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ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ ຽງສູ ງ
ການເທຣດ Forex ກັບອໍານາດການຕໍ່ໍ ລອງທໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງກັບລະດັບຄວາມສໍ່ ຽງສູ ງແລະອາດຈະບໍ່ໍ ເຫມາະສົມກັບທໍ່ ານຕົວ.
ທໍ່ ານຕ້ ອງລະມັດລະວັງໃນການປະເມນເປົ້າຫມາຍທາງດ້ ານການເງິນຂອງທໍ່ ານ,ປະສົບການແລະເຕັມໃຈທໍ່ ຈະສູ ້ ຄວາມສໍ່ ຽງກໍ່
ອນຕັດສິນໃຈການເທຣດໃນສະກຸ ເງິນຕາຕໍ່ າງປະເທດ,ກັບການຊໍ່ ວຍເຫຼື ອຂອງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການ
FBS.
ໍ່
ໍ່
ໍ່
ໍ່
ການຕະຫາດFBSຈໍາກັດໄດ້ ໃຫ້ ແນະນໍາທົວໄປທົວໄປກໍ່ ຽວກັບ
ການ
ດໍາເນນທຸ ລະກິດ,
ຊງບໍຄວນ
ຈະໄດ້ ຮັບ
ການພິຈາລະນາເປັນຄໍາແນະນໍາທໍ່ ຈະບັນລຸ ເປົ້າຫມາຍ ທາງດ້ ານການ ເງິນສໍ່ ວນ ຕົວ ຂອງທໍ່ ານ. ເນຼື້ອໃນຂອງເວັບ ໄຊດັໍ່ງກໍ່ າວ
ບໍໍ່ຄວນຖຼືກຕລາຄາ ເປັນຄໍາ ແນະນໍາສໍ່ ວນບຸ ກຄົນ. ຄວນຈະມ ສະເຫມກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ການສູ ນ ເສຍທັງຫມົດ
ຂອງການ ລົງທນໃນເບ້ຼື ອງຕ້ົ ນ. ທໍ່ ານຄວນລົງ ທນໃນການເທຣດ Forex, ພຽງແຕໍ່ ໃຊ້ ເຄໍ່ຼື ອງມຼືທໍ່ ທໍ່ ານ ສາມາດ
ບັນເທົາການສູ ນເສຍ, ໂດຍບໍໍ່ມຜົນ ກະ ທົບຕໍໍ່ສະຫວັດດການຂອງທໍ່ ານ. ທໍ່ ານຈະຕ້ ອງພິ
ຈາລະນາ ຄວາມ
ສໍ່ ຽງທັງຫມົດທໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງກັບ ການເທຣດຕາມມາດຈິໍ່ງເທົໍ່ານັ້ນ. ຖ້ າຫາກວໍ່ າທໍ່ ານ ມຄໍາຖາມ ຫລຼືຂໍ້ສົງໄສ,
FBS
ໍ່
ແນະນໍາໃຫ້ ປກສາ ຫາລຼືການກັບທປກສາການລົງທນກໍ່ ອນ.

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕະຫຼາດ FBS
ທຸ ກຄວາມຄິດເຫັນ,ຂໍ່ າວສານ,ການຄ້ົ ນຄວ້ າແລະການວິເຄາະການຕະຫາດ,
ລາຄາຫຼື ຂ້ໍ ມູ ນອໍ່ຼື ນໆທໍ່ ຢູ ໍ່
ໃນ
ເວັບ
ໄຊນ້ ແມໍ່ ນແບບທົໍ່ວໄປ ແລະບໍໍ່ຄວນຈະໄດ້ ຮັບການພິຈາລະນາເປັນຄໍາແນະນໍາ ທາງດ້ ານການ ເງິນຫລຼື ການ ລົງທນ. ຕະຫາດ
FBS
ຈໍາກັດບໍ່ໍ ໄດ້ ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສູ ນເສຍແລະ
ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ,
ເຊໍ່ິ ງມ
ລວມຢູ ໍ່
ແຕໍ່ ບໍ່ໍ ເຄໍ່ັ ງຂັດ,
ການສູ ນເສຍຜົນກໍາໄລອາດຈະເກດຂ້ ນໂດຍກົງຫຼື ໂດຍທາງອ້ ອມ ຈາກການ ນໍາໃຊ້ ຫຼື ການ ລະເວ້ັ ນຂອງ ຂ້ໍ ມູ ນນ້ ໃນທາງອໍ່ຼື ນໆ.

ຄວາມສ່ ຽງຂອງການເທຣດໃນອິນເຕີເນັດ
ຄວາມສໍ່ ຽງທໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງກັບການນໍາໃຊ້ ອິນເຕເນັດ, ລວມທັງລະບົບການປະຕິບັດຈັດຕ້ັ ງການເທຣດ ແຕໍ່ ບໍ່ໍ ມຂດຈໍາກັດ,
malfunction ຄວາມລົ້ມເຫວຂອງຊອບແວ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫວດ້ ານການສຼືໍ່ສານ. FBS ບໍໍ່ໄດ້ ຄວບຄຸ ມການ ເປດ ສັນຍານ
ພະລັງງານ, ຄຸ ນນະພາບການຮັບແລະສັນຍານເສ້ັ ນທາງຊັບພະຍາກອນໃນອິນເຕເນັດຫຼື ເຄຼືອຂໍ່ າຍຂອງ ທໍ່ ານ, ເຊັໍ່ນດຽວ
ກັນກັບການຕ້ັ ງຄໍ່ າຂອງອຸ ປະກອນສໍ່ຼື ສານຫຼື ຄວາມຫມ້ັ ນຄົງຂອງການເຊໍ່ຼື ອມຕໍ່ໍ . FBS ຈະບໍ່ໍ ຮັບ ຜິດຊອບ ສໍາລັບ ອຸ ປະຕິເຫດ
ແລະການປະຕິເສດຂອງລະບົບການສຼືໍ່ສານ, ເຊັໍ່ນດຽວກັນກັບ ການບິດເບຼືອນແລະລໍຖ້ າຂອງຂໍ້ມູ ນ ໃນຂະນະທໍ່ ເທຣດ ຜໍ່ ານ
ອິນເຕເນັດ. FBS ໃຊ້ ລະບົບການຈອງແລະວິທການອຼືໍ່ນໆເພຼືໍ່ອຕໍໍ່ຕ້ ານໃຫ້ ສາມາດຫຸ ດຜໍ່ ອນ ການຢຸ ດຊະງັກແລະເກດບັນຫາ
ຂອງລະບົບການຊ້ຼື ຂາຍໄດ້ . FBS ຍັງໄດ້ ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນ ການເທຣດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ຄໍາແນະນໍາ ຜໍ່ ານທາງ
ໂທລະສັບ, ຖ້ າຫາກວໍ່ າລະບົບການຊຼື້ຂາຍແມໍ່ ນບໍໍ່ສະດວກໃນການໃຫ້ ບໍລິການ.

ຄວາມຖືກຕ້ ອງຂອງຂ້ ມູ ນໃນເວັບໄຊທ໌
ຂໍ້ມູ ນຢູ ໍ່ ໃນເວັບໄຊນ້ ອາດຈະມການປໍ່ ຽນແປງໄດ້ ທຸກເວລາ, ໂດຍບໍໍ່ມການແຈ້ງລໍ່ ວງຫນ້ າ. ຂໍ້ມູ ນທັງຫມົດ, ໃນເວັບໄຊນ້ ,
ມຈຸ ດປະສົງເພໍ່ຼື ອໃຫ້ ການຊໍ່ ວຍເຫຼື ອເທຣດເດໃນການຕັດສິນໃຈທໍ່ ຈະລົງທນຕາມທໃຈມັກ.
FBS
ຈະເຮັດໃຫ້ ການສະ
ໍ່
ໍ່
້
້
ໍ່
ຫນອງຂໍມູ ນທຖຼືກຕ້ ອງໃນເວັບໄຊດັງກໍ່ າວ, ແຕໍ່ ບໍສາມາດຮັບປະກັນຄວາມ ຖຼືກຕ້ ອງ ຂອງຂໍມູ ນຂໍ່ າວສານ ແລະບໍ່ໍ ຮັບ
ຜິດຊອບຕໍໍ່ການສູ ນເສຍຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທໍ່ ອາດຈະເປັນທາງກົງຫຼື ທາງອ້ ອມ,
ທໍ່ ເກດຂ້ ນຈາກການ
ນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູ ນທໍ່ ຢູ ໍ່
້
ໍ່
້
ໍ່
ໃນເວັບໄຊນ,
ຫຼື ບໍສາມາດທຈະໄດ້ ຮັບຂໍມູ ນຈາກເວັບໄຊ,
ຫຼື ການຊັກຊ້ າຫຼື
ຄວາມແຕກຕໍ່ າງໃນການສໍ່ົ ງຫາຫຼື ຮັບຄໍາ
ແນະນໍາຫຼື ແຈ້ງການສໍ່ົ ງຜໍ່ ານເວັບໄຊນ້ .

FBS Markets Inc
Address: No.1 Orchid Garden Street, Belmopan, Belize, C.A.
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ການແຜ່ ກະຈາຍຂອງຂ້ ມູ ນ

ເວັບໄຊນ້ ບໍໍ່ໄດ້ ມຈຸ ດປະສົງສໍາລັບການແຜໍ່ ກະຈາຍຫຼື ການນໍາໃຊ້ ຂອງບຸ ກຄົນໃດໜໍ່ ງຫຼື ຫນໍ່ ວຍງານທໍ່ ມສິດອໍານາດຫລຼືປະເ
ໍ່
ທດທການແຜໍ່ ກະຈາຍດໍ່ັ ງກໍ່ າວຫຼື ນໍາໃຊ້ ກົງກັນຂ້ າມກັບກົດຫມາຍຫຼື ລະບຽບການພາຍໃນປະເທດ.ການບໍລິການທັງໝົດຫຼື
ການລົງທນທໍ່ ໄດ້ ກໍ່າວເຖິງໃນເວັບໄຊທ໌ນ້ ມຢູ ໍ່ ກັບບຸ ກຄົນທໍ່ ອາໄສຢູ ໍ່ ໃນປະເທດໃດຫນໍ່ ງບໍ່ ອນທໍ່ ສາມາດສະຫນອງການບໍລິກ
ານຫຼື ການລົງທນດັໍ່ງກໍ່ າວຈະກົງກັນຂ້ າມກັບກົດຫມາຍພາຍໃນປະເທດຫຼື ລະບຽບການ.
ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
້
ໍ່
ໍ່
້
້
ໍ່
ຜູ້ ມາເບງເວັບໄຊທ໌ນເພຼືອຄົນຫາຂໍກໍານົດແລະປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍທ້ ອງຖິນຫຼື ລະບຽບການທໍ່ ພວກເຂົາມຢູ ໍ່ ແລ້ ວ.

ຄວາມສ່ ຽງຂອງຕະຫຼາດແລະການເທຣດແບບໂຕ້ ຕອບ
ແບບແຜນການເທຣດຂອງFBSອອນໄລນ໌ໄດ້ ໃຫ້ ໂອກາດຫາຍສໍາລັບການເຮັດທຸ ລະກໍາແລະການຄວບຄຸ ມການປະຕິບັດ
ຂອງກິດຈະກໍາ.FBSຈະພະຍາຍາມເພໍ່ຼື ອຮັບປະກັນວໍ່ າການເຮັດທຸ ລະກໍາໄດ້ ຮັບການປະຕິບັດຕາມການຮ້ ອງຂໍລາຄາ,ແຕໍ່ ການຄ້
າອອນໄລນ໌,ບໍ່ໍ ໍ່ າຈະມວິທການທໍ່ ສະດວກສະບາຍແລະມປະສິດທິພາບ,ບໍ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງຫຸ ດລົງລະດັບຂອງຄວາມສໍ່ ຽງທໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງ
ກັບອັດຕາການແລກປໍ່ ຽນເທຣດ. ເງໍ່ຼື ອນໄຂທັງຫມົດໄດ້ ຮັບການປະກອບລາຄາ ແລະການເຮັດທຸ ລະກໍາ ຈະມ
ການປກສາຫາລຼືລາຍລະອຽດໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງ "ສັນຍາລູ ກຄ້ າ". ທໍ່ ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ຕົກລົງຢູ ໍ່ ໃນເວັບໄຊທຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ .
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