PENGUNGKAPAN RISIKO
Dated: 28 December 2018

1. POLICY STATEMENT
1.1 ZT Markets Limited (selanjutnya disebut "Perusahaan") adalah entitas yang didirikan
berdasarkan Undang-undang Perusahaan Bisnis Internasional (Amandemen dan
Konsolidasi), Bab 149 Revisi Hukum Saint Vincent dari Grenadines, 2009, dengan
pendaftaran sebagai berikut: Perusahaan Nomor 25071IBC 2018.
1.2 Perdagangan kontrak Valuta Asing (Valas) dan derivatif Over-The-Counter (OTC)
lainnya dan produk investasi seperti contracts for difference dan opsi pengembalian tetap,
dapat membawa risiko tingkat tinggi. Produk-produk ini mungkin tidak cocok untuk semua
investor. Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan kehilangan lebih dari investasi awal
Anda. Anda harus hati-hati mempertimbangkan apakah perdagangan cocok untuk Anda
mengingat keadaan, pengetahuan, dan sumber daya keuangan Anda.
1.3 Pendapat, data pasar, dan rekomendasi dapat berubah sewaktu-waktu. Semua dana
yang dialokasikan harus merupakan modal risiko. Performa masa lalu tidak selalu
menjanjikan hasil yang sama di masa mendatang.
1.4 Perdagangan Forex dan Derivatif OTC lainnya adalah peluang yang menantang dan
berpotensi menguntungkan bagi investor yang berpendidikan dan berpengalaman. Namun,
sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam produk-produk ini, Anda harus hati-hati
mempertimbangkan tujuan investasi Anda, tingkat pengalaman dan selera risiko. Yang
terpenting, jangan menginvestasikan uang yang Anda tidak mampu untuk kehilangan.
1.5 Ada risiko yang cukup besar dalam transaksi OTC atau off-exchange, termasuk, tetapi
tidak terbatas pada, leverage, kelayakan kredit, perlindungan regulasi terbatas, dan
volatilitas pasar yang secara substansial dapat mempengaruhi harga atau likuiditas mata
uang, komoditas, atau aset mendasar lainnya.
1.6 Selain itu, sifat leverage dari beberapa produk Derivatif Forex dan OTC berarti bahwa
setiap pergerakan pasar akan memiliki efek yang sebanding terhadap dana yang Anda
setor. Ini mungkin merugikan Anda atau menguntungkan untuk Anda. Ada kemungkinan
bahwa Anda dapat mempertahankan total kerugian dana margin awal dan diharuskan untuk
menyetor dana tambahan untuk mempertahankan posisi Anda. Jika Anda gagal memenuhi
persyaratan margin, posisi Anda dapat dilikuidasi dan Anda akan bertanggung jawab atas
saldo debet yang belum dibayar.
1.7 Informasi yang disediakan di situs web ini tidak boleh diandalkan sebagai pengganti riset
independen sebelum membuat keputusan investasi Anda. Perusahaan memberikan
informasi ini untuk pengetahuan umum Anda dan informasi tersebut tidak memperhitungkan
tujuan investasi individu tertentu, situasi keuangan, atau kebutuhan. Semua investor harus
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mendapatkan saran berdasarkan situasi unik mereka sebelum membuat keputusan
investasi berdasarkan informasi yang terkandung di dalamnya.
1.8 Setiap produk investasi, termasuk mata uang asing, derivatif OTC dan contracts for
difference, ditawarkan hanya ke dan dari yurisdiksi di mana permintaan dan penjualan
adalah sah, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tersebut.
1.9 Ada risiko yang terkait dengan penggunaan sistem perdagangan berbasis internet
termasuk, namun tidak terbatas pada, kegagalan perangkat keras, perangkat lunak, dan
koneksi internet. Perusahaan dan semua White Labels, Introducing Broker, Afiliasi, atau
Rekanan, Mitra Bisnis, Agen Pemasaran, dan Karyawan mereka tidak bertanggung jawab
atas kegagalan komunikasi atau keterlambatan saat melakukan perdagangan melalui
internet. Perusahaan menggunakan sistem cadangan dan rencana darurat untuk
meminimalkan kemungkinan kegagalan sistem.
1.10 Pendapat, Berita, Riset Pasar, Analisis Pasar, Eksekusi Masuk / Keluar Perdagangan,
Take Profit, Stop Loss, Ide Perdagangan, konten Media Sosial, dan sumber informasi lain
apa pun yang terkandung di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan
tidak dibentuk sebagai saran investasi. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas
kehilangan atau kerusakan, termasuk tanpa batasan, kerugian profit yang dapat timbul
secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau kepercayaan pada informasi
tersebut.
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