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TÀI KHOẢN ĐÒN BẨY
 KHÔNG GIỚI HẠN LÀ GÌ?

TÀI KHOẢN ĐÒN BẨY KHÔNG GIỚI HẠN LÀ GÌ?
Đòn bẩy không giới hạn đưa bạn lên một tầm cao mới bằng cách cho phép bạn vay một khoản vốn giao dịch không giới 
hạn từ AximTrade. Đây là cơ hội để bạn mở các lệnh giao dịch lớn hơn và lập chiến lược để có cơ hội tối đa khoản lợi 
nhuận. Với hơn 30 công cụ giao dịch Forex, Kim loại và sẽ tiếp tục cập nhật thêm, chúng tôi mong muốn được đem đến 
cho bạn đầy đủ tiềm lực giao dịch .

SO SÁNH CÁC LOT TỐI ĐA VỚI CÁC TÀI KHOẢN KHÁC NHAU 

Ví dụ bạn sử dụng $400 làm số tiền ký quỹ để xác định số lot có thể đạt được cho các loại tài khoản khác 
nhau. 

NẠP TIỀN: $400 

LỜI (LỖ) CÓ THỂ CÓ

Biểu đồ sẽ thể hiện lời (lỗ) tiềm năng trong trường hợp biến động giá 20 pips (200 điểm) trên các loại tài 
khoản khác nhau với tiền nạp $400

BIẾN ĐỘNG GIÁ: 20 pips ( 200 điểm), NẠP TIỀN $400

Tài khoản ECN 3.4 LOTS

Tài khoản Cent 6.9 LOTS

Tài khoản tiêu chuẩn 10 LOTS

Tài khoản Infinite 20+ LOTS

$680

$1,380

$2,000

$4,000+

ECN

CENT

TIÊU CHUẨN

INFINITE

* Tất cả các tính toán dựa trên EURUSD ở mức giá 1.16242. 



Trang 3

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN ĐÒN BẨY INFINITE? 

Giao dịch tối thiểu 5 Lots Tiêu chuẩn trên tất cả các tài khoản thực (Ngoại hối và Kim loại) để 
đủ điều kiện cho Tài khoản Đòn bẩy Vô hạn ( Infinite Leverage Account). 

Bước 1

Số lot đã giao dịch của bạn phải 
được thể hiện trong thanh tiến 
trình này trước khi bạn có thể 
truy cập Tài khoản đòn bẩy vô 
hạn ( Infinite Leverage Account)

1

Trong Khu vực Thành viên, nhấp vào "Mở Tài khoản ". 
Bước 22

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỞ TÀI 
KHOẢN ĐÒN BẨY INFINITE? 



Trang 4

- Khi đáp ứng yêu cầu tối thiểu 5 Lots Tiêu chuẩn, bạn có thể mở Tài khoản INFINITE. 

- Khách hàng luôn có thể kiểm tra đòn bẩy hiện tại của tài khoản trong nền tảng giao dịch MT4 hoặc      
  trong Khu vực Thành viên.

Bước 313

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỞ TÀI 
KHOẢN ĐÒN BẨY INFINITE? 



Trang 5

TÌM HIỂU TÀI KHOẢN
ĐÒN BẨY INFINITE 

VỐN CHỦ SỞ HỮU

$1

$1,001

$2,001

$5,001

$10,001

$30,001

$100,001

$1,000

$2,000

$5,000

$10,000

$30,000

$100,000

CAO HƠN

ĐẾNTỪ
ĐÒN BẨY

VÔ CỰC

1:3000

1:2000

1:1000

1:500

1:200

1:100

MỚI,
CHUYỂN ĐỔI (00:00:00 GIỜ MÁY CHỦ),

CUỐI TUẦN, NGÀY LỄ

1000

1000

1000

500

500

200

100

Đòn bẩy đối với loại tài khoản Infinite là không giới hạn trên Vốn chủ sở hữu dưới $1000. Đòn bẩy áp dụng thực tế 
trong nền tảng MT4 là 1: 2147483647. Đối với Vốn chủ sở hữu trên $1000, đòn bẩy được áp dụng tự động theo 
bảng sau:

Yêu cầu ký quỹ cho các giao dịch mới được mở trong khoảng thời gian sau được tính với đòn bẩy tối đa như trong 
bảng trên:
    a. 15 phút trước và 15 phút sau khi có tin tức lớn;
    b. 30 phút trước khi chuyển đổi và 1 giờ 30 phút sau khi chuyển đổi;
    c. 3 giờ trước và 2 giờ sau ngày cuối tuần hoặc Ngày Lễ.

Tại AximTrade, đòn bẩy có thể được thay đổi không chỉ đối với các lệnh mới mở trong khoảng thời gian đã đề cập, 
mà còn đối với các giao dịch đã mở trước đó.
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VỐN CHỦ SỞ HỮU

$1

$1,001

$2,001

$5,001

$10,001

$30,001

$100,001

$1,000

$2,000

$5,000

$10,000

$30,000

$100,000

CAO HƠN

ĐẾNTỪ
ĐÒN BẨY

VÔ CỰC

1:3000

1:2000

1:1000

1:500

1:200

1:100

MỚI,
CHUYỂN ĐỔI (00:00:00 GIỜ MÁY CHỦ),

CUỐI TUẦN, NGÀY LỄ

1000

1000

1000

500

500

200

100

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9. Các khoản hoa hồng từ tài khoản Infinite được thanh toán với hệ số 0.5 từ các khoản 
hoa hồng trên tài khoản Standard. Tất cả các mức vẫn giữ nguyên, tuy nhiên, hệ số 0.5 
được áp dụng. Ví dụ, khoản hoa hồng tài khoản Standard cho IB Trực tiếp là $8 cho 1 
lot, trên tài khoản Infinite, IB sẽ nhận được $4 cho 1 lot khi khách hàng của mình giao 
dịch. Hoa hồng chỉ được thanh toán trên các giao dịch có thời gian trên 180 giây.

10. Khách hàng không thể chuyển đổi tài khoản Infinite thành một loại tài khoản khác. 
Khách hàng chỉ có thể mở một tài khoản Infinite.

11. Bất kỳ hình thức bảo hiểm rủi ro nào có thể xảy ra giữa các khách hàng khác nhau 
sử dụng tài khoản Infinite, được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau - có thể dẫn 
đến việc hủy kết quả giao dịch hoặc thậm chí tạm thời chặn cả hai khách hàng và dựa 
theo quyết định của AximTrade.

12. Đối với tất cả các giới hạn giao dịch hoặc điều kiện rủi ro khác không được mô tả ở 
trên, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện chung của Thỏa thuận Khách hàng: 
https://www.aximtrade.com/term-conditions

1. Loại tài khoản Infinite - là một loại tài khoản giao dịch có điều kiện đặc biệt, yêu cầu 
ký quỹ hầu như là 0 đối với các công cụ giao dịch trong trường hợp Vốn chủ sở hữu của 
tài khoản dưới một mức nhất định.

2. Khách hàng chỉ có thể mở tài khoản Infinite khi đáp ứng hai trong số các điều kiện 
sau:

a. Khu vực thành viên được xác minh đầy đủ;
b. Một khách hàng đã giao dịch ít nhất 5 lot tiêu chuẩn (trên tất cả các tài khoản 
thực) của các công cụ giao dịch Forex hoặc công cụ giao dịch Kim Loại.

                  
3. Đòn bẩy đối với loại tài khoản Infinite là không giới hạn trên Vốn chủ sở hữu dưới 
$1000. Đòn bẩy áp dụng thực tế trong nền tảng MT4 là 1: 2147483647. Đối với Vốn chủ 
sở hữu trên $1000, đòn bẩy được áp dụng tự động theo bảng sau:

4. TYêu cầu ký quỹ cho các giao dịch mới được mở trong khoảng thời gian sau được 
tính với đòn bẩy tối đa như trong bảng trên:

a. 15 phút trước và 15 phút sau khi có tin tức lớn;
b. 30 phút trước khi chuyển đổi và 1 giờ 30 phút sau khi chuyển đổi;
c. 3 giờ trước và 2 giờ sau ngày cuối tuần hoặc Ngày Lễ.
 

Tại AximTrade, đòn bẩy có thể được thay đổi không chỉ đối với các lệnh mới mở trong 
khoảng thời gian đã đề cập, mà còn đối với các giao dịch đã mở trước đó.

5. Tài khoản Infinite hỗ trợ 30 công cụ giao dịch Ngoại Hối (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) và 2 Kim Loại (XAUUSD.inf, 
XAGUSD.inf)

6. Tài khoản Infinite không thể tham gia vào bất kỳ khuyến mãi tiền thưởng nào và 
không thể được sử dụng làm tài khoản Người Quản Lý Quỹ trong CopyTrading.

7. Swap và hoa hồng không bị tính phí trên tài khoản Infinite. Tuy nhiên, phí swap có 
thể áp dụng cho một số khu vực. Mức Gọi Ký Quỹ / Ngừng Giao Dịch là: 60% / 0%.

8. Khách hàng luôn có thể kiểm tra đòn bẩy hiện tại của tài khoản trong nền tảng giao 
dịch MT4 hoặc trong Khu vực Thành viên.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG


