KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Cập nhật lần cuối ngày 26 tháng 08 năm 2021

Khuyến cáo này nhằm cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về rủi ro liên quan đến các
Khoản đầu tư và Giao dịch của bạn. Nó không phải là một mô tả toàn diện về tất cả các rủi
ro hoặc các khía cạnh khác của Khoản đầu tư và Giao dịch của bạn. Sự hiểu biết về những
rủi ro liên quan đến bất kỳ giao dịch nào bạn có thể thực hiện là đặc biệt quan trọng đối với
bạn vì phạm vi dịch vụ của chúng tôi là có hạn.

I.

CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ
Nội dung, tin tức, nghiên cứu, công cụ, dữ liệu thị trường và ký hiệu chứng khoán chỉ
nhằm mục đích giáo dục và minh họa, và không được xem là lời khuyên đầu tư. Tất cả
thông tin được cung cấp một cách trung thực, tuy nhiên chúng tôi không đại diện hoặc bảo
đảm - dù rõ ràng hay ngụ ý - cho sự liên quan đến tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ, đáng tin
cậy của bất kỳ thông tin nào trên trang web, Ứng dụng LiveTrade của chúng tôi hoặc các
trang truyền thông xã hội được liên kết.

II.

VỀ NHÃN HIỆU VÀ LOGO
Nhãn hiệu và logo là tài sản của chủ sở hữu tương ứng và không đại diện cho bất kỳ sự
chứng thực nào.

III. VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Một số dịch vụ nhất định được cung cấp thông qua Ứng dụng LiveTrade chỉ được cung cấp
ở các khu vực pháp lý hợp pháp. Sự sẵn có của các dịch vụ này qua Internet không phải là
một lời chào mời hoặc cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào ở bất kỳ khu vực tài phán
nào mà ở đó sự mời chào hoặc cung cấp đó là bất hợp pháp.
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IV. GIỚI HẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
LiveTrade có quyền giới hạn tính khả dụng của dịch vụ đối với bất kỳ cá nhân nào, khu
vực địa lý hoặc quyền tài phán, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi.
LiveTrade không tuyên bố rằng các dịch vụ thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa
điểm bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc việc truy cập Ứng dụng LiveTrade là được phép ở
các quốc gia hoặc lãnh thổ nơi các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp có thể bất hợp pháp. Nếu
bạn truy cập các dịch vụ này từ các địa điểm khác, bạn sẽ phải chịu rủi ro và chịu trách
nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

V.

RỦI RO ĐẦU TƯ
Mọi sự liên lạc từ LiveTrade đều không nhằm mục đích chào hàng hoặc kêu gọi mua bán
bất kỳ loại chứng khoán nào. Đầu tư vào chứng khoán là loại đầu tư có chứa yếu tố rủi ro,
bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn đầu tư ban đầu. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo
cho lợi nhuận trong tương lai mà tùy thuộc vào biến động thị trường. Nếu bạn không chắc
chắn về quyết định đầu tư, vui lòng tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập.
Giá của chứng khoán luôn dao động, đôi khi đột ngột, thậm chí có thể trở nên không có giá
trị. Có khả năng là khoản đầu tư của bạn sẽ phát sinh lỗ hơn là lợi nhuận do kết quả của
mua và bán chứng khoán. Trong những điều kiện thị trường nhất định, bạn có thể thấy khó
khăn hoặc không thể thanh lý một vị thế.
Giao dịch trực tuyến có rủi ro cố hữu do phản hồi của hệ thống, giá khớp lệnh, tốc độ, tính
thanh khoản, dữ liệu thị trường và thời gian truy cập có thể thay đổi do điều kiện thị trường,
hiệu suất hệ thống, sự biến động của thị trường, quy mô đặt lệnh và các yếu tố khác.
Những rủi ro này có thể tăng lên trong thời gian thị trường biến động mạnh.
Những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào chứng khoán quốc tế, bao gồm cả cổ phiếu
niêm yết tại Hoa Kỳ bao gồm rủi ro về quốc gia/chính trị liên quan đến chính phủ ở nước
sở tại; thị trường tài chính và các mô hình tăng trưởng kinh tế tương đối khó đoán trước,
rủi ro tỷ giá hối đoái nếu đồng tiền của đất nước bị mất giá; và rủi ro lạm phát/sức mua nếu
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đồng tiền của nước sở tại trở nên ít giá trị hơn khi mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ
tăng lên. Trước khi đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét các mục tiêu đầu tư, rủi ro và chi phí
cẩn thận.

VI. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Hầu hết các phương tiện giao dịch được hỗ trợ bởi các hệ thống thành phần dựa trên máy
tính cho quy trình đặt lệnh, xử lý lệnh, khớp lệnh, đăng ký hoặc bù trừ giao dịch. Như với
tất cả các cơ sở và hệ thống, chúng dễ bị gián đoạn hoặc hỏng hóc tạm thời.
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