
 

 

GIẢI THÍCH LÝ DO VÌ SAO CÓ HAI NHÓM SẢN PHẨM DẦU KHÁC NHAU  
ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN CLASSIC 

 

 
Với việc không ngừng nổ lực nhằm mang đến cho quý khách hàng nhà đầu tư sản phẩm 

tài chính tốt nhất cùng chất lượng phục vụ dẫn đầu, LiteForex đã thay đổi mức phí chênh 
lệnh (spread) dành cho 2 sản phẩm Dầu (USCrude và UKBrent) như sau: 
 

 
- Đối với tài khoản Classic: Spread 2 sản phẩm Dầu (USCrude và UKBrent) giảm từ 90 về 60. 
- Đối với tài khoản ECN: Spread 2 sản phẩm Dầu (USCrude và UKBrent) vẫn được giữ nguyên 
30. 

 

 
Trong quá trình thay đổi spread, tài khoản classic đã xuất hiện 2 nhóm sản phẩm dầu khác 

nhau: 
 

 
- Nhóm 1: USCrude và UKBrent 
- Nhóm 2: USCrude. và UKBrent. (có dấu “.” sau mỗi ký tự)  

 

 
 

Nhóm sản phẩm dầu mới USCrude. và UKBrent. có dấu “.” sau mỗi ký tự và spread là 60. 
 

 
Tại sao lại có 2 nhóm sản phẩm khác nhau cho cùng loại sản phẩm dầu? 

 

 
Bởi vì khi LiteForex cập nhật chuyển đổi phí spread, nhiều nhà đầu tư vẫn còn các lệnh đang 

mở trên nhóm sản phẩm cũ nên việc giữ lại nhóm sản phẩm cũ giúp khách hàng có thể đóng 
lệnh. 
 

 
Việc mở hai nhóm sản phẩm cũ và mới cùng lúc cũng giúp khách hàng so sánh, nhận ra sự cải 
thiện từ LiteForex và dần thay đổi thói quen giao dịch và cập nhật thông tin về sản phẩm mới 

với phí spread thấp hơn nhằm gia tăng lợi nhuận. 
 
Lời khuyên:  
 
Trong thời gian sắp tới, quý khách hàng nên thay đổi thói quen giao dịch trên sản phẩm mới 
USCrude. và UKBrent. (có dấu “.” phía sau và phí spread thấp) để chúng tôi sớm đóng nhóm 
sản phẩm cũ USCrude và UKBrent (không có dấu “.” và phí spread cao) nhằm mang lại giá 

trị tốt nhất cho Nhà đầu tư. 



 

 

 
LiteForex xin chân thành cảm ơn! 

Chúc quý khách hàng giao dịch thành công và hiệu quả! 
 

 

 

Thông tin liên hệ: 
 

 Website: http://vi.liteforex.com 

 Hotline: 02873019986  

 Fanpage: https://www.facebook.com/LiteForexVN 

 Facebook: https://www.facebook.com/LiteForexVN 

 Youtube: https://www.youtube.com/litefinancevietnam 

 Telegram group: https://t.me/lite8 

 Telegram Channel: https://t.me/yeulitefinance 

 TradingView: https://vn.tradingview.com/u/LiteForexVN/ 

 Email: vietnam@liteforex.com 
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