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COPY TRADE LÀ GÌ?

COPY TRADE LÀ GÌ?
Copy Trade là một nền tảng đã được tạo sẵn cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và các nhà đầu tư chuyên nghiệp để tận dụng 
kiến   thức chuyên môn của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, và sao chép các giao dịch của họ với số tiền đầu tư phù hợp.

HÀNH TRÌNH CỦA MỘT NGƯỜI THEO DÕI (FOLLOWER) TRONG COPY TRADE

Đăng nhập vào Khu vực thành viên của bạn và nhấp vào Copy Trade.
Bước 11

Đảm bảo rằng có đủ tiền trong một trong những tài khoản của 
bạn để tham gia Người Quản Lý Quỹ 

* Nếu không đủ tiền, nên thực hiện thao tác nạp tiền trước khi 
chọn Người Quản Lý Quỹ.

SỐ DƯ
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Chọn Người Quản Lý Quỹ, dựa trên dữ liệu và biểu đồ hiệu suất lịch sử của người đó. Lọc hiển thị thông tin 
trên Quản Lý Quỹ - Mức độ Đơn giản, Trung bình và Mở rộng.

Bước 22

HÀNH TRÌNH CỦA MỘT NGƯỜI 
THEO DÕI TRONG COPY TRADE

i

NGƯỜI QUẢN LÝ QUỸ 

iii

Chuyển đổi để thay đổi cách hiển 
thị thông tin trên Quản Lý Quỹ - 
Mức độ Đơn giản, Trung bình và 
Mở rộng.

HIỂN THỊ THÔNG TIN

ii

LỌC CÁC TÙY CHỌN
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Phân tích chiến lược của Người Quản Lý Quỹ dựa trên lịch sử giao dịch thực tế của họ.
Bước 33

HÀNH TRÌNH CỦA MỘT NGƯỜI 
THEO DÕI TRONG COPY TRADE
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Tiến hành bắt đầu sao chép Người Quản Lý Quỹ đó khi bạn đã tin tưởng vào chiến lược của họ.
Bước 44

a. Chọn Nguồn đầu tư mà từ đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản Người Theo Dõi của bạn, 
được liên kết với tài khoản của Người Quản Lý Quỹ.
b. Nhập số tiền sẽ đầu tư vào trình Quản Lý Quỹ đã chọn.
c. Chọn Sao chép các giao dịch Mở để sao chép các giao dịch hiện có của Người Quản Lý Quỹ.
 

a

b

c

HÀNH TRÌNH CỦA MỘT NGƯỜI 
THEO DÕI TRONG COPY TRADE
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Giám sát những Người Quản Lý Quỹ mà bạn đã đăng ký

GIÁM SÁT NGƯỜI QUẢN LÝ 
QUỸ CỦA BẠN

i

Số tiền trên tài khoản 
Người Theo Dõi dựa trên 
các hoạt động nạp / rút 
tiền và các giao dịch đã 
đóng.

Số dư

ii

Số dư trên tài khoản Người 
Theo Dõi + kết quả của các 
giao dịch mở trên tài khoản 
Người Theo Dõi.

Vốn chủ sở hữu

iii
Kết quả giao dịch của tài khoản 
Người Theo Dõi dựa trên các 
giao dịch đã đóng. Cập nhật giá 
trị trong thời gian thực tế.

Lợi nhuận

vi

Số ngày kể từ khi tham gia 
với Quản Lý Quỹ

Ngày

v

Tổng của các hoạt động gửi 
và rút tiền vào tài khoản 
Người Theo Dõi.

Tổng đầu tư
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a b c d

e f
g h

i

a. Các khoản đầu tư
Tổng của các hoạt động nạp và rút tiền vào tài khoản Người Theo Dõi.

b. Lợi nhuận
Kết quả giao dịch của tài khoản Người Theo Dõi dựa trên các giao dịch đã đóng. Cập nhật giá trị trong 
thời gian thực tế.

c. Số dư
Số tiền trên tài khoản Người Theo Dõi dựa trên các hoạt động nạp tiền / rút tiền và các giao dịch đã 
đóng.

d. Vốn chủ sở hữu
Số dư trên tài khoản Người Theo Dõi + kết quả của các giao dịch mở trên tài khoản Người Theo Dõi.

e. Thả nổi
Kết quả Giao dịch Mở trên tài khoản Người Theo Dõi.

f.  Phí hiệu suất
Khoản thanh toán mà Người Theo Dõi trả cho Người Quản Lý Quỹ đối với lợi nhuận mà anh ta tạo ra 
trên tài khoản.

g. Trả phí Hiệu suất (Performance Fee - PF)
Tổng số tiền Phí hiệu suất mà Người Theo Dõi đã trả cho Người Quản Lý Quỹ để có lợi nhuận từ các giao 
dịch đã đóng kể từ khi bắt đầu đầu tư.

h. Phí chưa thanh toán
Điều này cho thấy Phí thực hiện cho các khoản lợi nhuận mới nhất mà Người Quản Lý Quỹ thực hiện 
trên tài khoản Người Theo Dõi. PF này sẽ được tính trong lần chuyển PF gần nhất nếu Người Quản Lý 
Quỹ không mất lợi nhuận đó.

i.  Biểu đồ hiệu suất
Đây là biểu đồ cho phép người dùng đánh giá hiệu suất của Người Theo Dõi được tạo ra bởi các quyết 
định giao dịch của Người Quản Lý Quỹ. Đây là một công cụ thực sự hữu ích để khách hàng biết được 
hoạt động đầu tư của mình trên cơ sở lịch sử.

Giám sát những Người Quản Lý Quỹ mà bạn đã đăng ký

GIÁM SÁT NGƯỜI QUẢN LÝ 
QUỸ CỦA BẠN
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1. Điều khoản
Các điều khoản được sử dụng trong thỏa thuận này được giải thích như được nêu ra 
dưới đây. Ví dụ: nếu các điều khoản không được mô tả trong thỏa thuận này, các giải 
thích của chúng sẽ tuân theo các Điều khoản và Điều kiện chung của AximTrade.

1.1 Công ty -AximTrade (AximTrade LLC) được đăng ký theo số đăng ký 328 LLC 2020 
bởi Các công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm.  Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà First Saint 
Vincent Bank Ltd., Phố James, Kingstown, Đường Vincent and Grenadines.

1.2 Khách hàng - Một cá nhân hoặc một công ty đã mở thành công tài khoản giao 
dịch và đã bảo đảm hợp lệ Thỏa thuận Khách hàng tương ứng với AximTrade.

1.3 Copy Trade - Dịch vụ cho phép khách hàng sao chép các giao dịch từ Người Quản 
Lý Quỹ, có thể được kích hoạt bằng cách nhấp vào nút “Kết nối” với một Người Quản 
Lý Quỹ cụ thể. Hủy kích hoạt các dịch vụ bằng cách nhấp vào nút “Ngắt kết nối” với 
một  một Người Quản Lý Quỹ cụ thể.

1.4 Người Quản Lý Quỹ - Khách hàng của một công ty đã đăng ký tài khoản giao dịch 
hoạt động để chuyển giao giao dịch cho những Người Theo Dõi được kết nối của nó. 
Tất cả các hoạt động (giao dịch) sẽ được xử lý và thực hiện trên tài khoản của những 
Người Theo Dõi mà sẽ tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ.

1.5 Người Theo Dõi - Khách hàng của một công ty sao chép lệnh của Người Quản Lý 
Quỹ và đồng ý trả lại một phần trăm lợi nhuận cho  Người Quản Lý Quỹ như đã chỉ ra 
và phụ thuộc vào các điều kiện đề nghị đã nêu.

1.6 Đề nghị - Một đề nghị điện tử công khai của Người Quản Lý Quỹ mà Người Theo 
Dõi có thể đăng ký và sao chép các giao dịch từ đó. Đề nghị không thể được coi là 
thỏa thuận chính thức giữa Người Quản Lý Quỹ và Người Theo Dõi vì nó chỉ mô tả các 
điều kiện hợp tác của họ hoặc quy mô thù lao trong hệ thống Copy Trade.

2. Công bố rủi ro 
2.1 Người Theo Dõi và Người Quản Lý Quỹ đồng ý với thực tế rằng việc tham gia vào 
các dịch vụ Copy Trade có liên quan đến rủi ro và họ cùng chấp nhận khả năng thua 
lỗ do hoạt động của Người Quản Lý Quỹ trên một đề nghị đã chọn. Công ty không 
cung cấp lời khuyên đầu tư, cũng như không đưa ra bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào 
được cá nhân hóa và/hoặc tư vấn cho khách hàng về giá trị của bất kỳ khoản đầu tư 
nào. Người Quản Lý Quỹ thay mặt anh ta thực hiện các hoạt động giao dịch, trên tài 
khoản của chính anh ta và tự chịu rủi ro.

2.2 Người Theo Dõi chấp nhận rủi ro thực tế là giá thực hiện các lệnh trên tài khoản 
của mình có thể khác với giá thực hiện trên tài khoản của Người Quản Lý Quỹ do các 
lệnh thực hiện trên thị trường. Công ty sẽ không bồi thường chênh lệch lãi hoặc lỗ có 
thể có và hoa hồng thu được cho các giao dịch đó.

2.3 Người Theo Dõi chấp nhận rủi ro liên quan đến hiểu biết rằng Người Quản Lý Quỹ 
có thể không có giấy phép xác nhận trình độ của mình.

2.4 Người Theo Dõi chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra, thua lỗ hoặc lợi nhuận bị 
mất có thể xảy ra do việc làm tròn các giá trị của kết quả giao dịch trong quá trình 
sao chép các giao dịch do Người Quản Lý Quỹ thực hiện.

2.5 Người Theo Dõi chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra thua lỗ hoặc mất lợi nhuận 
có thể xảy ra do việc lựa chọn Người Quản Lý Quỹ không chính xác.

2.6 Người Quản Lý Quỹ chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra do Người Theo Dõi có 
thể không có đủ kinh nghiệm và kiến thức có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch 
trên tài khoản của Người Theo Dõi và sẽ ảnh hưởng đến hoa hồng của Người Quản  
Lý Quỹ.

2.7 Người Quản Lý Quỹ chấp nhận rủi ro có thể không nhận được tổng phí thực hiện 
do Người Theo Dõi có thể không có đủ tiền trong quá trình thực hiện lệnh. Công ty sẽ 
không chịu trách nhiệm bồi thường phần chênh lệch hoa hồng trong những trường 
hợp như vậy.

2.8 Sự biến động hoặc kém thanh khoản trên thị trường Ngoại hối có thể cản trở việc 
thực hiện các lệnh ở mức giá có lợi hoặc không được xử lý. Công ty sẽ không chịu 
trách nhiệm với bất kỳ người nào về những thua lộ, thiệt hại, phí hoặc chi phí (bao 
gồm nhưng không giới hạn ở, mất lợi nhuận, mất việc sử dụng, thiệt hại trực tiếp, 
gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) có thể xảy ra do giao dịch không được thực 
hiện vì điều kiện thị trường. Người Quản Lý Quỹ chấp nhận rủi ro không nhận được 
hoa hồng vì Người Theo Dõi có thể không có đủ tiền khi thực hiện lệnh. Công ty sẽ 
không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm trong việc bồi thường các lệnh 
không được thực hiện đối với những trường hợp như vậy.

3. Trách nhiệm của các Bên
3.1 Trách nhiệm của Người Theo Dõi

3.1.1 Sự tham gia của Người Theo Dõi trong Copy Trade đồng nghĩa với sự chấp nhận 
tuyệt đối của thỏa thuận này. Người Theo Dõi xác nhận thực tế rằng anh ấy / cô ấy 
đã nghiên cứu kỹ thỏa thuận này và các điều kiện của lời đề nghị mà Người Quản Lý 
Quỹ đã chọn.

3.1.2  Người Theo Dõi chấp nhận thực tế rằng lịch sử lợi nhuận của Người Quản Lý 
Quỹ trong các giai đoạn vừa qua không đảm bảo kết quả tương tự trong tương lai.

3.1.3  Người Theo Dõi chấp nhận khoản tiền gửi tối thiểu được chỉ định trong đề nghị 
của Người Quản Lý Quỹ chỉ là ngưỡng tối thiểu cần thiết để kết nối với đề nghị của 
Người Quản Lý Quỹ.

3.1.4  Người Theo Dõi đồng ý rằng Người Quản Lý Quỹ có thể sử dụng bất kỳ chiến 
lược giao dịch nào mà họ thấy phù hợp. Người Quản Lý Quỹ thực hiện giao dịch bằng 
cách sử dụng quỹ của riêng họ và họ không được coi là người được ủy thác đối với 
quỹ của Người Theo Dõi; do đó, họ sẽ không cung cấp bất kỳ tư vấn nào.

3.1.5  Người Theo Dõi chịu trách nhiệm có đủ tiền trong tài khoản của mình để thực 
hiện các lệnh và duy trì các vị thế.

3.1.6  Người Theo Dõi đồng ý trả cho Người Quản Lý Quỹ một khoản hoa hồng (Phí 
hiệu suất), theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được nêu trong đề nghị của Người Quản Lý 
Quỹ. Phần còn lại của lợi nhuận kiếm được sẽ vẫn còn trong tài khoản của Người 
Theo Dõi.

3.1.7  Người Theo Dõi không được can thiệp vào quá trình giao dịch và quản lý các 
giao dịch được mở bởi Người Quản Lý Quỹ. Người Theo Dõi chỉ có thể chọn ngắt kết 
nối với Người Quản Lý Quỹ, điều này sẽ dẫn đến việc đóng giao dịch và tách rời vĩnh 
viễn khỏi nhau.

3.1.8 Người Theo Dõi đồng ý rằng một số giao dịch có thể không được sao chép do sự 
khác biệt về đòn bẩy giữa tài khoản Nhà Quản Lý Quỹ và tài khoản Người Theo Dõi. 
Người Theo Dõi đồng ý rằng điều đó có thể dẫn đến kết quả giao dịch khác nhau của 
Nhà Quản Lý Quỹ và Người Theo Dõi.

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Bạn và AximTrade bị ràng buộc bởi các điều khoản và 
điều kiện sau đây trong việc lựa chọn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Copy Trade 
như một phần của hệ thống Copy Trade và những Người Quản Lý Quỹ.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG
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3.2 Trách nhiệm của Người Quản Lý Quỹ

3.2.1  Sự tham gia của Người Quản Lý Quỹ trong Copy Trade đồng nghĩa với sự chấp 
nhận tuyệt đối của thỏa thuận này. Người Quản Lý Quỹ xác nhận thực tế rằng đã 
nghiên cứu kỹ thỏa thuận này.

3.2.2  Người Quản Lý Quỹ xác nhận thực tế rằng anh ta có kinh nghiệm giao dịch và 
kỹ năng thực tế cho phép anh ta thực hiện các hoạt động giao dịch và đưa ra các 
khuyến nghị.

3.2.3  Người Quản Lý Quỹ chấp nhận rằng việc đọc sai hoặc thiếu hiểu biết về thỏa 
thuận này và/hoặc đưa ra các điều kiện không giải phóng anh ta/cô ta khỏi trách 
nhiệm về kết quả tài chính của các hoạt động giao dịch và/hoặc rủi ro của anh  
ta/cô ta.

3.2.4  Người Quản Lý Quỹ chấp nhận rủi ro rằng giá thực hiện các lệnh trên tài khoản 
của Người Theo Dõi có thể khác với giá thực hiện trên tài khoản của anh ta / cô ta. 
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường khoản chênh lệch có thể có trong tiền 
hoa hồng của Người Quản Lý Quỹ trong những trường hợp như vậy.

3.2.5  Người Quản Lý Quỹ khi tham gia Copy Trade đồng ý xuất bản nội dung tuân 
thủ các quy định sau: Nghiêm cấm đề cập đến tên, Biểu trưng, hoặc bất kỳ thông tin 
nào liên quan đến cộng đồng, trang web, cửa hàng và công ty. Không có khả năng 
đáp ứng yêu cầu này sẽ dẫn đến tài khoản không được chấp thuận bởi Bộ phận rủi 
ro.

3.2.6  Đơn đăng ký Người Quản Lý Quỹ luôn phải được Bộ phận Quản Lý Rủi ro của 
công ty phê duyệt và người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Tài khoản phải có ít nhất 14 ngày hoạt động giao dịch
- Số dư tài khoản phải trên $100
- Khu vực thành viên của Nhà quản lý Quỹ cần được xác minh

Trong trường hợp bất kỳ yêu cầu nào được liệt kê không được đáp ứng hoặc chỉ 
theo quyết định riêng của Công ty, đơn đăng ký của Người Quản Lý Vốn có thể 
không được chấp thuận.

3.3 Trách nhiệm của Công ty

3.3.1  Công ty sẽ cung cấp cho những người tham gia Copy Trade gói dịch vụ đầy đủ.

3.3.2  Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với những người tham gia Copy Trade 
liên quan đến các khoản thua lỗ và/hoặc mất lợi nhuận xảy ra trực tiếp hoặc gián 
tiếp do các hoạt động giao dịch được thực hiện hoặc không được thực hiện bởi Người 
Theo Dõi hoặc Người Quản Lý Quỹ.

3.3.3   Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những người tham gia Copy 
Trade về các thua lỗ và/hoặc mất lợi nhuận xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp do họ 
không biết về các giới hạn kỹ thuật hệ thống.

3.3.4  Công ty không đánh giá sâu về kỹ năng chuyên môn và sự phù hợp của Người 
Quản Lý Quỹ trong bất kỳ giai đoạn nào của hoạt động của họ và không chịu trách 
nhiệm với Người Theo Dõi về bất kỳ thua lỗ phát sinh nào và/hoặc lợi nhuận bị mất.

3.3.5  Công ty có thể ngắt kết nối bất kỳ Người Quản Lý Quỹ nào khỏi dịch vụ Copy 
Trade bất cứ lúc nào theo quyết định của riêng mình mà không cần cung cấp bất kỳ 
giải thích nào cho Người Quản Lý Quỹ.

3.3.6  Công ty không chịu trách nhiệm về:

a.  Người Quản Lý Quỹ có chủ ý hoặc vô ý không tuân theo lợi ích của Người Theo 
Dõi. Trong trường hợp này, Người Theo Dõi chấp nhận mọi rủi ro.
b.  Gian lận tiền của Người Theo Dõi đại diện từ Người Quản Lý Quỹ. Trong trường 
hợp này, Người Theo Dõi chấp nhận mọi rủi ro.
c.  Người Quản Lý Quỹ mất quyền truy cập vào tài khoản giao dịch của họ cũng 
như các bên thứ ba giành quyền truy cập vào các tài khoản giao dịch này. Trong 
trường hợp này, Nhà Quản Lý Quỹ chấp nhận mọi rủi ro..
d.  Người Theo Dõi mất quyền truy cập vào tài khoản giao dịch của họ cũng như 
các bên thứ ba có quyền truy cập vào các tài khoản này. Trong trường hợp này, 
Người Theo Dõi chấp nhận mọi rủi ro..
e.  Sự chậm trễ không lường trước được khi rút / nạp tiền hoặc trong quá trình 
chuyển tiền giữa các tài khoản cho rằng sự chậm trễ xảy ra mà không phải lỗi từ 
công ty.
f.  Sự cố kỹ thuật, nếu nó xảy ra mà không phải lỗi của công ty mà do các đối tác 
của công ty hoặc các bên khác không phải là nhân viên của công ty.
g.  Tổn thất của Người Quản Lý Quỹ hoặc Người Theo Dõi, nếu chúng xảy ra trong 
quá trình bảo trì server máy chủ của công ty.

4. Áp dụng Thỏa thuận Copy Trade của AximTrade
4.1 Thỏa thuận Copy Trade này có hiệu lực đối với cả Công ty và khách hàng vào ngày 
mở tài khoản Người Quản Lý Quỹ hoặc tài khoản Người Theo Dõi. Ngày chấm dứt của 
Thỏa thuận này sẽ giống như ngày chấm dứt của Thỏa Thuận Khách Hàng.

4.2 Trong trường hợp phát sinh bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản của Thỏa 
thuận này, Thỏa thuận khách hàng và/hoặc bất kỳ văn bản quy định nào khác của 
Công ty, thì các điều khoản của tài liệu này sẽ được ưu tiên áp dụng so với các điều 
khoản của các văn bản quy định khác.

4.3 Copy Trade là dự án tự thiết kế của Công ty. Các điều khoản và phương pháp tính 
toán có thể khác với các điều khoản của các dịch vụ tương tự khác trong lĩnh vực này.

4.4 Công ty có quyền sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào 
công ty thấy phù hợp. Các thay đổi sẽ có hiệu lực và trở thành bắt buộc đối với Khách 
hàng vào ngày được chỉ định trên tin nhắn thông tin đã nhận.

5. Quy trình đầu tư
5.1 Người Theo Dõi

5.1.1  Người Theo Dõi phải nạp tiền vào bất kỳ tài khoản giao dịch nào của mình trước 
khi thực hiện chuyển khoản nội bộ để tham gia đăng ký với Người Quản Lý Quỹ.

5.1.2  Người Theo Dõi có thể chọn đăng ký kết nối với số lượng không giới hạn Người 
Quản Lý Quỹ và anh ấy/cô ấy có thể kết nối với tài khoản Standard, Cent hoặc ECN 
của Người Quản Lý Quỹ và không giới hạn.

5.1.3  Người Theo Dõi, khi đăng ký với Người Quản Lý Quỹ, phải chỉ định số tiền sẽ 
được khấu trừ từ tài khoản giao dịch hoặc tài khoản đối tác khác sẽ được đầu tư vào 
Người Quản Lý Quỹ đã chọn. Số tiền sẽ được trả lại tương ứng vào bất kỳ tài khoản 
giao dịch nào đã chọn khi Người Theo Dõi chọn ngừng sao chép Người Quản Lý Quỹ.

5.1.4  Số tiền đầu tư tối thiểu ban đầu cho bất kỳ Người Quản Lý Quỹ nào đều là 
USD10. Các khoản đầu tư tiếp theo hoặc kế tiếp có thể ít hơn mức tối thiểu cần thiết.

5.1.5  Người Theo Dõi có thể đầu tư thêm tiền vào tài khoản Người Quản Lý Quỹ bằng 
cách thực hiện chuyển khoản nội bộ hoặc Nạp tiền vào tài khoản Người Theo Dõi 
đang hoạt động.
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5.1.6 Đòn bẩy trên tài khoản Người Theo Dõi tuân theo phạm vi Vốn chủ sở hữu được 
mô tả trong bảng dưới đây. Do sự khác biệt tiềm ẩn về Đòn bẩy giữa Người Quản Lý 
Qũy và Người Theo Dõi, một số giao dịch có thể không được sao chép. Vui lòng xem  
xét khoản đầu tư của bạn để tránh những trường hợp như vậy - Người Theo Dõi 
không nên đầu tư nhiều hơn vào tài khoản Người Theo Dõi so với Số dư hiện tại của 
Nhà Quản Lý Quỹ.

5.1.7  Không có phí qua đêm Swap trên tài khoản Người Theo Dõi.

5.1.8  Kích thước lot tối thiểu khả dụng cho một Người Theo Dõi là 0.00001 lot.

5.1.9  Các giao dịch của Người Theo Dõi được thực hiện theo tỷ lệ giữa số dư của 
Người Quản Lý Quỹ và Người Theo Dõi tại thời điểm mở giao dịch bất kể đòn bẩy là 
bao nhiêu. Khối lượng (giao dịch đã sao chép) = Số dư (Người Theo Dõi) / Số dư 
(Người Quản Lý Quỹ) x Khối lượng (Người Quản Lý Quỹ).

5.1.10 Ví dụ về tính toán theo lot: Số dư Tài khoản Người Quản Lý Quỹ là $4,000 trong 
khi Số dư tài khoản của Người Theo Dõi là $20. Trong tình huống Người Quản Lý Quỹ 
mở giao dịch 0,02 lot, trên tài khoản Người Theo Dõi, lot mở sẽ là: 20/4000 x 0,02 = 
0,0001 lot.

5.1.11 Các lệnh đang chờ xử lý như: Lệnh chờ Bán, Lệnh chờ Mua sẽ không hiển thị 
trong phần lịch sử hoặc lệnh đang mở trừ khi chúng được kích hoạt trên tài khoản 
Người Quản Lý Quỹ, do đó, lệnh sẽ được mở trên tài khoản Người Theo Dõi..

5.1.12 Sau khi khách hàng được kết nối với Người Quản Lý Quỹ - họ trở thành Người 
Theo Dõi và tất cả các giao dịch từ thời điểm đó sẽ được sao chép vào tài khoản 
Người Theo Dõi bất kể chủ sở hữu của tài khoản đó có đăng nhập vào Khu vực thành 
viên hay không.

5.1.13 Tín hiệu mở lệnh trong tài khoản Người Theo Dõi sẽ kích hoạt khi Người Quản 
Lý Quỹ đặt lệnh và lệnh đó được thực hiện theo giá thị trường. Cùng một cơ chế kích 
hoạt việc đóng lệnh, do đó, giá thực hiện của các lệnh này có thể khác nhau.

5.1.14 Trong trường hợp Người Theo Dõi ngắt kết nối với Người Quản Lý Quỹ, tất cả các 
giao dịch sẽ tự động bị đóng. Nếu Người Theo Dõi ngắt kết nối vào một ngày cuối 
tuần, các giao dịch sẽ được đóng theo mức giá cuối cùng có sẵn trước khi thị trường 
đóng cửa.

5.1.15 Người Theo Dõi có thể rút từ tài khoản của mình số tiền được tính bằng: 
Vốn chủ sở hữu - Phí hiệu suất chưa thanh toán - Ký quỹ * 3.

5.1.16 Người Theo Dõi không được phép rút tiền từ tài khoản, hoặc xử lý chuyển khoản 
nội bộ nếu Số Dư Mới sau khi chạy lệnh nhỏ hơn 10 USD, hoặc nhỏ hơn số tiền đầu tư 
tối thiểu được chỉ định bởi Nhà Quản Lý Quỹ mà Người Theo Dõi đã kết nối.

5.1.17 Trong trường hợp Vốn chủ sở hữu của Người Theo Dõi trên tài khoản của anh 
ấy/cô ấy giảm xuống dưới 5 USD, Người Theo Dõi sẽ tự động bị ngắt kết nối khỏi 
Người Quản Lý Quỹ.

5.1.18 Phí giao dịch được tính mỗi ngày sau khi chuyển đổi vào lúc 00:30 (giờ 
MetaTrader) và sẽ chỉ được thanh toán trên lợi nhuận mới của các giao dịch đã đóng 
dựa trên nguyên tắc High Watermark (HWM). Nguyên tắc này có nghĩa là phí giao 
dịch sẽ không được tính cho đến khi tài khoản tạo ra lợi nhuận mới sau khi phí giao 
dịch cuối cùng đã được thanh toán hoặc kể từ khi bắt đầu đầu tư. Phí giao dịch sẽ chỉ 
được tính nếu kết quả của giao dịch đang mở cộng với kết quả giao dịch đã đóng là 
dương hoặc không có giao dịch mở nào trên tài khoản. Trong trường hợp khi kết quả 
của các giao dịch đang mở cộng với kết quả giao dịch đã đóng là số âm, Phí giao dịch 
sẽ không bị tính cho ngày này và sẽ được tính vào ngày hôm sau cho cùng một 
khoản lợi nhuận kể từ HWM trước đó, nếu điều kiện của giao dịch đang mở được   
đáp ứng.

5.1.19 Đại lý (IB trực tiếp của Người Theo Dõi) nhận được một phần Phí Hiệu Suất mà 
Người Quản Lý Quỹ thu được từ Người Theo Dõi vào thời điểm chính xác Người Quản 
Lý Quỹ nhận được Phí Hiệu Suất của mình.

5.2 Người Quản Lý Quỹ

5.2.1  Tài khoản của Người Quản Lý VQuỹn tuân theo cài đặt tài khoản MT4.

5.2.2  Người Quản Lý Quỹ chia sẻ một phần Phí Hiệu Suất của mình được nêu trong 
đề nghị với Đại lý (IB trực tiếp của Người Theo Dõi). Mỗi khi Người Quản Lý Quỹ nhận 
được Phí Hiệu Suất, một phần này sẽ tự động được chuyển đến Đại lý, nếu có bất kỳ 
khoản nào từ Người Theo Dõi.

5.2.3  Trong trường hợp Người Quản Lý Quỹ bị phát mại thanh lý, tất cả Người Theo 
Dõi được đính kèm sẽ bị ngắt kết nối và tất cả các giao dịch tương ứng sẽ tự động  
bị đóng.

5.2.4  Khách hàng có thể đăng ký tài khoản Standard, Cent hoặc ECN của mình để trở 
thành Người Quản Lý Quỹ.

5.2.5  Không có giới hạn về số lượng tài khoản Người Quản Lý Quỹ và tài khoản Người 
Theo Dõi.

5.2.6  Theo quy trình thông thường, Công ty có thể xác nhận đơn đăng ký trở thành 
Người Quản Lý Quỹ trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi yêu cầu.

6.  Quyền của Công Ty
Công ty có quyền thực hiện những điều sau:

6.1 Công ty có thể hạn chế số lượng tài khoản Người Quản Lý Quỹ mà Khách hàng có 
thể tạo bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và có toàn quyền quyết định.

6.2 Công ty có thể hủy đăng ký Người Theo Dõi khỏi Người Quản Lý Quỹ bất kỳ lúc 
nào mà không cần thông báo trước.

6.3 Công ty có thể giảm hoa hồng do Người Quản Lý Quỹ đặt ra và giới hạn giá trị tối 
đa của anh ấy/cô ấy cho tất cả các Tài khoản của anh ấy/cô ấy mà không cần thông 
báo trước hoặc cần tuyên bố giải thích.

6.4 Công ty có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào mà 
không cần thông báo trước cho Người Theo Dõi hoặc Người Quản Lý Quỹ. Các sửa đổi 
sẽ có hiệu lực tại thời điểm chúng được xuất bản trên trang Dịch vụ trong các Điều 
khoản và Điều kiện này.

6.5 Công ty có thể bảo lưu quyền giám sát hoạt động của Người Quản Lý Quỹ trên 
nền tảng và loại trừ anh/cô ấy khỏi sự xếp hạng nếu bất kỳ phương pháp giao dịch 
lạm dụng nào được sử dụng trên tài khoản.

6.6 Công ty có quyền sửa đổi hoặc xóa biệt hiệu và/hoặc ảnh người dùng của Người 
Quản Lý Quỹ mà không cần thông báo trước nếu Công ty nghi ngờ Người Quản Lý 
Quỹ cố tình sao chép hoặc giả mạo biệt hiệu và/hoặc hình ảnh của Người Quản Lý 
Quỹ khác. Những hành vi như vậy có thể dẫn đến sự trình bày không trung thực của 
Người Quản Lý Quỹ được đề cập.

6.7 Công ty có quyền từ chối đơn đăng ký trở thành Người Quản Lý Quỹ nếu:

a. Kết quả giao dịch có vẻ không hấp dẫn đối với Người Theo Dõi
b. Rủi ro về tài khoản là rất cao
c. Lịch sử giao dịch rất ngắn
d. Các lý do khác được Công ty cho là phù hợp
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6.8 Với bất kỳ dấu hiệu hoặc nghi ngờ nào, theo quyết định riêng của Công ty, về bất 
kỳ hình thức chênh lệch giá nào (bao gồm nhưng không giới hạn thu lợi nhuận không 
có rủi ro), lạm dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các mô hình hoạt động giao 
dịch của Quản Lý Vốn cho thấy rằng chỉ nhằm mục đích thu lợi về mặt tài chính mà 
không thực sự quan tâm đến việc giao dịch trên thị trường và / hoặc chấp nhận rủi 
ro thị trường; hoặc hoạt động giao dịch trong đó phần lớn giao dịch được mở lại 
trong cùng một công cụ giao dịch chưa đầy 30 giây sau khi giao dịch theo cùng 
hướng được đóng), giữ tài khoản hoàn toàn được bảo vệ (Hedging) hơn 50% thời 
gian giao dịch, phòng ngừa rủi ro nội bộ phối hợp với các bên khác hoặc bất kỳ hình 
thức phòng ngừa rủi ro nào khác với mục đích lạm dụng ý định giao dịch hoặc bất kỳ 
hình thức gian dối hoặc gian lận nào khác, sẽ cấu thành tất cả các Giao dịch được 
thực hiện và / hoặc lãi hoặc lỗ bị coi là không hợp lệ . Trong những trường hợp này, 
chúng tôi có quyền ngắt kết nối Chiến Lược Quản Lý Vốn của Khách Hàng và / hoặc 
đóng / tạm ngưng Tài khoản, ngắt kết nối tất cả những Người Theo Dõi đang hoạt 
động trong quá trình này và / hoặc hủy tất cả các giao dịch, hoàn trả, phí thực hiện, 
phí đại lý và tước bỏ tất cả lợi nhuận và / hoặc tiền gửi của cả Người Quản Lý Vốn và 
Người Theo Dõi.

6.9 Người Quản Lý Vốn không được phép thực hiện bất kỳ loại giao dịch nào có thể 
được coi là giao dịch lướt sóng (scalping). AximTrade định nghĩa giao dịch lướt sóng 
là một chiến lược giao dịch theo đó lợi nhuận được trả lại bằng cách tận dụng độ trễ 
của internet, giá bị trì hoãn do các vấn đề kỹ thuật hoặc các điều kiện khác gây ra 
hoặc khi cả hai lệnh mua và bán được nhập vào hoặc gần như cùng một lúc (tối thiểu 
là 30 giây là bắt buộc cho mỗi giao dịch đã mở). Giao dịch lướt sóng được coi là vi 
phạm nghiêm trọng Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Trong những trường hợp 
này, chúng tôi có quyền ngắt kết nối Chiến Lược Quản Lý Vốn của Khách hàng và / 
hoặc đóng / tạm ngưng Tài khoản, ngắt kết nối với những Người Theo Dõi đang hoạt 
động trong quy trình và / hoặc hủy tất cả các giao dịch, hoàn trả, phí thực hiện, phí 
đại lý và tước bỏ tất cả lợi nhuận và / hoặc tiền gửi của cả Người Quản Lý Vốn và 
Người Theo Dõi.

7. Sở hữu trí tuệ
Tất cả các tài sản sở hữu trí tuệ của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả 
các bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, mã phần 
mềm, Logo, biểu tượng, ký tự, bố cục, bí mật kinh doanh, nút, bảng màu, đồ họa và IP 
độc quyền. được bảo vệ bởi luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ nội địa và quốc tế bao gồm 
tất cả các luật và quy định về bản quyền. Bạn không được sử dụng những hình ảnh này 
theo bất kỳ cách nào khác với cách thức mà Công ty cung cấp chúng. Bạn không được 
phép sử dụng bất kỳ hình ảnh và/hoặc nội dung nào của chúng tôi cho bất kỳ mục đích 
nào khác mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Không có nội 
dung nào trên các trang website của chúng tôi sẽ được hiểu là cấp, theo ngụ ý khác, 
của bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho 
phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc sự cho phép của chủ sở hữu các nhãn hiệu đó. 
Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, bạn không được phép không có sự cho phép trước 
bằng văn bản của chúng tôi mà thay đổi, chỉnh sửa, tái sản xuất, phân phối hoặc khai 
thác thương mại bất kỳ tài liệu nào, bao gồm văn bản, đồ họa, video, âm thanh, mã 
phần mềm, thiết kế giao diện người dùng hoặc biểu tượng, từ tài liệu này hoặc bất kỳ 
của các trang website của chúng tôi.
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