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THÔNG TIN HỢP PHÁP 

 
Tradomart SV Ltd. là một công ty được thành lập theo Luật của Saint Vincent và Grenadines với Số 

đăng ký 23071 IBC 2015 có trụ sở chính tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & 

Grenadines và thực hiện kết xuất đầu tư và các Dịch vụ phụ trợ (sau đây gọi là “Công ty”) cho Khách 

hàng của mình thông qua Nền tảng giao dịch. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập  

www.forexmart.com. 
 
PHẠM VI THÔNG BÁO 

 
Bản Tuyên bố Rủi ro giải thích các điều khoản chung về bản chất rủi ro đáng kể liên quan đến việc 

giao dịch với các Công cụ Tài chính trên cơ sở công bằng và không gây hiểu lầm, đồng thời là một 

phần không thể tách rời của Thỏa thuận giữa Khách hàng và Công ty. 

 
CẢNH BÁO RỦI RO 

 
● Khách hàng không nên mạo hiểm nhiều hơn mức họ chuẩn bị để thua lỗ. Trước khi quyết 

định giao dịch, Khách hàng phải đảm bảo rằng họ hiểu những rủi ro liên quan và có tính đến 

mức độ kinh nghiệm của mình. Khách hàng có thể tìm kiếm lời khuyên hoặc tư vấn độc lập 

khi xét thấy cần thiết; 
 

● Khách hàng thừa nhận rằng có rủi ro lớn về việc thua lỗ khi giao dịch các Công cụ Tài chính 

và chấp nhận rằng họ sẵn sàng đảm đương rủi ro này; 
 

● Công ty sẽ không cung cấp cho Khách hàng bất kỳ lời khuyên đầu tư nào liên quan đến việc 

giao dịch các Công cụ Tài chính. 

 
SỰ THỪA NHẬN 

 
Nền tảng giao dịch 

 
 Khách hàng chấp nhận rằng nguồn dữ liệu nhạy cảm về giá đáng tin cậy duy nhất là dữ liệu 

được hiển thị trên máy chủ trực tiếp của chúng tôi và dịch vụ này có thể bị gián đoạn mà 

không phải do lỗi của chúng tôi, dẫn đến dữ liệu nhạy cảm về giá đó không được cung cấp 

cho Khách hàng; 
 

http://www.forexmart.com/


● Khách hàng sẽ thường xuyên tham khảo menu “Trợ giúp” hoặc “Hướng dẫn sử dụng” của 

(các) nền tảng giao dịch. Trong trường hợp phát sinh xung đột, thì Thỏa thuận sẽ được ưu tiên 
áp dụng trừ khi Công ty quyết định khác theo quyết định riêng của mình; 

 
● Khách hàng thừa nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm nếu bên thứ ba không được 

phép lại có thể truy cập vào bất kỳ thông tin nào khi thông tin đó được truyền qua internet, 

điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác. 

 

 

Sự kiện bất khả kháng 

 

Trong trường hợp Bất khả kháng, Khách hàng sẽ chấp nhận rủi ro về tổn thất tài chính. 

 

Rủi ro kỹ thuật 

 

● Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do lỗi hệ thống, bao gồm nhưng 
không giới hạn các tình huống: cập nhật chậm trễ của thiết bị đầu cuối (terminal) của Khách hàng; 

kết nối internet kém (ở phía Khách hàng hoặc của Công ty hoặc cả hai); lỗi phần cứng hoặc phần 

mềm, trục trặc hoặc sử dụng sai mục đích (về phía Khách hàng hoặc Công ty hoặc cả hai); cài đặt 

không chính xác trên thiết bị đầu cuối của Khách hàng; hoặc Khách hàng bỏ qua các quy tắc và 

thủ tục được mô tả trong thiết bị đầu cuối của Khách hàng và trên trang web của Công ty; 
 

● Khách hàng thừa nhận và chấp nhận rằng vào những thời điểm lưu lượng giao dịch quá nhiều, 

có thể có sự chậm trễ trong việc liên hệ với Công ty qua điện thoại; đặc biệt là khi có các 

thông báo thị trường quan trọng và khoảng thời gian thực hiện các hướng dẫn và yêu cầu, có 

thể được kéo dài. 

 

 

Giao tiếp 

 

● Công ty không chịu trách nhiệm và Khách hàng sẽ chấp nhận rủi ro về bất kỳ tổn thất nào 

phát sinh do sự chậm trễ hoặc thông tin liên lạc do Công ty gửi mà Khách hàng không nhận 

được. • Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào trong 

thông tin liên lạc mà Công ty nhận được; 
 

● Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do thông tin chưa được mã 

hóa do Công ty gửi cho Khách hàng đã bị truy cập thông qua các phương tiện trái phép. 
 

● Khách hàng chấp nhận rằng bất kỳ tổn thất nào phát sinh do bên thứ ba truy cập trái phép vào 

tài khoản giao dịch của Khách hàng không phải là trách nhiệm của Công ty; 
 

● Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến Khách hàng qua 

(các) nền tảng giao dịch chưa được đọc hoặc chưa nhận được. Những tin nhắn như vậy sẽ tự 

động bị xóa trong vòng năm (5) ngày theo dương lịch; 
 

● Công ty sẽ đảm bảo rằng Khách hàng được cập nhật thông qua các kênh liên lạc đã được phê 

duyệt. Công ty không thể chịu trách nhiệm về những thư mà Khách hàng không nhận được, 

không mở hoặc hiểu được do lỗi hệ thống email hoặc lỗi của thư dự kiến. 



 
 
 

RỦI RO TỪ BÊN THỨ BA 

 

● Công ty có thể chuyển tiền nhận được từ Khách hàng cho bên thứ ba (ví dụ: đối tác OTC, 

công ty thanh toán bù trừ, ngân hàng, nhà môi giới trung gian) trong quá trình tạo điều kiện 

cho (các) Giao dịch của Khách hàng. Công ty không chịu trách nhiệm về việc mất khả năng 
thanh toán, các hành vi hoặc bỏ sót của bất kỳ bên thứ ba nào như vậy; 

 
● Công ty có thể gửi tiền của Khách hàng với một cơ quan lưu ký có thể có quyền lợi bảo đảm, 

quyền cầm giữ hoặc quyền bù trừ liên quan đến số tiền đó; 
 

● Bên thứ ba mà Công ty giao dịch với có thể có lợi ích trái với lợi ích của Khách hàng; 
 

● Trong trường hợp Khách hàng đăng ký tài khoản giao dịch bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn 
vị tiền tệ đã ký quỹ, Công ty có thể sử dụng cơ sở chuyển đổi tiền tệ của cơ quan lưu ký để 

chuyển đổi tiền tệ đó; 
 

● Công ty có thể sử dụng cơ sở chuyển đổi tiền tệ của cơ quan lưu ký để chuyển tiền của 

Khách hàng thành một loại tiền tệ giao dịch có sẵn, được hỗ trợ bởi cơ sở vật chất của Công 

ty. 

 

THÔNG BÁO CẢNH BÁO VỀ RỦI RO FOREX VÀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH  

 

Thông báo này không thể và sẽ không tiết lộ tất cả các rủi ro liên quan đến các Công cụ Tài chính như 
ngoại hối và các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai, quyền chọn và Hợp đồng chênh lệch. 

Khách hàng nên hài lòng rằng sản phẩm phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và tình hình tài chính của họ. 

Khách hàng không nên kinh doanh các sản phẩm như vậy trừ khi họ hiểu về bản chất của chúng và 

mức độ rủi ro của anh ấy/ cô ấy. Khách hàng không nên tham gia vào bất kỳ giao dịch nào trong các 

sản phẩm phái sinh trừ khi họ biết và hiểu những rủi ro liên quan đến chúng và rằng họ có thể bị mất 

toàn bộ số tiền đã đầu tư. Cần lưu ý rằng sẽ không có việc giao nhận các Công cụ Tài chính xảy ra 

thực tế. Mọi quyết định giao dịch phải được thực hiện trên cơ sở có đầy đủ thông tin có tính đến 

những điều sau: 

 

Dụng cụ có độ biến động cao 

 

● Khách hàng thường cho rằng rủi ro thua lỗ cao thì đi kèm với lợi nhuận cao, vì một số công 

cụ giao dịch trong phạm vi rộng trong ngày với chuyển động giá rất biến động. Giá của các 

công cụ có thể dao động nhanh chóng và trong phạm vi rộng và có thể phản ánh những sự 

kiện không lường trước được hoặc những thay đổi trong điều kiện nằm ngoài tầm kiểm soát 

của Công ty hoặc Khách hàng. Các điều kiện thị trường có thể khiến lệnh của Khách hàng 

không thể được thực hiện ở mức giá đã chỉ định, dẫn đến thua lỗ. 
 

● Giá của các công cụ chịu ảnh hưởng bởi, trong số những sự kiện khác, việc thực hiện các 

chương trình và chính sách chính trị, chính phủ, nông nghiệp, thương mại, tài chính và thương 
mại và các sự kiện kinh tế xã hội trong nước và quốc tế và các đặc điểm tâm lý phổ biến của 

thị trường liên quan. Do đó, một lệnh đặt/ chỉ thị Cắt lỗ không thể đảm bảo giới hạn khoản lỗ 

của Khách hàng. 



 
● Khách hàng chấp nhận rằng khoản lỗ đáng kể có thể dẫn đến mất một phần hoặc toàn bộ giá 

trị khoản đầu tư của mình. Điều này là do hệ thống ký quỹ áp dụng cho các giao dịch trong đó 
một biến động thị trường bất lợi có thể nhanh chóng dẫn đến việc mất toàn bộ tiền ký quỹ của 

Khách hàng, nhưng cũng có thể dẫn đến một khoản lỗ bổ sung đáng kể. 

 

Đòn bẩy (Leverage) 

 

● Không giống như giao dịch truyền thống, giao dịch ký quỹ (Margin) cho phép Khách hàng 

giao dịch trên thị trường bằng cách chỉ trả một phần nhỏ trong tổng giá trị giao dịch. Đòn bẩy 

có nghĩa là một biến động thị trường tương đối nhỏ có thể dẫn đến một biến động lớn hơn 
nhiều tương ứng trong giá trị vị thế của Khách hàng; 

 
● Công ty sẽ theo dõi đòn bẩy áp dụng cho các vị thế của Khách hàng và có quyền giảm đòn 

bẩy tùy thuộc vào khối lượng giao dịch của Khách hàng. 

 

 

Hợp đồng chênh lệch (CFDs) 

 

● CFD là một thỏa thuận mua hoặc bán một hợp đồng phản ánh hoạt động của một công cụ cơ 
bản bao gồm, cùng với những công cụ khác, ngoại hối, kim loại quý, hợp đồng tương lai và cổ 

phiếu. CFD là một giao dịch giao ngay mà không có giao nhận thực tế, trong đó lãi hoặc lỗ 

được xác định bằng chênh lệch giữa giá mua CFD và giá bán và ngược lại; 
 

● Đầu tư vào CFD mang lại những rủi ro tương tự như đầu tư vào hợp đồng tương lai hoặc một 

quyền chọn như được nêu dưới đây. Một khoản nợ tiềm tàng cũng có thể phát sinh như được 

giải thích dưới đây. 

 

Hợp đồng tương lai (Futures) 

 

● Các giao dịch trong hợp đồng tương lai liên quan đến nghĩa vụ thực hiện hoặc nhận, giao tài 

sản cơ bản của hợp đồng vào một ngày trong tương lai hoặc trong một số trường hợp là thanh 

toán vị thế bằng tiền mặt. Chúng có mức độ rủi ro cao vì chúng được giao dịch trong các tình 

huống đòn bẩy hoặc thay đổi tốc độ như đã giải thích ở trên; 
 

● Nợ tiềm tàng cũng có thể phát sinh như được giải thích bên dưới. 
 
 

 

Quyền chọn (Options) 

 

● Có nhiều loại quyền chọn khác nhau, mỗi loại có các đặc điểm khác nhau. Các điều kiện sau 

được áp dụng: 
 

● Quyền chọn mua (Buying options). Quyền chọn mua ít rủi ro hơn so với quyền chọn bán vì 

người mua (the holder) có thể cho phép quyền chọn mất hiệu lực nếu giá của tài sản cơ bản 

chuyển động chống lại người mua. Khoản lỗ tối đa được giới hạn ở phí bảo hiểm và bất kỳ 

khoản phí hoa hồng hoặc phí giao dịch nào khác. Người mua quyền chọn mua (call option) 

trên hợp đồng tương lai thì khi thực hiện quyền chọn sẽ có được hợp đồng tương lai và chịu 

rủi ro; 
 

 Quyền chọn bán (Writing options). Người bán quyền chọn chấp nhận nghĩa vụ pháp lý phải 

mua hoặc bán tài sản cơ sở nếu quyền chọn được thực hiện chống lại anh ấy / cô ấy bất kể 



chênh lệch giữa giá thị trường và giá thực hiện. Rủi ro cao hơn đáng kể so với quyền chọn 

mua, đặc biệt khi người bán không sở hữu tài sản cơ bản và có thể đối mặt với rủi ro không 

giới hạn. 

 

Giao dịch phi tập trung (‘OTC’) 
 

● Khi giao dịch CFD, Forex và Kim loại quý, Khách hàng đang tham gia một cách hiệu quả 

vào giao dịch OTC; nơi các bên trực tiếp đàm phán với nhau thay vì thông qua một thị trường 

trao đổi được điều tiết; 
 

● Các giao dịch OTC có thể có rủi ro lớn hơn so với các giao dịch xảy ra trên các thị trường 

hối đoái được điều tiết. Do không có đối tác trung tâm, các bên phải chịu rủi ro tín dụng nhất 

định, rủi ro vỡ nợ hoặc có thể đối mặt với các tình huống không thể thanh lý vị thế hoặc đánh 
giá giá trị của vị thế. 

 

Gián đoạn giao dịch (Trading Suspension) 

 

● Khi các điều kiện giao dịch gây khó khăn hoặc không thể thanh lý một vị thế, chẳng hạn như 
khi giao dịch hối đoái trong trường hợp bị đình chỉ hoặc hạn chế, việc đặt lệnh cắt lỗ sẽ không 

cần thiết để  giới hạn khoản lỗ của một người đối với số tiền dự định, vì việc thực hiện lệnh 

cắt lỗ ở mức giá quy định có thể không thực hiện được. Hơn nữa, việc thực hiện một lệnh cắt 

lỗ có thể cho kết quả kém hơn so với mức giá thỏa thuận của nó và các khoản lỗ thực hiện có 

thể lớn hơn dự kiến. 

 

Tài khoản ký quỹ và các yêu cầu 

 

● Giao dịch Ký quỹ (Margin) yêu cầu Khách hàng thực hiện một chuỗi các khoản thanh toán so 

với giá mua, thay vì thanh toán toàn bộ giá mua ngay lập tức. Mức yêu cầu ký quỹ sẽ phụ 

thuộc vào tài sản cơ bản của công cụ và có thể được cố định hoặc được tính toán từ giá hiện 

tại của công cụ cơ bản. Các yêu cầu cụ thể về ký quỹ công cụ có thể được tìm thấy trên Trang 

web của Công ty; 
 

● Khách hàng cần đảm bảo rằng họ luôn có đủ ký quỹ trên tài khoản giao dịch của mình để duy 

trì vị thế mở. Khách hàng có nghĩa vụ theo dõi bất kỳ vị thế mở nào để tránh các vị thế bị 
Công ty đóng do không đủ tiền. Công ty không chịu trách nhiệm thông báo cho Khách hàng 

trong bất kỳ trường hợp nào như vậy; 
 

● Công ty không có nghĩa vụ thực hiện các cuộc gọi ký quỹ (margin call) cho Khách hàng và 

không chịu trách nhiệm với Khách hàng nếu Công ty không liên hệ hoặc cố gắng liên hệ với 

Khách hàng; 
 

 Công ty có quyền thay đổi các yêu cầu ký quỹ bằng cách thông báo bằng văn bản cho Khách 

hàng năm (5) ngày theo dương lịch. Tuy nhiên, trong trường hợp Sự kiện Bất khả kháng, 

Công ty có quyền thay đổi các yêu cầu ký quỹ mà không cần thông báo trước bằng văn bản. 

 

Các giao dịch đầu tư về Nợ Tiềm tàng 

 

 Do bản chất của các giao dịch ký quỹ, như đã giải thích ở trên, Khách hàng có thể bị mất toàn bộ 

số tiền đã ký quỹ để mở và duy trì một vị thế. Về phía Khách hàng không đáp ứng được cuộc gọi 



ký quỹ, tức là trả thêm tiền để duy trì một vị thế, sẽ dẫn đến việc thanh lý vị thế, điều này có thể 

dẫn đến tổn thất mà Khách hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường; 
 

● Các giao dịch không ký quỹ, vẫn có thể có nghĩa vụ thanh toán thêm và cao hơn bất kỳ số tiền 

nào đã thanh toán khi tham gia hợp đồng. 

 

Thuế, Hoa hồng và các khoản phí khác 

 

● Khách hàng cần phải biết về tiền hoa hồng và các khoản phí khác trước khi bắt tay vào giao 

dịch. Các khoản phí có thể được biểu thị bằng tiền tệ hoặc tỷ lệ phần trăm. Do đó, Khách hàng 
có trách nhiệm hiểu rõ cơ sở mà các khoản phí đó được thực hiện; 

 
 Pháp luật và những thay đổi trong đó, hoặc thay đổi trong hoàn cảnh cá nhân của Khách hàng 

có thể dẫn đến việc kinh doanh các Công cụ tài chính phải chịu thuế và phải chịu các nghĩa vụ 

khác; 
 

● Khách hàng nên tìm kiếm lời khuyên độc lập về thuế của mình và / hoặc trách nhiệm pháp lý 

khác, vì anh ấy/ cô ấy chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ nào như vậy. 

 

 

Thông báo chung 

 

Trước khi đăng ký tài khoản, Khách hàng nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch trong các Công cụ tài 

chính phái sinh có phù hợp với mình hay không tùy theo hoàn cảnh và nguồn tài chính của mình. Kinh 

doanh các công cụ tài chính phái sinh đòi hỏi phải sử dụng đòn bẩy. 


