
 

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

 

CFLVENTUREGROUP.COM là một cộng đồng chia sẻ thông tin miễn phí, mọi chi tiết đăng trên 

trang web này đều được nhiều tác giả có am hiểu về thị trường nghiên cứu, phân tích, đánh giá 

và tổng hợp chi tiết dựa theo những thông tin đã được xác thực. Dẫu vậy, CFL VENTURE GROUP 

không phải nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót nào. 

CFLVENTUREGROUP.COM cung cấp các tài liệu và nội dung trên trang web với mục đích đưa ra 

các nguồn thông tin để tham khảo, không có bất kỳ hành vi cổ súy, xúi dục hoặc kêu gọi mua 

bán và trao đổi, đầu tư tiền điện tử, ngoại hối, ngoại tệ hoặc chứng khoán. Mọi mất mát phát 

sinh từ sự tin cậy vào những thông tin được cung cấp trên trang web này chúng tôi sẽ không 

chịu trách nhiệm. 

Các cá nhân khi tham gia vào việc mua bán, trao đổi hay cung cấp thanh khoản trong lĩnh vực 

tiền điện tử, ngoại hối, ngoại tệ, chứng khoán vui lòng tự kiểm soát rủi ro cá nhân, tự chịu trách 

nhiệm trước pháp luật của nước sở tại và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn của bản thân. 

Các cá nhân, tổ chức sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung trên các bài viết được đăng trên 

CFLVENTUREGROUP.COM vui lòng trích dẫn nguồn thông tin rõ ràng từ bài viết gốc và chúng 

tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý ràng buộc nào đối với tất cả các bên liên quan 

nếu xảy ra tranh chấp. 

Mọi phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, tuyệt đối không phải là lời 

khuyên đầu tư. 

Xin chân thành cảm ơn. 


