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năng bị gián đoạn và tai nạn của hệ thống thương mại. FBS cũng cung cấp khả năng giao dịch
bằng cách truyền đạt hướng dẫn qua điện thoại, nếu không có hệ thống giao dịch.

Độ chính xác của thông tin trên trang web
Bất kz thông tin trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo
trước. Tất cả các thông tin, về điều này trang web, chỉ nhằm để hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra
quyết định đầu tư độc lập. FBS thực hiện mọi nỗ lực để cung cấp thông tin chính xác trên trang
web, nhưng không thể đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách nhiệm cho bất
kz tổn thất hoặc thiệt hại có thể trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng các thông tin trên
trang web này, hoặc không có khả năng để có được thông tin từ các trang web, hoặc bất kz sự
chậm trễ hoặc sự khác biệt trong truyền và nhận hướng dẫn hoặc thông báo gửi qua trang web
này.

Phân phối thông tin
Trang web này không nhằm mục đích để phân phối hoặc sử dụng bởi bất kz người nào hoặc
tổ chức nào trong bất kz thẩm quyền hoặc quốc gia nơi phân phối hoặc sử dụng như vậy sẽ là trái
pháp luật hoặc các quy định của địa phương. Không ai trong số các dịch vụ hoặc Các khoản đầu tư
được đề cập trong trang web này có sẵn cho những người cư trú tại bất cứ nước nào nơi cung cấp
dịch vụ hoặc các khoản đầu tư như vậy sẽ trái với quy định pháp luật địa phương. Đây là trách
nhiệm của khách truy cập vào trang web này để xác định các điều khoản và tuân thủ với luật pháp
địa phương hoặc quy định mà họ có thể.

Rủi ro thị trường và kinh doanh tương tác
Sàn giao dịch trực tuyến FBS cung cấp nhiều cơ hội cho các giao dịch và kiểm soát thực hiện
giao dịch. FBS thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện trên giá yêu
cầu, nhưng thương mại trực tuyến, không có vấn đề như thế nào thuận tiện và hiệu quả, không
nhất thiết phải giảm mức độ rủi ro liên quan với giao dịch ngoại hối. Tất cả các điều kiện cho việc
thu thập báo giá và giao dịch sẽ được thảo luận chi tiết trong quy định của "Hiệp định". Bạn có thể
tìm mẫu “Hiệp định” trên trang web của chúng tôi.

FBS Markets Inc

Address: 2118, Guava Street, Belize Belama
Phase 1, Belize
www.fbs.com

2

