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Sistem trading Admirals SC Ltd (“Perusahaan”) dirancang dengan "pengamanan" untuk membantu
mencegah klien mendapatkan saldo negatif saat melakukan trading dalam kondisi pasar normal,
contohnya "Level Stop out" .

Juga, adalah praktik umum, semua klien dapat dan harus menetapkan batasan pribadi untuk
manajemen risiko yang dapat membantu membatasi kerugian dan membantu memaksimalkan
keuntungan.

Misalnya, "Stop Loss" pribadi harus ditetapkan dengan memperhitungkan jumlah leverage yang
digunakan untuk posisi terbuka dalam kaitannya dengan saldo akun dan ukuran pesanan individu.
Untuk mengulangi, "Manajemen Risiko" adalah disiplin penting saat melakukan trading pada produk
dengan leverage.

Manajemen risiko adalah penggunaan strategi untuk mengendalikan atau mengurangi risiko
keuangan. Manajemen risiko adalah seperangkat aturan yang perlu diikuti untuk mengamankan
pengendalian modal dan terutama meminimalkan kemungkinan saldo negatif. Contohnya adalah
perintah stop-loss yang meminimalkan kerugian maksimum atau menghindari pembukaan posisi besar
segera sebelum publikasi indikator makroekonomi penting atau segera sebelum penutupan sesi
trading instrumen.

Dimana pengamanan di atas mengalami kegagalan. Yang hal ini bisa terjadi karena "celah pasar" yang
signifikan (penutupan dan pembukaan akhir pekan) sehingga memungkinkan terjadinya saldo negatif
saat melakukan trading. Jika klien mendapatkan saldo negatif melalui aktivitas trading, klien harus
memberi tahu tim dukungan Perusahaan melalui email, selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah saldo
negatif muncul.

Perusahaan akan mengkredit akun klien dengan jumlah utang saldo negatif atas aktivitas trading
normal yang mengikuti Kebijakan ini.

Jumlah yang akan dikreditkan ditentukan dengan menggabungkan saldo negatif di akun klien, dengan
syarat, bagaimanapun, saldo negatif tersebut dihasilkan dari aktivitas trading normal, tanpa
menggunakan metode trading ilegal apa pun.

Metode trading ilegal termasuk, tanpa batasan, terjadinya saldo negatif dengan posisi menguntungkan
dibuka di akun lain bekerja sama dengan klien lain Perusahaan, dalam arah yang berlawanan dengan
posisi yang mengakibatkan saldo negatif.

Ketentuan kebijakan ini tidak akan berlaku jika saldo negatif tidak terkait dengan aktivitas trading
klien (misalnya, di mana utang terkait dengan biaya atau beban apa pun dari Perusahaan).

Admirals SC Ltd
Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles

Seychelles


	Kebijakan Perlindungan Saldo Akun Negatif Admirals SC Ltd

