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บัญชีอินฟนิทเลเวอเรจคืออะไร?

บัญชีอินฟนิทเลเวอเรจคืออะไร?
อินฟนิทเลเวอเรจจะนำคุณไปสูอีกระดับโดยอนุญาตใหคุณยืมเงินทุนเพื่อการคาจำนวนไมจำกัดจาก AximTrade นี่เปนโอกาสของคุณที่จะเปดตำแหนง
การคาที่ใหญขึ้นและวางแผนสำหรับโอกาสสูงสุดในการทำกำไร ดวยเครื่องมือการซื้อขาย Forex และโลหะกวา 30 รายการและการนับ เรามุงมั่นที่จะ
บรรลุศักยภาพในการซื้อขายของคุณอยางเต็มท.ี่

เปรียบเทียบล็อตสูงสุดกับบัญชีตางๆ

สถานการณดานลางแสดงตัวอยางการใช $400 เปนจำนวนเงินฝาก เพื่อกำหนดจำนวนล็อตที่สามารถทำไดสำหรับบัญชีประเภทตางๆ.

ฝาก: $400

กำไรที่เปนไปได (ขาดทุน)

แผนภูมิแสดงกำไร (ขาดทุน) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหว 20 pip (200 คะแนน) ในบัญชีประเภทตางๆ ดวยเงินฝาก 400 ดอลลาร.

การเคลื่อนไหวของราคา: 20 PIPS (200 POINTS), ฝาก: $400

บัญชี ECN 3.4 LOTS

บัญชี CENT 6.9 LOTS

บัญชีมาตรฐาน 10 LOTS

บัญชีอินฟนิท 20+ LOTS

$680

$1,380

$2,000

$4,000+

ECN

CENT

มาตรฐาน

อินฟนิท

* การคำนวณทั้งหมดอางอิงจาก EURUSD ในราคา 1.16242.
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วิธีการเปดบัญชีเลเวอเรจท่ีไมมีท่ีส้ินสุด?

ซื้อขายขั้นต่ำ 5 ล็อตมาตรฐานในบัญชีจริงทั้งหมด (ฟอเร็กซและโลหะมีคา) เพื่อใหมีคุณสมบัติสำหรับบัญชีเลเวอเรจที่ไมมีที่สิ้นสุด. 
ข้ันตอนท่ี 1

ล็อตที่ซื้อขายของคุณจะแสดงอยู่ในแถบความ
คืบหน้านี้ ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงบัญชี
เลเวอเรจไม่จำกัด

1

ในสวนสมาชิก คลิกที่ "เปดบัญชีพิเศษ"
ข้ันตอนท่ี 22

วิธีการเปดบัญชีเลเวอเรจท่ีไมมีท่ีส้ินสุด?



หนาท่ี 4

- เมื่อผานเกณฑขั้นต่ำ 5 ล็อตตามที่กำหนด คุณสามารถเปดบัญชี INFINITE ได.

- ลูกคาสามารถตรวจสอบเลเวอเรจปจจุบันของบัญชีไดในแพลตฟอรมการซื้อขาย MT4 หรือในสวนสมาชิก.

ข้ันตอนท่ี 313

วิธีการเปดบัญชีเลเวอเรจท่ีไมมีท่ีส้ินสุด?
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เลเวอเรจในบัญชีประเภทอินฟนิทไมจำกัดในอิควิตี้ที่ต่ำกวา 1000 ดอลลาร เลเวอเรจที่ใชจริงในแพลตฟอรม MT4 คือ 1 : 2147483647 สำหรับเลเวอเรจที่สูง
กวา 1000 ดอลลาร จะถูกนำไปใชโดยอัตโนมัติตามตารางตอไปนี้:

ขอกำหนดมารจิ้นสำหรับการซื้อขายใหมที่เปดในชวงเวลาตอไปนี้จะคำนวณดวยเลเวอเรจสูงสุดตามตารางดานบน:
    a. 15 นาทีกอนและ 15 นาทีหลังจากการตีพิมพขาวประชาสัมพันธ;
    b. 30 นาทีกอนโรลโอเวอรและ 1 ชั่วโมง 30 นาทีหลังจากโรลโอเวอร;
    c. 3 ชั่วโมงกอนและ 2 ชั่วโมงหลังวันหยุดสุดสัปดาหหรือวันหยุดนักขัตฤกษ

เปนดุลยพินิจของ AximTrade สามารถเปลี่ยนแปลงไดไมเพียงแตสำหรับคำสั่งที่เพิ่งเปดใหมในชวงเวลาดังกลาว แตสำหรับการซื้อขายที่เปดกอนหนานี้เชนกัน.

ทำความเขาใจกับบัญชีเลเวอเรจที่ไมมีที่สิ้นสุด
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9. รีเบทจากบัญชีอินฟนิท จะจายดวยคาสัมประสิทธิ์ 0.5 จากรีเบทในบัญชีสแตนดารด ทุกระดับยัง

คงเหมือนเดิม อยางไรก็ตาม ใชคาสัมประสิทธิ์ 0.5 เชน. รีเบทของบัญชีสแตนดารดสำหรับ IB 

โดยตรง คือ $8 ตอ 1 ล็อต ในบัญชีอินฟนิท IB จะไดรับ $4 ตอ 1 ล็อต ที่ซื้อขายโดยลูกคาโดยตรง

จากเขา. รีเบทจะจายเฉพาะในการซื้อขายที่มีระยะเวลามากกวา 180 วินาที.

10. ลูกคาไมสามารถเปลี่ยนบัญชีอินฟนิทเปนบัญชีประเภทอื่นได ลูกคาสามารถเปดบัญชีอินฟนิทได

เพียงบัญชีเดียวเทานั้น

11. รูปแบบใด ๆ ของการปองกันความเสี่ยงระหวางลูกคาที่แตกตางกันที่ใชบัญชีอินฟนิท ที่เกี่ยวของ

โดยตรงหรือโดยออมอาจสงผลใหมีการยกเลิกผลการซื้อขายหรือแมกระทั่งการปดกั้นลูกคาทั้งสอง

ชั่วคราวและขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ AximTrade แตเพียงผูเดียว.

12. สำหรับขอจำกัดในการซื้อขายอื่น ๆ หรือเงื่อนไขความเสี่ยงที่ไมไดอธิบายไวขางตน โปรดดูขอ

กำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของขอตกลงลูกคา:
https://www.aximtrade.com/term-conditions 

1. บัญชีประเภทอินฟนิท - เปนบัญชีประเภทเงื่อนไขพิเศษ ดวยขอกำหนดมารจิ้นเกือบเปน 0 ใน

เครื่องมือการซื้อขายในกรณีที่อีไควตี้ของบัญชีต่ำกวาระดับที่กำหนด.

2. ลูกคาสามารถเปดบัญชีอินฟนิทไดเมื่อตรงตามเงื่อนไขสองขอตอไปนี้:

a. พื้นที่สมาชิกไดรับการตรวจสอบอยางสมบูรณ;

b. ลูกคาไดซื้อขายอยางนอย 5 สแตนดารดล็อต (ในบัญชีจริงทั้งหมด) ของเครื่องมือการซื้อขาย

ฟอเร็กซหรือเครื่องมือการซื้อขายโลหะิ.
                  

3. เลเวอเรจในบัญชีประเภทอินฟนิทไมจำกัดในอิควิตี้ที่ต่ำกวา 1000 ดอลลาร เลเวอเรจที่ใชจริงใน

แพลตฟอรม MT4 คือ 1 : 2147483647 สำหรับเลเวอเรจที่สูงกวา 1000 ดอลลาร จะถูกนำไปใชโดย

อัตโนมัติตามตารางตอไปนี้:
 

4. ขอกำหนดมารจิ้นสำหรับการซื้อขายใหมที่เปดในชวงเวลาตอไปนี้จะคำนวณดวยเลเวอเรจสูงสุด

ตามตารางดานบน:

a. 15 นาทีกอนและ 15 นาทีหลังจากการตีพิมพขาวประชาสัมพันธ;

b. 30 นาทีกอนโรลโอเวอรและ 1 ชั่วโมง 30 นาทีหลังจากโรลโอเวอร;

c. 3 ชั่วโมงกอนและ 2 ชั่วโมงหลังวันหยุดสุดสัปดาหหรือวันหยุดนักขัตฤกษ.

เปนดุลยพินิจของ AximTrade สามารถเปลี่ยนแปลงไดไมเพียงแตสำหรับคำสั่งที่เพิ่งเปดใหมในชวง

เวลาดังกลาว แตสำหรับการซื้อขายที่เปดกอนหนานี้เชนกัน.

5. บัญชีอินฟนิท รองรับ 30 เครื่องมือการซื้อขาย 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) และโลหะ 2 ชนิด 

(XAUUSD.inf, XAGUSD.inf).

6. บัญชีอินฟนิท ไมสามารถเขารวมโปรโมชั่นโบนัสใด ๆ และไมสามารถใชเปนบัญชีผูจัดการการเงิน

ใน CopyTrading.

7. คาสวอปและคาคอมมิชชั่นจะไมถูกเรียกเก็บในบัญชีอินฟนิท อยางไรก็ตาม อาจมีคาธรรมเนียม

สวอปสำหรับบางภูมิภาค ระดับของ Margin Call / Stop out คือ: 60% / 0%. 

8. ลูกคาสามารถตรวจสอบเลเวอเรจปจจุบันของบัญชีไดในแพลตฟอรมการซื้อขาย MT4 หรือในสวน

สมาชิก.
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