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APA ITU AKUN LEVERAGE TAK TERBATAS?

Leverage tak terbatas membawa Anda ke level berikutnya dengan memungkinkan Anda meminjam modal
trading dalam jumlah tak terbatas dari AximTrade. Ini adalah kesempatan Anda untuk membuka posisi dan
strategi perdagangan yang lebih besar untuk peluang profitabilitas maksimum. Dengan lebih dari 30
instrumen perdagangan Forex dan Logam dan terus bertambah, kami bertujuan untuk mencapai potensi
perdagangan penuh Anda.

PERBANDINGAN MAX LOT DENGAN AKUN YANG BERBEDA
Skenario di bawah ini menunjukkan contoh menggunakan $400 sebagai jumlah deposit, untuk
menentukan jumlah lot yang dapat dicapai untuk berbagai jenis akun.
DEPOSIT: $400

Akun ECN

3.4 LOTS

Akun CENT

6.9 LOTS

Akun STANDAR

10 LOTS

Akun INFINITE

20+ LOTS

KEMUNGKINAN KEUNTUNGAN (KERUGIAN)
Grafik menunjukkan potensi keuntungan (kerugian) jika terjadi pergerakan harga 20 pips (200
poin) pada berbagai jenis akun dengan Deposit $400.
PERGERAKAN HARGA: 20 PIPS (200 POIN), DEPOSIT: $400

ECN

CENT

STANDAR

$680

$1,380

$2,000

INFINITE

$4,000+

* Semua perhitungan didasarkan pada EURUSD pada harga 1.16242.
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1

Langkah 1

Perdagangkan minimal 5 Lot Standar di semua real akun (Forex dan Logam) agar
memenuhi syarat untuk Akun Leverage Tak Terbatas.

Lot yang Anda perdagangkan
ditampilkan di progress bar
ini sebelum Anda dapat
mengakses Akun infinite
Leverage.

2

Langkah 2

Di Area Anggota, klik "Buka Akun Tambahan".
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Langkah 3

- Ketika persyaratan minimal 5 Lot Standar terpenuhi, Anda dapat membuka Akun INFINITE.

- Klien selalu dapat memeriksa leverage akunnya saat ini di platform perdagangan MT4
atau di Area Anggota.
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MEMAHAMI AKUN
INFINITE LEVERAGE
Leverage pada jenis akun infinite adalah tak terbatas jika Ekuitas di bawah $1000. Leverage yang
diterapkan sebenarnya di platform MT4 adalah 1: 2147483647. Jika Ekuitas di atas $1000, leverage
diterapkan secara otomatis sesuai dengan tabel berikut:

EKUITAS

LEVERAGE

BERITA,
ROLLOVER (00:00:00 WAKTU SERVER),
AKHIR PEKAN, HARI LIBUR

DARI

HINGGA

$1

$1,000

TAK TERBATAS

1000

$1,001

$2,000

1:3000

1000

$2,001

$5,000

1:2000

1000

$5,001

$10,000

1:1000

500

$10,001

$30,000

1:500

500

$30,001

$100,000

1:200

200

$100,001

ATAS

1:100

100

Persyaratan margin untuk perdagangan baru yang dibuka selama periode waktu berikut dihitung
dengan leverage maksimum seperti pada tabel di atas:
a. 15 menit sebelum dan 15 menit setelah publikasi rilis berita yang kuat;
b. 30 menit sebelum rollover dan 1 jam 30 menit setelah rollover;
c. 3 jam sebelum dan 2 jam setelah akhir pekan atau Hari Libur.
Berdasarkan kebijakan AximTrade, leverage dapat diubah tidak hanya untuk pesanan yang baru dibuka
selama periode waktu yang disebutkan, tetapi juga untuk perdagangan yang dibuka sebelumnya.
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SYARAT DAN KETENTUAN
SYARAT DAN KETENTUAN
1. Jenis akun Infinite - adalah jenis akun perdagangan bersyarat khusus, dengan

9. Rebate dari akun Infinite dibayar dengan koefisien 0,5 dari rebate pada akun

hampir 0 persyaratan margin pada instrumen perdagangan jika Ekuitas akun

Standar. Semua level tetap sama, namun, koefisien 0,5 diterapkan. Misalnya

berada di bawah level tertentu.

Rebate akun Standard untuk IB langsung (Direct IB) adalah $8 per 1 lot, pada
akun Infinite, IB akan mendapatkan $4 untuk 1 lot yang ditradingkan oleh

2. Klien dapat membuka akun Infinite hanya jika dua kondisi berikut terpenuhi:

kliennya. Rebate dibayarkan hanya pada trading dengan durasi di atas 180
detik.

a. Area anggota sepenuhnya diverifikasi;
b. Seorang klien telah memperdagangkan setidaknya 5 lot standar (di semua
akun real) instrumen perdagangan Forex atau instrumen perdagangan

10. Klien tidak dapat mengonversi akun Infinite menjadi jenis akun lain. Klien

Logam.

hanya dapat membuka satu akun Infinite.

3. Leverage pada jenis akun infinite adalah tak terbatas jika Ekuitas di bawah

11. Segala bentuk lindung nilai (hedging) yang mungkin antara klien yang

$1000. Leverage yang diterapkan sebenarnya di platform MT4 adalah 1:

berbeda yang menggunakan akun Infinite, secara langsung atau tidak

2147483647. Jika Ekuitas di atas $1000, leverage diterapkan secara otomatis

langsung terkait satu sama lain - dapat mengakibatkan pembatalan hasil

sesuai dengan tabel berikut:

perdagangan atau bahkan pemblokiran sementara kedua klien dan tetap

EKUITAS

LEVERAGE

BERITA,
ROLLOVER (00:00:00 WAKTU SERVER),
AKHIR PEKAN, HARI LIBUR

DARI

HINGGA

$1

$1,000

TAK TERBATAS

1000

$1,001

$2,000

1:3000

1000

$2,001

$5,000

1:2000

1000

$5,001

$10,000

1:1000

500

$10,001

$30,000

1:500

500

$30,001

$100,000

1:200

200

$100,001

ATAS

1:100

100

semata-mata atas kebijakan AximTrade.
12. Untuk semua batasan perdagangan atau kondisi risiko lainnya yang tidak
dijelaskan di atas, silakan merujuk ke Syarat dan Ketentuan umum dari
Perjanjian Klien: https://www.aximtradeindo.com/term-conditions

4. Persyaratan margin untuk perdagangan baru yang dibuka selama periode
waktu berikut dihitung dengan leverage maksimum seperti pada tabel di atas:
a. 15 menit sebelum dan 15 menit setelah publikasi rilis berita yang kuat;
b. 30 menit sebelum rollover dan 1 jam 30 menit setelah rollover;
c. 3 jam sebelum dan 2 jam setelah akhir pekan atau Hari Libur.
Berdasarkan kebijakan AximTrade, leverage dapat diubah tidak hanya untuk
pesanan yang baru dibuka selama periode waktu yang disebutkan, tetapi juga
untuk perdagangan yang dibuka sebelumnya.
5. Akun Infinite mendukung 30 instrumen perdagangan Forex (AUDCAD.inf,
AUDCHF.inf, AUDJPY.inf, AUDNZD.inf, AUDUSD.inf, CADCHF.inf, CADJPY.inf, CHFJPY.inf,
EURAUD.inf, EURCAD.inf, EURCHF. inf, EURGBP.inf, EURJPY.inf, EURNZD.inf, EURUSD.inf,
GBPAUD.inf, GBPCAD.inf, GBPCHF.inf, GBPJPY.inf, GBPNZD.inf, GBPUSD.inf) dan 2
Logam (XAUUSD.inf, XAGUSD.inf).
6. Akun Infinite tidak dapat berpartisipasi dalam promosi bonus apa pun dan
tidak dapat digunakan sebagai akun Money Manager di CopyTrading.
7. Swap dan komisi tidak dibebankan pada akun Infinite. Namun, biaya swap
mungkin berlaku untuk beberapa wilayah. Level Margin Call/Stopout adalah:
60% / 0%.
8. Klien selalu dapat memeriksa leverage akunnya saat ini di platform
perdagangan MT4 atau di Area Anggota.
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