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sc.capex.com – Thông tin chính 

Thông tin liên hệ 

Website: sc.capex.com  

Email: info@keywaypartners.com 

Cổng thông tin Marketing: go.keywaypartners.com 

 

CAPEX.com đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được xuất bản phù hợp với các quy định 

và hướng dẫn của các quy tắc thúc đẩy tài chính. Chỉ những tài liệu dưới đây, được 

sự chấp thuận của Phòng Tuân thủ của Key Way Group Ltd, mới được phép phân 

phối. 

  

CAPEX.com - nền tảng giao dịch toàn cầu của bạn 

CAPEX.com là nhà môi giới trực tuyến từng đạt giải thưởng cung cấp Hợp đồng 

chênh lệch (CFD). Kể từ khi thành lập, chúng tôi tập trung vào việc trở thành người 

đổi mới, tiên phong và làm cho thị trường dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người. 

Với một loạt các công cụ, nền tảng tương tác và các tính năng hấp dẫn phổ biến, 

CAPEX.com đã trở thành một nhà môi giới đa năng cung cấp khả năng tiếp cận thị 

trường thân thiện với người dùng và môi trường giao dịch chuyên nghiệp. Để tìm 

hiểu thêm về chúng tôi xin vui lòng nhấp vào đây. 

 

Thông tin chung 

Thành lập vào năm 2021 

Được quản lý bởi: Seychelles FSA 

Công cụ: Hơn 2,100 (Forex, Chỉ số, Trái phiếu, ETF, Hàng hóa, Cổ phiếu/StoX, 

ThematiX, Tiền điện tử) 

Ngôn ngữ trang web: EN, ES, AR, VN 

Số dư tài khoản thử nghiệm demo: $50.000  

mailto:info@keywaypartners.com
https://sc.capex.com/vn/about-us
https://sc.capex.com/vn/about-us
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Đòn bẩy tối đa: 1:300 

Khoản tiền gửi tối thiểu được đề xuất: $100 

Phí chênh lệch: Vui lòng kiểm tra các khoản phí bằng cách nhấp vào đây  

Hoa hồng: Vui lòng kiểm tra hoa hồng bằng cách nhấp vào đây 

Dừng lệnh: Có  

Đảm bảo cắt lỗ: Có 

Lệnh giới hạn: Có 

Lệnh thị trường: Có 

Giao dịch bằng một cú nhấp chuột: Có 

Cảnh báo qua email: Có 

Cảnh báo di động: Có 

Giao dịch lẻ: Có 

Tài khoản khách hàng riêng: Có 

Giao dịch di động: Có 

Tài khoản demo miễn phí: Có 

Bảo hiểm rủi ro: Có 

Tiền thưởng: Vui lòng kiểm tra các chương trình khuyến mãi hiện có của chúng tôi 

bằng cách nhấp vào đây 

 

Công cụ giao dịch 

• Forex Live News Feed, Trading View, Advanced Charting  

• Trung tâm giao dịch tích hợp công cụ: Education on Demand, Featured Ideas  

• Bộ tích hợp TipRanks: Insiders’ Hot Stocks, Daily Analyst Ratings, Bloggers 

Opinions, Hedge Funds Activity, News Sentiment 

 

Phương thức thanh toán  

Các tùy chọn nạp tiền và rút tiền: 

https://sc.capex.com/vn/legal-documents/charges-and-fees
https://sc.capex.com/vn/trading-conditions
https://sc.capex.com/vn/promotion
https://sc.capex.com/vn/promotion
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• Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ 

• Chuyển khoản ngân hàng 

• PSP (Neteller, Skrill, Nuvei, Zotapay, NganLuong, Payret Retail và những 

phương thức khác) 

Vui lòng kiểm tra các phương thức thanh toán có sẵn theo quốc gia bằng cách nhấp 

vào đây 

 

Thông tin dịch vụ 

Nền tảng được hỗ trợ các ngôn ngữ: 

• Tiếng Anh 

• Tiếng Tây Ban Nha 

• Tiếng Ả Rập 

• Tiếng Việt 

  

Nền tảng giao dịch 

• CAPEX WebTrader 

• MetaTrader 5 

 

https://sc.capex.com/vn/payment-methods
https://sc.capex.com/vn/payment-methods

