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Investasi beresiko sangat tinggi 
  

Trading Forex dengan leverage yang dikaitkan dengan tingkat resiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai 

dengan Anda secara pribadi. Anda wajib berhati - hati menilai target investasi Anda, pengalaman dan 

kesediaan untuk menerima semua resiko sebelum Anda memutuskan untuk trading di Forex, dengan bantuan 

layanan dan produk yang berkualitas dari FBS. FBS Market Inc memberikan saran - saran umum dalam 

melakukan bisins, yang tidak boleh dianggap sebagai sebuah rekomendasi untuk mencapai tujuan dari 

investasi Anda. Isi website FBS tidak boleh ditafsirkan sebagai penasihat keuangan pribadi Anda. Selalu ada 

kemungkinan untuk merugi secara parsial atau seluruh nilai investasi yang Anda tanamkan. Dengan 

melakukan investasi di trading Forex maka Anda mengerti bahwa bila semua investasi Anda hilang, maka 

tidak akan mempengaruhi kehidupan pribadi Anda. Anda juga harus mempertimbangkan semua resiko terkait 

dengan trading marginal. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah, maka FBS menyarakan untuk 

berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat keuangan independen.  

 

Pendapat pasar mengenai FBS 
 

Setiap pendapat, berita, penelitian, analisa pasar, prediksi harga, atau informasi lainnya di website FBS ini 

bersifat umum dan tidak boleh dianggap sebagai sebuah rekomendasi keuangan atau investasi. FBS Market 

Inc tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan dari trading, termasuk dan tidak 

terbatas pada loss profit, yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau 

pantangan yang ditimbulkan oleh informasi ini dengan cara apapun.  

 

Resiko trading internet 
 

Resiko terkait pengunan internet sebagai sarana dalam mengeksekusi sistem deal trading Forex termasuk 

namun tidak terbatas pada kerusakan software, kegagalan hardware, dan kegagalan komunikasi. FBS tidak 

mengontrol kekuatan signal, kualitas penerimaan signal, dan signal routing dari sumber daya di internet atau 

di jaringan Anda, serta konfigurasi peralatan komunikasi atau kehandalan sambungan. FBS tidak bertaggung 

jawab atas segala kecelakaan dan penolakan sistem komonukasi, serta distorsi dan penundaan penerimaan 

informasi ketika melakukan trading melalui internet. FBS menggunakan sistem reservasi dan cara lain untuk 

melawan kegagalan untuk mengurangi kemungkinan gangguan dan crash dari sistem trading. FBS juga 

menyediakan kemampuan untuk melakukan trading dengan menyampaikan petunjuk melalui telepon jika 

sistem trading sedang tidak tersedia.  
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Keakuratan informasi di website FBS 
 

Semua informasi di website FBS bisa berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Semua 

informasi di website FBS ditunjukkan semata - mata untuk membatu trader dalam membuat keputusan 

investasi secara independen. FBS membuat setiap usaha untuk memberikan informasi yang akurat di dalam 

website, namun tidak dapat menjamin keakuratan informasi dan tidak bertanggung jawab untuk setiap 

kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang timbul dari 

peggunaan informasi di website ini, ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi dari website ini, 

penundaan atau gangguan distrorsi dalam transmisi, penundaan penerimaan intsruksi, atau pemberitahuan 

yang dikirim melalui website ini.  

 

Penyebaran informasi 
 

Website FBS ini tidak dimaksudkan untuk menjadi saran pendistribusian informasi yang bisa digunakan oleh 

setiap orang atau badan hukum dalam kawawan yuridiksi dari suatu negara dimana sitribusi atau 

penggunaan informasi dari website FBS akan bertentangan dengan undang - undang atau peraturan yang 

berlaku. Tidak ada layanan atau investasi yang dimaksud dalam website FBS ini tersedia untuk orang - orang 

yang berada di negara manapun dimana penyediaan layanan atau investasi seperti itu akan bertentangan 

dengan hukum atau peraturan setempat. Ini menjadi tanggung jawab pengunjung ke website FBS ini untuk 

memastikan syarat - syarat dan mematuhi semua hukum atau peraturan yang belaku setempat dimana 

mereka menjadi subjek hukum.  

 

Resiko pasar dan trading interaktif 
 

Terminal trading FBS secara onlien menyediakan banyak kesempatan untuk transaksi dan mengatur 

eksekusi transaksi. FBS membuat setiap usaha untuk memastikan bahwa transaksi dieksekusi pada quotes 

harga yang diminta, namun dalam perdagangan online, tidak peduli senyaman dan seefisien apapun tetap 

saja tidak bisa mengurangi resiko yang terkait dengan perdagangan valuta asing (trading Forex). Semua 

kondisi untuk mendapat quotes dan transaksi dibahas secara lebih rinci di dalam ketentuan dari "Perjajian 

Klien". Anda bisa menemukan "Perjanjian Klien" di dalam website FBS.  

  


