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ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງສູງ 

  

ການເທຣດ Forex ກັບອໍານາດການຕໍໍ່ ລອງທ ໍ່ ກໍ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບຄວາມສໍ່ຽງສູງແລະອາດຈະບໍໍ່ ເຫມາະສົມກັບທໍ່ານຕົວ. 

ທໍ່ານຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນການປະເມ ນເປ້ົາຫມາຍທາງດ້ານການເງິນຂອງທໍ່ານ,ປະສົບການແລະເຕັມໃຈທ ໍ່ ຈະສູ້ຄວາມສໍ່ຽງກໍ່ອ

ນຕັດສິນໃຈການເທຣດໃນສະກຸເງິນຕາຕໍ່າງປະເທດ,ກັບການຊໍ່ວຍເຫ ຼື ອຂອງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການ FBS. 

ການຕະຫ າດFBSຈໍາກັດໄດ້ໃຫ້ແນະນໍາທົໍ່ ວໄປທົໍ່ ວໄປກໍ່ຽວກັບ ການ ດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ຊ ໍ່ ງບໍໍ່ ຄວນ ຈະໄດ້ຮັບ 

ການພິຈາລະນາເປັນຄໍາແນະນໍາທ ໍ່ ຈະບັນລຸ ເປ້ົາຫມາຍ ທາງດ້ານການ ເງິນສໍ່ວນ ຕົວ ຂອງທໍ່ານ. ເນຼື້ ອໃນຂອງເວັບ ໄຊດັໍ່ ງກໍ່າວ 

ບໍໍ່ ຄວນຖຼື ກຕ ລາຄາ ເປັນຄໍາ ແນະນໍາສໍ່ວນບຸກຄົນ. ຄວນຈະມ  ສະເຫມ ກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫ ຼື ການສູນ ເສຍທັງຫມົດ 

ຂອງການ ລົງທ ນໃນເບຼື້ ອງຕ້ົນ. ທໍ່ານຄວນລົງ ທ ນໃນການເທຣດ Forex, ພຽງແຕໍ່ໃຊ້ເຄຼືໍ່ ອງມຼື ທ ໍ່  ທໍ່ານ ສາມາດ 

ບັນເທົາການສູນເສຍ, ໂດຍບໍໍ່ ມ ຜົນ ກະ ທົບຕໍໍ່ ສະຫວັດດ ການຂອງທໍ່ານ. ທໍ່ານຈະຕ້ອງພິ ຈາລະນາ ຄວາມ 

ສໍ່ຽງທັງຫມົດທ ໍ່ ກໍ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເທຣດຕາມມາດຈິໍ່ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. ຖ້າຫາກວໍ່າທໍ່ ານ ມ ຄໍາຖາມ ຫລຼື ຂ້ໍສົງໄສ,     FBS 

ແນະນໍາໃຫ້ປ ກສາ ຫາລຼື ການກັບທ ໍ່ ປ ກສາການລົງທ ນກໍ່ອນ.  

 
 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕະຫຼາດ FBS  
 

ທຸກຄວາມຄິດເຫັນ,ຂໍ່າວສານ,ການຄ້ົນຄວ້າແລະການວິເຄາະການຕະຫ າດ, ລາຄາຫ ຼື ຂ້ໍມູນອຼືໍ່ ນໆທ ໍ່ ຢູໍ່  ໃນ ເວັບ 

ໄຊນ ້ ແມໍ່ ນແບບທົໍ່ ວໄປ ແລະບໍໍ່ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນຄໍາແນະນໍາ ທາງດ້ານການ ເງິນຫລຼື  ການ ລົງທ ນ. ຕະຫ າດ 

FBS ຈໍາກັດບໍໍ່ ໄດ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສູນເສຍແລະ ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ, ເຊິໍ່ ງມ  ລວມຢູໍ່  ແຕໍ່ ບໍໍ່ ເຄັໍ່ ງຂັດ, 

ການສູນເສຍຜົນກໍາໄລອາດຈະເກ ດຂ ້ ນໂດຍກົງຫ ຼື ໂດຍທາງອ້ອມ ຈາກການ ນໍາໃຊ້ຫ ຼື ການ ລະເວ້ັນຂອງ ຂ້ໍມູນນ ້  ໃນທາງອຼືໍ່ ນໆ. 
 
 
 

ຄວາມສ່ຽງຂອງການເທຣດໃນອິນເຕີເນັດ 
 

ຄວາມສໍ່ຽງທ ໍ່ ກໍ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ອິນເຕ ເນັດ, ລວມທັງລະບົບການປະຕິບັດຈັດຕ້ັງການເທຣດ ແຕໍ່ ບໍໍ່ ມ ຂ ດຈໍາກັດ, 

malfunction ຄວາມລ້ົມເຫ ວຂອງຊອບແວ, ແລະຄວາມລ້ົມເຫ ວດ້ານການສຼືໍ່ ສານ. FBS ບໍໍ່ ໄດ້ຄວບຄຸມການ ເປ ດ ສັນຍານ 

ພະລັງງານ, ຄຸນນະພາບການຮັບແລະສັນຍານເສ້ັນທາງຊັບພະຍາກອນໃນອິນເຕ ເນັດຫ ຼື ເຄຼື ອຂໍ່າຍຂອງ ທໍ່ານ, ເຊັໍ່ ນດຽວ 

ກັນກັບການຕ້ັງຄໍ່າຂອງອຸປະກອນສຼືໍ່ ສານຫ ຼື ຄວາມຫມ້ັນຄົງຂອງການເຊຼືໍ່ ອມຕໍໍ່ . FBS ຈະບໍໍ່ ຮັບ ຜິດຊອບ ສໍາລັບ ອຸປະຕິເຫດ 

ແລະການປະຕິເສດຂອງລະບົບການສຼືໍ່ ສານ, ເຊັໍ່ ນດຽວກັນກັບ ການບິດເບຼື ອນແລະລໍຖ້າຂອງຂ້ໍມູນ ໃນຂະນະທ ໍ່ ເທຣດ ຜໍ່ ານ 

ອິນເຕ ເນັດ. FBS ໃຊ້ລະບົບການຈອງແລະວິທ ການອຼືໍ່ ນໆເພຼືໍ່ ອຕໍໍ່ ຕ້ານໃຫ້ສາມາດຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ ການຢຸດຊະງັກແລະເກ ດບັນຫາ 

ຂອງລະບົບການຊຼື້ ຂາຍໄດ້. FBS ຍັງໄດ້ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນ ການເທຣດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາ ຜໍ່ ານທາງ 

ໂທລະສັບ, ຖ້າຫາກວໍ່ າລະບົບການຊຼື້ ຂາຍແມໍ່ ນບໍໍ່ ສະດວກໃນການໃຫ້ບໍລິການ. 
 

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ ້ ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ 
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ຂ້ໍມູນຢູໍ່ ໃນເວັບໄຊນ ້ ອາດຈະມ ການປໍ່ ຽນແປງໄດ້ທຸກເວລາ, ໂດຍບໍໍ່ ມ ການແຈ້ງລໍ່ວງຫນ້າ. ຂ້ໍມູນທັງຫມົດ, ໃນເວັບໄຊນ ້ , 

ມ ຈຸດປະສົງເພຼືໍ່ ອໃຫ້ການຊໍ່ວຍເຫ ຼື ອເທຣດເດ ໃນການຕັດສິນໃຈທ ໍ່ ຈະລົງທ ນຕາມທ ໃຈມັກ. FBS ຈະເຮັດໃຫ້ການສະ 

ຫນອງຂ້ໍມູນທ ໍ່ ຖຼື ກຕ້ອງໃນເວັບໄຊດັໍ່ ງກໍ່າວ, ແຕໍ່ ບໍໍ່ ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມ ຖຼື ກຕ້ອງ ຂອງຂ້ໍມູນຂໍ່າວສານ ແລະບໍໍ່ ຮັບ 

ຜິດຊອບຕໍໍ່ ການສູນເສຍຫ ຼື ຄວາມເສຍຫາຍທ ໍ່ ອາດຈະເປັນທາງກົງຫ ຼື ທາງອ້ອມ, ທ ໍ່ ເກ ດຂ ້ ນຈາກການ ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນທ ໍ່ ຢູໍ່  

ໃນເວັບໄຊນ ້ , ຫ ຼື ບໍໍ່ ສາມາດທ ໍ່ ຈະໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນຈາກເວັບໄຊ, ຫ ຼື ການຊັກຊ້າຫ ຼື  ຄວາມແຕກຕໍ່າງໃນການສົໍ່ ງຫາຫ ຼື ຮັບຄໍາ 

ແນະນໍາຫ ຼື ແຈ້ງການສົໍ່ ງຜໍ່ ານເວັບໄຊນ ້ . 
 
 

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຂ ້ ມູນ 
 

ເວັບໄຊນ ້ ບໍໍ່ ໄດ້ມ ຈຸດປະສົງສໍາລັບການແຜໍ່ກະຈາຍຫ ຼື ການນໍາໃຊ້ຂອງບຸກຄົນໃດໜ ໍ່ ງຫ ຼື ຫນໍ່ ວຍງານທ ໍ່ ມ ສິດອໍານາດຫລຼື ປະເທ

ດທ ໍ່ ການແຜໍ່ກະຈາຍດັໍ່ ງກໍ່າວຫ ຼື ນໍາໃຊ້ກົງກັນຂ້າມກັບກົດຫມາຍຫ ຼື ລະບຽບການພາຍໃນປະເທດ.ການບໍລິການທັງໝົດຫ ຼື  

ການລົງທ ນທ ໍ່ ໄດ້ກໍ່າວເຖິງໃນເວັບໄຊທ໌ນ ້ ມ ຢູໍ່ ກັບບຸກຄົນທ ໍ່ ອາໄສຢູໍ່ ໃນປະເທດໃດຫນ ໍ່ ງບໍ່ ອນທ ໍ່ ສາມາດສະຫນອງການບໍລິກາ

ນຫ ຼື ການລົງທ ນດັໍ່ ງກໍ່າວຈະກົງກັນຂ້າມກັບກົດຫມາຍພາຍໃນປະເທດຫ ຼື ລະບຽບການ. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 

ຜູ້ມາເບ ໍ່ ງເວັບໄຊທ໌ນ ້ ເພຼືໍ່ ອຄ້ົນຫາຂ້ໍກໍານົດແລະປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍທ້ອງຖິໍ່ ນຫ ຼື ລະບຽບການທ ໍ່ ພວກເຂົາມ ຢູໍ່ແລ້ວ. 

  

ຄວາມສ່ຽງຂອງຕະຫຼາດແລະການເທຣດແບບໂຕ້ຕອບ 
 

ແບບແຜນການເທຣດຂອງFBSອອນໄລນ໌ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດຫ າຍສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາແລະການຄວບຄຸມການປະຕິບັດ

ຂອງກິດຈະກໍາ.FBSຈະພະຍາຍາມເພຼືໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່ າການເຮັດທຸລະກໍາໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມການຮ້ອງຂໍລາຄາ,ແຕໍ່ການຄ້

າອອນໄລນ໌,ບໍໍ່ ໍ່ າຈະມ ວິທ ການທ ໍ່ ສະດວກສະບາຍແລະມ ປະສິດທິພາບ,ບໍໍ່ ຈໍາເປັນຕ້ອງຫ ຸ ດລົງລະດັບຂອງຄວາມສໍ່ຽງທ ໍ່ ກໍ່ຽວຂ້ອງ

ກັບອັດຕາການແລກປໍ່ຽນເທຣດ. ເງຼືໍ່ ອນໄຂທັງຫມົດໄດ້ຮັບການປະກອບລາຄາ ແລະການເຮັດທຸລະກໍາ ຈະມ  

ການປ ກສາຫາລຼື ລາຍລະອຽດໃນຂ້ໍກໍານົດຂອງ "ສັນຍາລູກຄ້າ". ທໍ່ານສາມາດຊອກຫາຂ້ໍຕົກລົງຢູໍ່ ໃນເວັບໄຊທຂອງ 

ພວກເຮົາໄດ້. 


