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Con Đường Dẫn Tới Thành Công – 50 Thói Quen Của Các Nhà Giao Dịch Thành Công

ĐẦU TƯ VÀO CHÍNH BẠN
TRƯỚC KHI BẠN ĐẦU TƯ
VÀO THỊ TRƯỜNG
Trong mọi nỗ lực kinh doanh, việc hiểu rõ kinh doanh, xác định
rõ cơ hội, đánh giá kỹ lưỡng rủi ro và có chiến lược vững chắc là
điều đòi hỏi tiên quyết để thành công.
Kiến thức về thị trường ngoại hối là
đòi hỏi bắt buộc trước khi bạn bắt
đầu đầu tư. Các nhà giao dịch thành
công biết rất rõ điều đó, đó là lý do tại
sao họ không ngừng đầu tư vào kiến
thức của mình. Và đó cũng là lý do
tại sao FXTM cung cấp các buổi đào
tạo chuyên nghiệp, hội thảo, hội thảo
qua web và công cụ để bạn – nhà
giao dịch – có thể học hỏi càng nhiều
càng tốt. FXTM cung cấp các buổi đào

tạo liên tục với nhóm các nhà đào
tạo giàu kinh nghiệm của chúng tôi,
đáp ứng mọi cấp độ kiến thức giao
dịch, bao gồm người mới bắt đầu,
trung cấp và cao cấp. Điều rõ nhất về
việc đầu tư vào kiến thức của bạn với
FXTM đó là chúng tôi cung cấp các
công cụ học tập này hoàn toàn miễn
phí để bạn có thể đầu tư thời gian và
tiền bạc một cách thông minh.
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HỌC CÁC QUY TẮC
CỦA TRÒ CHƠI
Việc tìm hiểu các quy tắc của trò chơi
trước khi bạn chơi trò chơi đó là rất
quan trọng. Liệu bạn có ngồi sau tay
lái xe hơi và bắt đầu lái trước khi bạn
biết các quy tắc? Tất nhiên là không
rồi. Bạn cần học cách rẽ, biết khi nào
cần dừng lại và cách tăng tốc an toàn
trước khi bạn mạo hiểm với bản thân
và những người khác trên đường.
Giao dịch forex phức tạp hơn việc lái
xe hơi đôi chút, nhưng nguyên tắc
cơ bản vẫn giữ nguyên. Bạn cần học
và hiểu các quy tắc trước khi bạn bắt

đầu giao dịch. Việc hiểu các chi tiết
về tài khoản giao dịch của bạn, chẳng
hạn như đồng tiền tài khoản, chênh
lệch, đòn bẩy, yêu cầu ký quỹ, loại
khớp lệnh, lệnh gọi ký quỹ và điều
khoản hợp đồng – đó chỉ là một vài ví
dụ – là rất quan trọng nếu bạn muốn
thành công. Với các công cụ, biện
pháp an toàn phù hợp và sự hỗ trợ
chuyên nghiệp, FXTM đưa bạn tới con
đường thông thoáng được chuẩn bị
đầy đủ để giúp đưa ra các quyết định
sáng suốt khi bạn giao dịch.
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THỰC HÀNH, THỰC
HÀNH, THỰC HÀNH
Có công mài sắt có ngày nên kim!
Điều này cũng áp dụng với việc giao
dịch trên các thị trường. Sau khi
nắm vững lý thuyết, các quy tắc và
kỹ thuật giao dịch, đến lúc bạn phải
thực hành tất cả những kiến thức đó
trong điều kiện thực tế, nhưng là với
tiền ảo! Tại FXTM, chúng tôi cho rằng
việc cảm thấy tự tin khi bạn giao dịch
với số tiền kiếm được một cách khó
khăn của mình là rất quan trọng, vì
vậy chúng tôi cung cấp các tài khoản
Demo miễn phí cho đến khi bạn
cảm thấy thực sự sẵn sàng để đưa

ra các quyết định sáng suốt. Với tài
khoản Demo, bạn có thể thử nghiệm
thị trường, giao dịch trong điều kiện
thị trường khác nhau và thực hành
chiến lược giao dịch của bạn với tiền
ảo. Ngay cả những nhà giao dịch
giỏi nhất trên thế giới cũng sử dụng
tài khoản Demo tùy từng thời điểm
để thử nghiệm các phương pháp và
chiến lược mới. Tại FXTM, chúng tôi
cung cấp các tài khoản Demo miễn
phí có thể được sử dụng bất cứ lúc
nào, mà không cần thắc mắc.
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BẮT ĐẦU NHỎ

VỚI TÀI KHOẢN THỰC
Mặc dù việc thực hành trên tài khoản
Demo là một sự khởi đầu tốt, nhưng
các nhà giao dịch thành công biết
rằng tâm lý, kỷ luật và cảm xúc giao
dịch rất khác biệt khi liên quan đến
tiền thật. Lo sợ bị thua lỗ, tham lam
một giao dịch thắng lớn và sự hoảng
loạn mà bạn có thể cảm thấy nếu
một giao dịch đi ngược lại tất cả các
cảm xúc thông thường mà bạn sẽ cần
học cách kiểm soát để trở nên thành
công. FXTM khuyến khích các nhà
giao dịch mới bắt đầu nhỏ và thực

hiện giao dịch theo nhịp độ riêng
của mình. Chúng tôi muốn bạn trải
nghiệm giao dịch trên tài khoản Live
trong một môi trường thoải mái, nơi
mà bạn không mạo hiểm nhiều hơn
số tiền bạn có thể để mất. Bằng việc
mở một tài khoản Live với FXTM, bạn
sẽ được trải nghiệm các cảm xúc giao
dịch thực trong một môi trường an
toàn và được hỗ trợ. Hãy mở một tài
khoản với FXTM và bắt đầu giao dịch
để tự mình kiểm chứng.
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KHÔNG KỲ VỌNG

TRỞ THÀNH

TRIỆU PHÚ VỚI
KHOẢN NẠP 100 USD
Một trong những lý do chính khiến
ngoại hối mở rộng trên khắp thế giới
và có được mức độ phổ biến cao trong
số các nhà giao dịch đó là đòn bẩy rõ
ràng. Đúng là đòn bẩy thu hút sự chú
ý của nhiều nhà giao dịch và đặc biệt
là những người nạp số tiền nhỏ. Nhiều
người mới bắt đầu vội vàng thực hiện
giao dịch với số tiền nạp nhỏ, mong
thu được lợi nhuận lớn. Thông thường,
kỳ vọng sai lầm của họ đã dẫn đến các

quyết định tồi và sự thất vọng. Hiểu
đòn bẩy, chiến lược và việc quản lý tiền
là chìa khóa để mở rộng sức mạnh của
tiền nạp, vì vậy hãy xác định lại tiền
nạp của bạn và học cách đầu tư thời
gian một cách thông minh. Các nhà
giao dịch thành công biết rất rõ rằng lợi
nhuận tiềm năng của họ tương ứng với
rủi ro.
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CÓ CÁC KỲ VỌNG
THỰC TẾ
Các nhà giao dịch thành công có kỳ
vọng thực tế, mà kỳ vọng này có mối
liên hệ trực tiếp với việc hiểu tỷ lệ
rủi ro trên lợi nhuận. Bạn sẵn sàng
mạo hiểm đến mức nào? Bạn có thể
nạp tiền nhiều đến mức nào? Bạn
có thể dành bao nhiêu giờ cho việc
giao dịch? Về cơ bản, câu trả lời của
bạn cho những câu hỏi này sẽ xác
định lợi nhuận tiềm năng của bạn!
Các nhà giao dịch thành công có kế

hoạch chi tiết cho việc giao dịch và kỳ
vọng của họ được dựa trên thực tế,
mà việc này giúp họ ít có khả năng đi
chệch hướng hơn. Tìm hiểu các quy
tắc và có kỳ vọng thực tế có nghĩa là
biết khi nào nên tham gia một giao
dịch và, rút cục, khi nào nên thoát ra.
Hãy theo dõi các hội thảo của chúng
tôi và nắm vững việc quản lý rủi ro
của bạn để tìm ra con đường dẫn tới
thành công.
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HỌC CÁCH

XÁC ĐỊNH
XU HƯỚNG
Xu hướng là bạn. Tất cả chúng ta đều
đã nghe cụm từ đó quá nhiều lần,
nhưng nhiều nhà giao dịch không đi
theo sự sáng suốt đằng sau những
lời lẽ đó. À, những nhà giao dịch
thành công thì làm như vậy! Thành
công của họ phụ thuộc vào việc xác
định xu hướng ngay từ đầu, đi theo
nó và hiểu cách để tối đa hóa các
lợi ích mà nó mang lại. Điều này có
thể khiến các nhà giao dịch mới nản
chí bởi vì họ không được đào tạo về
việc xác định xu hướng trong các giai
đoạn phát triển ban đầu. Học cách

tìm ra các dấu hiểu nhỏ của công cụ
tài chính đi theo xu hướng là một kỹ
thuật quan trọng để thành công mà
mọi nhà giao dịch giỏi sử dụng. Một
công cụ tài chính đi theo xu hướng
có nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi theo
chiều hướng của xu hướng chủ đạo
thay vì đảo chiều, vì vậy đó là nguồn
chỉ dẫn tuyệt vời cho các nhà giao
dịch. Trọng tâm của việc đào tạo tại
FXTM đó là xu hướng, và chúng tôi
cung cấp các buổi đào tạo thực tế
nhằm giúp bạn tìm ra xu hướng đó.
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HỌC CÁCH XÁC ĐỊNH

ĐẢO CHIỀU XU HƯỚNG
Đảo chiều xu hướng đánh dấu sự kết
thúc của xu hướng hiện tại và sự bắt
đầu của một xu hướng mới, và đó là
cách nhanh nhất để “nhảy” vào một
giao dịch mới. Điều này có thể xảy ra
trong mọi khung thời gian và nó có
thể tạo ra sự khác biệt giữa một giao
dịch thắng lớn, giao dịch hòa vốn

hoặc giao dịch thua lỗ. Các nhà giao
dịch thành công hiểu rất rõ điều đó
và tận dụng nó mỗi ngày. Việc có thể
đọc biểu đồ giao dịch một cách hiệu
quả và hiểu đường đi của đám đông
là rất quan trọng - tại FXTM, chúng tôi
có thể chỉ cho bạn chính xác cách xác
định đảo chiều xu hướng.
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PHÁT TRIỂN MỘT HỆ THỐNG GIAO DỊCH DỰA TRÊN

VIỆC ĐI THEO XU HƯỚNG
& ĐẢO CHIỀU XU HƯỚNG

Có hàng nghìn chiến lược giao dịch,
mà việc này có thể khiến người mới
bắt đầu bối rối. Mặc dù vậy, đừng có
lo lắng, bởi vì hầu hết các chiến lược
đều đi theo xu hướng. Đây không
phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên bởi
vì các thị trường đi theo xu hướng có
nhiều khả năng tiếp tục thay vì đảo
chiều. Nếu bạn cần học một chiến
lược, thì đó là đi theo xu hướng & đảo
chiều xu hướng. FXTM sẽ cho bạn

biết cách xác định xu hướng chủ đạo
và cách tham gia thị trường khi một
xu hướng mới bắt đầu lại từ đầu. Sẽ
là một ý tưởng tốt để phát triển hệ
thống giao dịch của riêng bạn dựa
trên các xu hướng. Học cách xác định
xu hướng chủ đạo. Tìm ra sự đảo
chiều. Biết điểm vào thị trường. Hiểu
điểm thoát thị trường. Đi theo hệ
thống đó.
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THỬ NGHIỆM HỆ
THỐNG CỦA BẠN
Là người mới bắt đầu, bạn có thể
tự hỏi, ‘tại sao tôi cần một hệ thống
giao dịch?’ Điều gì có thể là lý do để
muốn đi theo một chiến lược giao
dịch? Việc có một hệ thống rất dễ
dàng. Phần khó khăn nhất là đi theo
hệ thống đó. Một hệ thống được thử
nghiệm đầy đủ cho phép bạn tin
tưởng vào nó và hành động với độ
chính xác như máy về việc khi nào
là thời điểm tốt nhất để tham gia
thị trường, chốt lãi hoặc thậm chí

là cắt lỗ. Sau khi bạn đã tìm thấy sự
kết hợp thoải mái của các chỉ báo
và các quy tắc quản lý rủi ro, thì đến
lúc phải thử nghiệm… thử nghiệm..
thử nghiệm! Chỉ có bằng cách thử
nghiệm chiến lược của mình thì bạn
mới biết liệu nó có sinh lợi và đáng để
lặp lại không. Hãy dành thời gian và
xây dựng sự tin tưởng vào hệ thống
của bạn để bạn sẵn sàng đi theo nó
và tận dụng các cơ hội mà thị trường
chắc chắn dành cho bạn.
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XEM LẠI HỆ THỐNG CỦA BẠN ĐỂ
ĐẠT ĐƯỢC

TỶ LỆ SUY GIẢM THẤP
Trong các giai đoạn ban đầu của sự
nghiệp giao dịch, nhiều nhà giao
dịch tìm kiếm một hệ thống giao dịch
có tỷ lệ phần trăm giành lợi nhuận
cao, phần lớn lờ đi một trong những
thông số quan trọng nhất trong việc
đánh giá một hệ thống: tỷ lệ suy giảm
vốn! Mức rút vốn là sự sụt giảm vốn
đột ngột trong khoảng thời gian được
nghi nhận cụ thể của một khoản đầu
tư, và nó có liên quan chặt chẽ với

việc quản lý rủi ro, một yếu tố bắt
buộc cho một hệ thống giao dịch
thành công. Các nhà giao dịch thành
công tuân theo các quy tắc quản lý
rủi ro nghiêm ngặt và đảm bảo rằng
tài khoản giao dịch của họ có mức rút
vốn thấp. Bạn có thể tìm hiểu những
vấn đề cơ bản về rút vốn với các hội
thảo qua web, hội thảo đạo tạo miễn
phí và các video hữu ích của FXTM.
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XEM LẠI HỆ THỐNG CỦA BẠN
ĐỂ GIA TĂNG CÁC GIAO DỊCH THẮNG

TIỀM NĂNG
Đã có nhiều bài báo và bài viết về
chủ đề quan trọng này trong việc
giao dịch trên các thị trường. Một số
người có thể biện luận rằng ít giao
dịch thắng hơn so với giao dịch thua
không phải điều quan trọng miễn
là các giao dịch thắng có nhiều giá
trị hơn các giao dịch thua. Họ cho
rằng kết quả cuối cùng là có nhiều
lợi nhuận hơn thua lỗ. Không vấn đề
gì! Thế nhưng về tâm lý của nhà giao
dịch thì sao? Một nhà giao dịch cảm
thấy thế nào khi họ thua lỗ? Chắc
chắn là không vui vẻ lắm! Khi cảm
xúc lấn át, tâm trí của nhà giao dịch

trở nên lờ mờ. Một tâm trí lờ mờ là
công thức cho các kết quả không thể
đoán trước, chẳng hạn như sự thiếu
kỷ luật. Các nhà giao dịch thành
công biết rất rõ điều đó và đảm bảo
rằng chiến lược của họ có nhiều giao
dịch thắng hơn giao dịch thua. Sau
cùng, tâm lý của nhà giao dịch là vô
giá trong việc giao dịch thành công
trên các thị trường. Tại FXTM, đội ngũ
chuyên gia của chúng tôi có nhiều lời
khuyên nhằm giúp bạn gia tăng giao
dịch thắng tiềm năng và giảm thiểu
các giao dịch thua của bạn.
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KHÓA NHỮNG KHOẢN LỢI
NHUẬN NHỎ
Rất nhiều nhà kinh tế học và chuyên
gia phân tích cơ bản sẽ lập luận rằng
các thị trường tài chính là không thể
dự đoán trước. Điều này chỉ đúng
một phần! Khi thị trường đi vào giai
đoạn củng cố, chúng thường không
đi theo xu hướng, thiếu chiều hướng.
Nhưng khi có sự đột phá của tích lũy
hay giai đoạn phân phối xuất hiện,
các thị trường thực sự đi theo xu
hướng và điều đó được thể hiện trên
các biểu đồ giá. Rõ ràng là một thị
trường đi theo xu hướng là một giấc
mơ biến thành sự thật đối với mọi
nhà giao dịch đi theo xu hướng. Đây
là giai đoạn mà tiền có thể được tạo

ra. Thế còn về biến động thì sao? Về
các sự kiện bất ngờ thì sao? Một biến
động giá theo chiều hướng ngược lại
cũng đủ để biến một giao dịch thắng
thành một giao dịch thua. Đảm bảo
rằng bạn nhận được những gì bạn
xứng đáng được hưởng và khóa lợi
nhuận tiềm năng khi xu hướng đang
lộ ra trên biểu đồ giá. FXTM cung
cấp cho bạn những tính năng giao
dịch có thể bảo vệ lợi nhuận tiềm
năng của bạn bằng cách khóa những
khoản lợi nhuận nhỏ! Tìm hiểu thêm
bằng cách trò chuyện với đội ngũ
giàu kinh nghiệm của chúng tôi.
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KẾT HỢP CHẶT CHẼ CÁC QUY
TẮC QUẢN LÝ RỦI RO
Tưởng tượng rằng bạn là thuyền
trưởng của một con tàu đang đi vào
vùng biển đầy sóng gió. Liệu bạn có
cảm thấy tốt hơn nếu bạn đã có một
loạt các công cụ an toàn trên tàu,
chẳng hạn như la bàn, áo phao cứu
sinh, đài phát thanh khẩn cấp và bè
bơm hơi? Điều tương tự cũng đúng
khi giao dịch trên các thị trường.
Chúng tôi có thể không muốn nghĩ
về viễn cảnh tồi tệ nhất, nhưng việc
làm như vậy là hoàn toàn cần thiết.
Một trong những yếu tố quan trọng
nhất của một chiến lược giao dịch

thành công rõ ràng là sự tồn tại của
các quy tắc quản lý rủi ro. Những quy
tắc này xác định các mức cắt lỗ, cắt lỗ
đuổi, chốt lãi, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi
ro nhằm mục đích bảo vệ ban đầu và
cuối cùng (nhưng không kém phần
quan trọng), là việc xác định quy mô
vị thế. Trong các sự kiện đào tạo của
mình, chúng tôi đề cập đến tất cả
những chủ đề này và chúng tôi đảm
bảo rằng bạn hiểu tầm quan trọng
của chúng. Các nhà giao dịch thành
công làm như vậy!
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DỄ DÃI VỚI ĐÒN BẨY.
ĐIỀU ĐÓ THẬT MẠO HIỂM
Một trong những khía cạnh hấp dẫn
nhất của giao dịch là đòn bẩy. Đòn
bẩy là lý do giúp cho các nhà giao
dịch có số tiền nạp nhỏ có thể tạo
ra số tiền lợi nhuận lớn. Thật tuyệt
vời, đúng không nào? À, đúng, nhưng
đồng thời, đòn bẩy cũng bị đáng bị
khiển trách về thua lỗ lớn bởi vì mặc
dù lợi nhuận có thể xuất hiện nhanh
chóng, thì thua lỗ cũng vậy! Đòn bẩy

là một công cụ tài chính để gia tăng
tiềm năng của một nhà giao dịch để
họ có thể kiếm thêm lợi nhuận với ít
tiền hơn. Thật không may là giống
như cách mà đòn bẩy gia tăng lợi
nhuận gấp bội, nó cũng tăng gấp bội
thua lỗ và có thể nhanh chóng phá
hủy hoàn toàn một tài khoản giao
dịch được quản lý yếu kém. Hãy sử
dụng nó một cách hợp lý.
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TÍNH TOÁN
QUY MÔ VỊ THẾ CỦA BẠN
MỖI LẦN BẠN MỞ MỘT VỊ THẾ
Nhiều nhà giao dịch cho rằng việc
quản lý rủi ro chỉ phát huy hiệu quả
khi một giao dịch chống lại họ, vì vậy
các nhà giao dịch mới thường chỉ
tham gia thị trường một cách hấp
tấp mà không áp dụng bất kỳ quy tắc
quản lý rủi ro nào. Tỷ lệ suy giảm vốn
lớn, căng thẳng, thiếu kỷ luật và tất
nhiên là lệnh gọi ký quỹ và tình trạng
ngưng giao dịch không thể tránh
được có thể rất thảm khốc đối với
tâm lý của nhà giao dịch và tài khoản
giao dịch! Các nhà giao dịch bắt buộc

phải hiểu các rủi ro của mình trước
khi tham gia vào thị trường hay mở
một vị thế. Bạn có thể mất bao nhiêu
tiền nếu thị trường không đi theo
chiều hướng mà bạn đã mong đợi?
Liệu lệnh cắt lỗ bảo vệ của bạn có
được áp dụng hay không? Mức ký quỹ
của bạn là bao nhiêu? Việc dành thời
gian để tính toán vị thế của bạn trước
khi thực hiện mọi giao dịch có thể tiết
kiệm cho bạn rất nhiều sự đau khổ về
lâu dài.
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LUÔN LUÔN ĐẶT
LỆNH CẮT LỖ BẢO VỆ
Đây là một viễn cảnh. Nếu bạn định
chơi trò đi bộ trên dây giữa hai tòa
nhà, bạn muốn có được niềm tự hào
nhờ làm việc đó mà không cần bất kỳ
công cụ an toàn nào hay bạn sẽ vui
vẻ hơn khi biết rằng có lưới an toàn
được đặt lưng chừng ở phía dưới để
đỡ bạn nếu bạn rơi xuống? Lưới an
toàn sẽ không cản trở việc làm của
bạn, nó chỉ được bố trí nhằm bảo
vệ bạn nếu trường hợp xấu nhất xảy
ra. Tuy nhiên, đây là bản chất của
lệnh cắt lỗ bảo vệ khiến nhiều nhà
giao dịch không sử dụng chúng. Điều

này thường là bởi vì trong giao dịch,
có rất nhiều lòng tự trọng! Ai muốn
thừa nhận rằng họ sai hoặc giao dịch
của họ có vấn đề? Điều đó thực sự
làm đau đớn và đó là lý do tại sao
con người hiếm khi thừa nhận rằng
mình sai. Hãy bỏ qua lòng tự trọng
của bạn, hãy khiêm tốn và hiểu rằng
thậm chí những nhà giao dịch giỏi
nhất cũng sử dụng lệnh cắt lỗ. Chúng
là một phần của hoạt động giao dịch.
Hãy học cách chấp nhận chúng và
đặt lệnh cắt lỗ để bảo vệ vốn của
bạn!
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THEO SÁT LỆNH CẮT LỖ
ĐỂ BẢO VỆ LỢI NHUẬN
Trong khi tìm kiếm một điểm vào
hoàn hảo, các nhà giao dịch thường
bỏ qua thực tế rằng tham gia một vị
thế chỉ là một yếu tố của việc giao
dịch trên các thị trường tài chính.
Nhiều thông số khác cũng tồn tại,
có tầm quan trọng không kém để
giao dịch thành công. Lệnh cắt lỗ
đuổi là một trong số đó. Lệnh cắt lỗ
đuổi được thiết kế nhằm bảo vệ lợi
nhuận bằng việc cho phép một giao
dịch duy trì mở và lợi nhuận tiếp tục
gia tăng miễn là giá biến động theo

chiều hướng phù hợp, nhưng đóng
giao dịch sau khi giá thay đổi chiều
hướng. Trong các khoảng thời gian
thành công khi mà các nhà giao dịch
để lợi nhuận tiếp tục gia tăng, việc
bảo vệ lợi nhuận bằng lệnh cắt lỗ
đuổi là rất khôn ngoan. Khi lợi nhuận
gia tăng, các nhà giao dịch thành
công dịch chuyển lệnh cắt lỗ đuổi
gần hơn với mức giá hiện tại phòng
khi điều bất ngờ xảy ra. Các công cụ
như thế này cho phép bạn giao dịch
có kỷ luật hơn
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THẬN TRỌNG VỚI
GIAO DỊCH THEO TIN SỰ KIỆN
Các sự kiện theo tin tức về giao dịch,
đặc biệt là các sự kiện có tác động
lớn như NFP (bảng lương phi nông
nghiệp) là một cảm giác cực kỳ mạnh
mẽ đối với hầu hết các nhà giao dịch.
Sự dự đoán, tin đồn của thị trường,
công bố và biến động cao xung quanh
sự kiện hấp dẫn đến nỗi hầu hết các
nhà giao dịch bỏ qua các mối nguy
hiểm và rủi ro. Báo giá lại, trượt giá,
thiếu chiều hướng và sự thất vọng chỉ
là một vài hậu quả. Biến động giá hai
chiều đột ngột cũng không mang lại

nhiều khả năng để xoay sở, đặc biệt
là trên những khung thời gian thấp
hơn mà ở đó hầu hết các nhà giao
dịch mới đang giao dịch. Tại FXTM,
chúng tôi cung cấp việc đào tạo được
kiểm soát trong thời gian diễn ra các
sự kiện thực tế trên thị trường để bạn
có thể hiểu cách mà thị trường phản
ứng. Bạn có thể thấy sự hấp dẫn của
các sự kiện theo tin tức về giao dịch
là quá nhiều để cưỡng lại nhưng bạn
cũng cần hiểu các rủi ro có liên quan
và cảnh giác.
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XÁC ĐỊNH
GIỜ GIAO DỊCH
Một trong những đặc tính hấp dẫn
nhất của thị trường ngoại hối rõ ràng
là giờ giao dịch. 24 giờ mỗi ngày, 5
ngày một tuần. Vâng, 24 giờ mỗi và
mọi ngày làm việc. Rõ ràng là lịch
giao dịch có thể đáp ứng nhu cầu của
mọi nhà giao dịch ở bất cứ đâu trên
thế giới, nhưng hãy thận trọng. Trước
khi giao dịch, hãy chọn khung giờ
phù hợp nhất với phong cách sống,
hồ sơ và tính cách giao dịch của bạn.
Nghiên cứu các đặc tính của những

khung giờ này. Tìm hiểu về sự giao
thoa giữa các phiên giao dịch. Các
đồng tiền và công cụ tài chính khác
hoạt động như thế nào vào những
khung giờ giao dịch đó? Mô hình
giá biến động hay giữ nguyên? Giá
thường biến động trong một khoảng
hẹp hay thường đi theo xu hướng?
Trước khi quyết định về khung giờ
giao dịch của bạn, hãy nghiên cứu
một chút và thực tế về các cam kết
của bạn.
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NẮM VỮNG

NGHỆ THUẬT KỶ LUẬT
Việc có một hệ thống giao dịch và các
quy tắc quản lý rủi ro chuyên nghiệp
vẫn chưa đủ. Kỷ luật là điều kiện tiên
quyết cho mọi nhà giao dịch thành
công, nhưng tin tốt đó là nó có thể
được nắm vững, tất cả những gì cần
thiết đó là một chút quyết tâm từ
phía bạn cũng giống như một vận
động viên sẽ thức dậy lúc 5 giờ sáng
mỗi ngày để tập luyện, vì vậy bạn
phải có được chế độ kỷ luật nghiêm
ngặt cho việc giao dịch của mình.

Việc này bao gồm nghiên cứu các
thị trường (đặc biệt là các thị trường
mà bạn sẽ giao dịch), lưu ý sát sao
đến các công bố tin tức có liên quan
và thành thạo việc tự kiểm soát bản
thân. Kỷ luật không thể được truyền
dạy; tuy nhiên, có rất nhiều cách để
nắm vững nó. Bạn chỉ cần tìm ra cách
phát huy hiệu quả với bạn. Các nhà
giao dịch thành công dành thời gian
để hoàn thiện kỷ luật của họ và bạn
cũng có thể làm vậy.
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NẾU BẠN KHÔNG THỂ BÁM SÁT
VÀO HỆ THỐNG CỦA MÌNH,

THÌ HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI PHÁT
TRIỂN MỘT EA CHO BẠN
Hệ thống giao dịch chuyên gia cố vấn (EA) được phát triển qua việc sử dụng các
quan sát theo kinh nghiệm được kết hợp với các kết quả thống kê và thử nghiệm trở
lại trên các dữ liệu lịch sử cũng như thử nghiệm về tương lai trên giá cả trực tiếp.
Có vẻ phức tạp, đúng không? À, đối với hầu
hết các nhà giao dịch, có lẽ là như vậy nhưng
đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng chúng…
để thực hiện một số tính toán và giảm thiểu
căng thẳng cho việc giao dịch hàng ngày. Đôi
khi, giai đoạn phát triển yêu cầu việc kiểm
tra bằng mắt đối với các biểu đồ giá, kỹ năng
chuyên môn, sự làm việc chăm chỉ, điều chỉnh
các thông số trong nhiều giờ cả ban ngày và
ban đêm. Tại sao lại có tất cả những rắc rối
đó? À, câu trả lời khá đơn giản. Để có một lộ
trình cho việc giao dịch trên các thị trường.
Các điểm vào chính xác, các mức lợi nhuận
chính xác và các điểm thoát chính xác trong

trường hợp sự việc bất ngờ xảy ra. Mọi thứ
phải được tính toán trước... ngay cả các rủi ro
tiềm năng. Cần phải lưu ý rằng việc đi theo hệ
thống giao dịch của bạn là bắt buộc. Nếu bạn
gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc đi theo hệ
thống đó thì hãy đảm bảo là bạn được phát
triển một hệ thống giao dịch chuyên gia cố
vấn cho mình. Mặc dù không có hệ thống giao
dịch nào chính xác 100%, nhưng 100% thời
gian… việc có một hệ thống giao dịch chuyên
gia cố vấn đảm bảo kỷ luật 100%! Hãy theo
dõi các hội thảo của FXTM để tìm hiểu thêm
về hệ thống đó.
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ĐỪNG GIAO DỊCH QUÁ MỨC
Giao dịch quá mức là một cạm bẫy
có thể khác trong thói quen của các
nhà giao dịch đáng được xem xét
chặt chẽ hơn. Giao dịch quá mức có
thể bắt nguồn từ sự kết hợp của tình
trạng buồn tẻ, lòng tham, và sự mất
tự tin và đó là điều rất nguy hiểm.
Ngồi trước màn hình, nhìn chằm
chằm vào biển đồ giá trong nhiều
giờ, tìm kiếm một giao dịch đầy hứa
hẹn không phải là điều dễ dàng
nhất để làm bởi vì nó đòi hỏi sự kiên
nhẫn. Các nhà giao dịch muốn được
giao dịch. Họ muốn mua và bán. Họ
không thể chờ đợi để nhấn phím trên
bàn phím hoặc nhấp chuột để mở
một vị thế. Đây chính xác là điều mà
những người mới bắt đầu và các nhà

giao dịch trung cấp muốn làm. Sau
một vị thế thắng, lòng tự trọng được
thúc đẩy, họ cảm thấy tự tin hơn và
họ thấy việc nhanh chóng mở vị thế
tiếp theo dễ hơn. Sau một vị thế thua,
lòng tự trọng bị tổn thương, tâm lý là
cam tâm chấp nhận, sự tự tin bị mất
đi và nhà giao dịch dễ nhảy ngay vào
giao dịch tiếp theo để hàn gắn nỗi
đau. Giao dịch quá mức có nghĩa là
thường thì nhà giao dịch không suy
nghĩ kỹ lưỡng về động thái tiếp theo
của mình và việc này gây ra nguy
hiểm và rủi ro. Hãy trung thành với
kế hoạch của bạn. Đừng để lòng tự
trọng và cảm xúc kiểm soát các quyết
định giao dịch của bạn.
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GIAO DỊCH CHỈ VỚI
CÁC THIẾT LẬP CÓ
XÁC SUẤT CAO
Đông đảo cộng đồng giao dịch biết
rằng các thiết lập giao dịchđều nằm
trên các biểu đồ giá. Các thiết lập cơ
bản, kỹ thuật hoặc thậm chí là cảm
xúc có thể được phát hiện bằng cách
nhìn thoáng qua vào các biểu đồ giá.
Có nhiều lý do để mở một vị thế và
còn có nhiều lý do hơn để đóng một
vị thế. Trong khi tìm kiếm sự cân bằng
giữa sự thỏa mãn trong công việc với
tư cách là một nhà giao dịch và lợi
nhuận hiểu theo khía cạnh tài chính,
các nhà giao dịch thành công lọc ra

các thiết lập giao dịch và họ chỉ đi
theo các thiết lập thể hiện xác suất
thành công cao. Bằng việc học cách
đọc các biểu đồ giá và thử nghiệm
với chiến lược giao dịch của bạn, bạn
sẽ giành được sự tự tin trong việc xác
định các thiết lập có xác xuất cao.
Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng ngay cả các
thiết lập có xác suất cao cũng không
được đảm bảo 100%, vì vậy, bạn phải
luôn luôn sử dụng các chiến lược
quản lý rủi ro.
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THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG CỦA BẠN VÀ ĐIỀU
CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA NÓ ĐỐI VỚI

CÁC CẶP TIỀN TỆ KHÁC NHAU
Khi mua một chiếc xe đạp từ một cửa
hàng, bạn cần điều chỉnh nó để phù
hợp với phong cách đạp xe của mình.
Có lẽ, chiếc yên cần được nâng lên,
bánh xe cần được bơm căng và các
tay lái cần được điều chỉnh. Hãy nghĩ
về hệ thống giao dịch của bạn theo
cách tương tự; một giải pháp sáng
tạo cần được điều chỉnh cho phù hợp
với các nhu cầu của bạn. Các chiến
lược, phương pháp và hệ thống giao
dịch hiện đã được cung cấp rộng
rãi trên khắp các trang web. Mặc dù
khái niệm đằng sau hầu hết trong
số chúng là đúng về mặt lý thuyết,
nhưng trên thực tế, các điều chỉnh

nhất định cần được thực hiện đối với
các cặp tiền tệ, công cụ tài chính và
khung thời gian khác nhau. Không
phải mọi công cụ tài chính hoạt động
theo cách giống nhau. Một số công
cụ biến động hơn các công cụ khác.
Một số yêu cầu các bộ lọc lớn hơn
các công cụ khác. Một số đạt tới mục
tiêu lợi nhuận của chúng nhanh hơn
các công cụ khác. Hãy điều chỉnh các
thông số trên hệ thống giao dịch của
bạn cho phù hợp với đặc tính riêng
của mỗi công cụ và thử nghiệm với
các giao dịch nhỏ hơn trước tiên để
kiểm tra kết quả. Các nhà giao dịch
thành công làm như vậy.
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ĐỪNG BAO GIỜ CỐ
GẮNG ĐÁNH BẠI THỊ
TRƯỜNG
Bước đầu trong sự nghiệp giao dịch
của mình, các nhà giao dịch mới đặt
mục tiêu đánh bại thị trường. Có lẽ
bạn đã nghe các câu chuyện về các
nhà giao dịch khác, những người
quyết tâm kiểm soát USD, sở hữu
EUR hoặc ngược đãi JPY. Sự thực đó
là việc này hiếm khi kết thúc tốt đẹp.
Tất nhiên, mua ở mức giá thấp nhất
tuyệt đối và thoát ra có lãi ở mức giá
cao nhất tuyệt đối là mục tiêu; tuy
nhiên, cần phải mất nhiều giờ để
nghiên cứu các chiến lược, chỉ báo

và các công cụ kết hợp khác nhau để
làm được điều này. Bạn càng thoát ra
khỏi mô thức “đánh bại thị trường”,
bạn càng nhanh chóng thấy mình
trên con đường dẫn tới thành công.
Hãy để thị trường đi theo đường
hướng của nó và học cách giao
dịch như một nhà giao dịch chuyên
nghiệp. Tại FXTM, các hội thảo và hội
thảo qua web về đào tạo của chúng
tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc đạt được
mục tiêu và giúp bạn giữ bình tĩnh.
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THAY VÀO ĐÓ, HÃY ĐI
THEO THỊ TRƯỜNG
Nhiều nhà giao dịch bị mắc vào các
phương pháp dự đoán tài chính mới
nhất, nhưng thật bất ngờ, bất ngờ!
Mọi chỉ báo đều được thiết kế nhằm
đi theo thị trường. Chúng không dự
đoán bất kỳ điều gì; mà thay vào
đó, chúng chỉ đi theo thị trường tài
chính. Chỉ báo nhanh nhất trên thị
trường là bản thân giá cả, vì vậy nếu
bạn học cách hiểu các biểu đồ giá
cả, hãy đi theo hành động giá và học

cách đi theo phân tích cảm xúc và kỹ
thuật, khi đó bạn sẽ đi đúng đường.
Tại FXTM, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn
biết bạn cần đề phòng điều gì trong
các hội thảo và hội thảo qua web của
chúng tôi để các thị trường sẽ không
còn là điều bí ẩn nữa. Hãy tập trung
sự chú ý của bạn vào các biểu đồ giá
và đi theo thị trường... chúng sẽ cho
bạn biết tất cả những gì bạn cần biết.
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ĐỪNG ĐỂ LÒNG TỰ TRỌNG CỦA BẠN

LẤN ÁT VIỆC GIAO DỊCH CỦA BẠN
Đúng là lòng tự trọng của bạn có thể
lấn át và bắt đầu sai khiến cách mà
bạn hành xử trong khi giao dịch. Có
một sự thật đáng ngạc nhiên đó là
nhiều nhà giao dịch tham gia thế giới
ngoại hối tuyệt vời được thôi thúc bởi
lòng tự trọng của họ. Mục tiêu của họ
là mua ở mức giá thấp nhất có thể và
thoát ra với lợi nhuận ở mức giá cao
nhất có thể. Bạn có thể hình dung
ra tác động tới lòng tự trọng của
mình không? Điều đó thúc đẩy lòng
tự trọng mạnh mẽ và bạn cảm thấy
không thể bị đánh bại. À, thực tế đó
là đây không phải là giao dịch chuyên

nghiệp bởi vì các nhà giao dịch
chuyên nghiệp tìm kiếm các thiết lập
có xác suất thành công cao và các mô
hình giá được xác nhận bởi số ít các
chỉ báo. Họ nghiên cứu thị trường,
thể hiện sự chú ý, họ giữ im lặng và
họ không bao giờ khoe khoang về
các giao dịch thắng của mình. Mặc
dù nhiều nhà giao dịch mới tìm cách
để thúc đẩy lòng tự trọng của mình,
nhưng các nhà giao dịch thành công
tìm cách để thúc đẩy tài khoản của
mình. Các nhà giao dịch thành công
tham gia thị trường để kiếm tiền.
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ĐỪNG ĐỂ
CẢM XÚC CỦA BẠN LẤN ÁT
Nỗi sợ hãi và lòng tham là các yếu tố quan
trọng cần được giải quyết trong các giai
đoạn khởi đầu trong sự nghiệp của một
nhà giao dịch. Nỗi sợ hãi là cảm giác khó
chịu rằng một điều gì đó đau đớn có thể
xảy ra... chủ yếu là bạn sẽ mất tiền. Các
nhà giao dịch, đặc biệt là những người
mới bắt đầu, thường sợ việc cắt lỗ và nó
được hiểu như là một trong những sự kiện
nguy hiểm hoặc thậm chí là đau đớn nhất
trong cuộc sống của một nhà giao dịch.
Chính là vào thời điểm đó trong giao dịch
mà một người nhận ra rằng họ đã sai. Từ
không sử dụng lệnh cắt lỗ một chút nào
đến dịch chuyển điểm cắt lỗ xa khỏi giá
để tránh bị nhận xét gay gắt, mất mát đau
đớn, các nhà giao dịch sẽ làm mọi việc
để tránh phải thừa nhận rằng họ đã sai và
trong nhiều trường hợp họ sẽ gỡ bỏ hết
lệnh cắt lỗ đó. Nỗi sợ hãi lấn át, tâm trí
trở nên lờ mờ, các quyết định không còn

đúng, kỷ luật không còn được duy trì và
tất cả chúng ta đều biết chuyện gì sẽ diễn
ra tiếp theo. Mặt khác, lòng tham là mong
muốn ích kỷ để kiếm số tiền lợi nhuận
quá mức. Chúng ta cho rằng nếu chúng ta
có thể thành công với giao dịch lớn tiếp
theo này thì tiền sẽ đổ vào. Giao dịch đó
không phát huy tác dụng? Vậy thì, chúng
ta hãy thử giao dịch tiếp theo và v.v. Mặc
dù hệ thống giao dịch có thể chứng tỏ là
tốt và sinh lợi, nhưng nhiều nhà giao dịch
tham lam sẽ gỡ bỏ lệnh chốt lãi để cố
gắng tối đa hóa lợi nhuận của mình. Tất
nhiên, đó thường là lúc mà giá biến động
theo chiều hướng ngược lại và giao dịch
sinh lợi biến thành giao dịch thua lỗ. Lòng
tham là một loại sợ hãi. Sợ hãi không có
đủ lợi nhuận. Hãy loại bỏ nỗi sợ hãi của
bạn. Các nhà giao dịch thành công làm
như vậy.
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CÓ KỶ LUẬT.
TÔN TỬ COI KỶ LUẬT LÀ

VẤN ĐỀ SINH TỬ
Một trong những Vị tướng Trung Quốc
vĩ đại của mọi thời đại, và là tác giả
của cuốn sách chiến thuật quân sự
nổi tiếng, “Nghệ thuật Chiến tranh”,
đã trình bày trong 13 chương tất cả
các yếu tố cần thiết để chiến thắng
một cuộc chiến. Mọi cuộc chiến. Khi
ông bị Vua Lữ Hậu của nước Ngô thử
thách nhằm kiểm tra lý thuyết của
ông về quân đội của nước này và đặc
biệt hơn là về phụ nữ, Tôn tử đã vui
vẻ chấp nhận. Sau khi đưa trọng tâm
giảng dạy và kỷ luật của mình vào
thực hành, vị Vua của nước này đã
bị thuyết phục rằng Tôn tử là một vị
tướng xứng đáng để dẫn dắt quân đội

của ông. Tôn tử đã được cử làm thừa
tướng và dẫn dắt quân đội của nước
Ngô đi đến chiến thắng vẻ vang trước
nước Chu. Đối với Tôn tử, kỷ luật là
vấn đề sinh tử và ông đã thực hành
những gì ông đã giảng dạy. Bạn có
tin tưởng vào kỷ luật của mình đủ để
giúp bạn vượt qua các thời khắc khó
khăn không? Các nhà giao dịch thành
công luôn luôn có kỷ luật trong các
chiến thuật giao dịch của mình và tại
FXTM, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong
hành trình giao dịch của bạn hướng
tới trạng thái kỷ luật tốt nhất.
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CHẤP NHẬN THUA LỖ:

CHÚNG LÀ MỘT PHẦN CỦA
VIỆC GIAO DỊCH
Thua lỗ là một phần của việc giao
dịch và đây là điều gì đó mà bạn cần
chấp nhận ngay từ đầu. Ngay cả hệ
thống giao dịch được thiết kế chuyên
nghiệp nhất đôi khi cũng sẽ phải chịu
thua lỗ. Nhà giao dịch càng sớm chấp
nhận rằng thua lỗ là một đặc tính
của việc giao dịch, thì người đó càng
nhanh có một tâm trí sáng suốt để
tập trung vào việc quản lý một vị thế
giao dịch. Thua lỗ được nhiều nhà
giao dịch chưa có kinh nghiệm xem
là một trong những sự kiện bất hạnh

nhất trong việc giao dịch trên các thị
trường tài chính. Sau một giao dịch
thua lỗ, họ thấy bản thân bị mắc kẹt
vào việc theo đuổi thị trường để “trả
thù” bởi vì lòng tự trọng của họ đã bị
tổn thương. Tin tưởng vào hệ thống
của bạn rõ ràng ngụ ý việc chấp nhận
các thua lỗ và thua lỗ không có nghĩa
là bạn nên thay đổi toàn bộ chiến
lược. Hãy học cách quản lý tâm lý có
liên quan đến thua lỗ của bạn. Các
nhà giao dịch thành công làm như
vậy.
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KHÔNG CÓ GÌ 100% TRONG CUỘC SỐNG.

GIAO DỊCH CŨNG KHÔNG
PHẢI LÀ NGOẠI LỆ
Cuộc sống đầy những thăng trầm và
nó cũng đầy những bất ngờ, cả bất
ngờ tốt cũng như xấu. Điều tương
tự cũng đúng khi giao dịch trên các
thị trường tài chính. Phải luôn luôn
dự liệu điều bất ngờ và chuẩn bị sẵn
sàng để đối phó với nó và xoay sở
giống như một nhà giao dịch chuyên
nghiệp. Biết các thủ thuật giao dịch,
chuẩn bị cho điều bất ngờ và hiểu các

công cụ quản lý giao dịch của bạn sẽ
làm giảm tác động của cú sốc mạnh
nếu các thị trường chống lại bạn.
Kiến thức sẽ hướng dẫn bạn qua các
thăng trầm và tại FXTM, các hội thảo
đào tạo vượt trội của chúng tôi trên
khắp toàn cầu luôn sẵn sàng hỗ trợ
bạn. Hãy khám phá và tham gia sự
kiện tiếp theo của chúng tôi.
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NHÀ GIAO DỊCH NGHIỆP DƯ MUỐN MÌNH ĐÚNG.

NHÀ GIAO DỊCH CHUYÊN
NGHIỆP MUỐN KIẾM TIỀN
Đó là một đặc tính trong bản chất
cần được đúng của con người. Con
người có tính cạnh tranh, họ muốn
trở thành người chiến thắng và phấn
đấu vì mục tiêu đó trong suốt cuộc
đời. Ước muốn giành chiến thắng rõ
ràng là một yếu tố quan trọng và tất
nhiên đây là một yếu tố quan trọng
của giao dịch. Câu hỏi là liệu bạn
muốn đúng hay muốn kiếm tiền? Đây
là nơi mà bạn cần phải khiêm tốn.
Hãy dành thời gian để học các công
cụ giao dịch, đặt các câu hỏi và lắng

nghe các câu trả lời bởi vì kiến thức
thúc đẩy niềm tin. Có kỷ luật để đi
theo chiến lược của bạn nhưng hãy
học cách chấp nhận khi bạn phạm
sai lầm. Việc quan trọng là phải học
hỏi và phát triển trên hành trình giao
dịch của bạn và các nhà giao dịch
thành công rất khiêm tốn và được
hỗ trợ bởi kiến thức và niềm tin vững
chắc. Đúng và kiếm tiền không phải
luôn luôn giống nhau. Hãy chấp nhận
điều này. Các nhà giao dịch thành
công làm như vậy.
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TRONG KHI NHỮNG NGƯỜI MỚI BẮT
ĐẦU TÌM KIẾM ĐIỂM VÀO TỐT NHẤT,

CÁC NHÀ GIAO DỊCH CHUYÊN
NGHIỆP QUAN TÂM ĐẾN VIỆC
KHÓA LỢI NHUẬN
Rõ ràng là nhiều nhà giao dịch mới
dành nhiều giờ mỗi ngày để nghiên
cứu các hệ thống giao dịch và chỉ báo
kỹ thuật nhằm tìm kiếm điểm vào tốt
nhất trên thị trường. Họ cho rằng một
điểm vào tốt sẽ đảm bảo lợi nhuận,
nhất là lợi nhuận to lớn. Mặc dù một
điểm vào tốt, đặc biệt là vào các giai
đoạn phát triển ban đầu trong một
xu hướng mới luôn luôn là đòi hỏi
bắt buộc, nhưng các mức chốt lãi và
điểm thoát cũng quan trọng không
kém trong một hệ thống giao dịch
thành công. Hãy hỏi bất kỳ nhà giao

dịch chuyên nghiệp nào. Giao dịch
theo chiều hướng của xu hướng chủ
đạo và thoát ra khi xu hướng chủ
đạo không còn tồn tại nữa. Khóa lợi
nhuận của bạn và bỏ chúng vào túi
mà không quá tham lam. Sử dụng
các công cụ chốt lãi của bạn để đảm
bảo rằng bạn thoát khỏi giao dịch
vào thời điểm thích hợp. FXTM cung
cấp các hội thảo và hội thảo qua
web về việc chốt lãi. Hãy tham gia
với chúng tôi. Chúng hoàn toàn MIỄN
PHÍ.
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‘XU HƯỚNG LÀ BẠN’
Tất cả chúng ta đều đã nghe qua cụm
từ “Xu hướng là bạn”. À, nó không chỉ
là bạn… nó còn hơn cả vậy. Khi giao
dịch trên các thị trường tài chính, bạn
phải cố gắng xác định xu hướng và
giao dịch theo xu hướng đó thay vì
cố gắng đánh bại nó. Một xu hướng
có nhiều khả năng sẽ tiếp diễn hơn
là đảo chiều và định luật thứ nhất về
chuyển động của Newton đã phát

biểu rằng “một vật đang chuyển động
sẽ tiếp tục chuyển động nếu không
có ngoại lực tác dụng”. Tương tự, một
xu hướng sẽ tiếp tục đi theo cùng một
chiều hướng cho đến khi mô hình giá
báo hiệu rằng xu hướng chủ đạo đã
kết thúc. Hãy chú ý tới các biểu đồ và
giao dịch theo chiều hướng của xu
hướng. Các nhà giao dịch thành công
làm như vậy.
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NÂNG CAO

KIẾN THỨC CỦA BẠN
Kiến thức là sức mạnh. Câu châm
ngôn này áp dụng cho tất cả các lĩnh
vực của cuộc sống và việc giao dịch
trên các thị trường tài chính cũng
không là ngoại lệ. Kiến thức sẽ hướng
dẫn bạn qua các giao dịch với sự tự
tin miễn là bạn sẵn lòng nỗ lực. Nhiều
nhà giao dịch mới đọc một bài viết
và cảm thấy sẵn sàng tham gia thị
trường, nhưng điều này là chưa đủ.
Hãy tìm hiểu một hệ thống giao dịch
chuyên nghiệp, nghiên cứu các kỹ

thuật quản lý rủi ro khác nhau, thực
hành các lot và đặt ra các nguyên
tắc rõ ràng cho bản thân. Tại FXTM,
chúng tôi cung cấp các hội thảo và
hội thảo qua web đào tạo về các hệ
thống giao dịch, việc quản lý rủi ro và
kỷ luật. Hãy tham gia với chúng tôi
bất cứ lúc nào để nâng cao kiến thức
của bạn. Các buổi hội thảo của chúng
tôi là MIỄN PHÍ và bạn có thể tham dự
bao nhiêu buổi theo ý muốn.
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TRÁNH ĐẶC ĐIỂM CỦA
ẾCH & BỌ CẠP
Trong câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng
về bọ cạp và ếch, bọ cạp nhờ ếch
cho đi quá giang qua sông vì bọ cạp
không biết bơi. Ban đầu, ếch lưỡng
lự vì sợ rằng bọ cạp sẽ đốt ếch nhưng
sau cùng, bọ cạp đã thuyết phục
được ếch bằng cách nói rằng nếu nó
đốt ếch thì cả hai đều sẽ chìm xuống
sông. Khi đến giữa sông, một tiếng
rì rầm nhỏ khiến bọ cạp hoảng sợ và
bọ cạp đã đốt vào lưng ếch. Ếch hỏi
bọ cạp tại sao nó lại đốt ếch và bọ
cạp trả lời là “bởi vì đó là bản chất

của tôi.” Việc đốt theo bản năng của
bọ cạp là sự thất bại của riêng nó.
Việc giao dịch cũng tương tự. Nhiều
nhà giao dịch chưa có kinh nghiệp
thực hiện các giao dịch tồi lặp đi lặp
lại mặc dù họ biết xác suất thành
công của chúng là thấp. Họ phản ứng
theo bản năng mỗi lần như vậy. Hãy
khách quan và xem xét bạn đang đi
sai đường ở đâu, xóa bỏ đặc điểm
của ếch và bọ cạp trong bạn. Các nhà
giao dịch thành công làm như vậy.
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ĐỪNG THAM LAM
Đôi khi, chúng ta có thể tham lam
trong việc tìm kiếm một chiến thắng
siêu lớn đến nỗi chúng ta đánh mất
tầm nhìn về một viễn cảnh lớn hơn.
Ham muốn quá mức về lợi nhuận
nhiều hơn chi phối hành động của
nhiều nhà giao dịch trên các thị
trường tài chính, đôi khi với các kết
quả khó chịu. Lòng tham sẽ thúc
giục bạn dịch chuyển mức lợi nhuận
hoặc mức cắt lỗ của bạn nhiều lần
cho đến khi có lẽ là bạn sẽ gỡ bỏ hết

chúng đi. Lòng tham sẽ thúc giục
bạn bỏ qua kỷ luật, che khuất việc ra
quyết định của bạn và xóa đi sự thích
thú với giao dịch. Các nhà giao dịch
mới thường khám phá ra rằng các
giao dịch sinh lợi biến thành các giao
dịch thua lỗ chỉ bởi vì lòng tham. Hãy
chấp nhận những gì mà thị trường
dành cho bạn, chấp nhận khi nào
là thời điểm cần thoát giao dịch và
đừng quá tham lam. Các nhà giao
dịch thành công không tham lam.
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CÁC MỨC CỰC TRỊ DAO ĐỘNG

CHỈ LÀ MỘT CẢNH BÁO
Nhiều chiến lược đã được hình thành
dựa trên lý thuyết về các mức cực trị
dao động. Tức là các mức mua và bán
quá mức. Trạng thái mua quá mức
ngụ ý rằng giá cả đã tăng lên quá xa
và một biến động theo chiều hướng
ngược lại sắp xảy ra. Trái lại, trạng
thái bán quá mức ngụ ý rằng giá cả
đã sụt giảm quá xa và sự bật lên sẽ
xuất hiện. Hãy thận trọng bởi vì biến
động đầu tiên vào mức cực trị trong
các giai đoạn ban đầu của một xu

hướng sẽ gây lầm đường lạc lối. Các
mức cực trị thường chỉ là các cảnh
báo và không phải là lý do để mua
vào hoặc bán ra. Nhiều nhà giao dịch
mới hay bực mình và có thể trở nên
bồn chồn dẫn đến việc đưa ra động
thái khi họ thấy một sự thay đổi trên
các biểu đồ. Hãy tập trung, kiên nhẫn
và chờ đợi. Hãy tham gia các hội thảo
và hội thảo qua web của chúng tôi
để nhận lời khuyên tuyệt vời từ các
chuyên gia thị trường của chúng tôi.
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LUÔN LUÔN NHỚ

CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN
NGỖNG ĐẺ TRỨNG VÀNG
Trong câu chuyện ngụ ngôn “Ngỗng
đẻ Trứng vàng” của Aesop, một người
nông dân đã đến kho thóc vào mỗi
buổi sáng để thu lượm trứng ngỗng.
Vào một buổi sáng, anh bất ngờ nhìn
thấy một quả trứng lớn màu vàng và
lấp lánh. Anh đã cố nâng nó lên và
nhận thấy rằng nó nặng như chì. Anh
cho rằng những người bạn của anh
đã chơi khăm mình. Anh định ném
nó đi nhưng sau khi cân nhắc, anh đã
mang nó về nhà và hỏi ý kiến vợ. Cô
ta đã thuyết phục anh mang nó tới thị
trấn nơi mà họ tìm ra rằng quả trứng
đó là vàng nguyên chất. Mỗi buổi

sáng, anh làm cùng công việc thường
ngày như vậy và chẳng mấy chốc anh
trở nên rất giàu bằng cách bán trứng
vàng. Thật không may, anh trở nên
quá tham lam và quyết định giết con
ngỗng để lấy ra tất cả số vàng mà nó
có thể mang lại. Anh thật bất ngờ khi
không tìm thấy gì! Bài học của câu
chuyện này dành cho các nhà giao
dịch đó là cần phải kiên nhẫn, chờ
đợi và tận hưởng phần thưởng của
bạn và đừng bao giờ nghĩ rằng bạn
có thể đi tắt để chạm tới thành công.
Các nhà giao dịch thành công không
làm như vậy.
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CÁC NGƯỠNG HỖ TRỢ &
NGƯỠNG KHÁNG CỰ LUÔN BỊ PHÁ VỠ
Một trong những nhận thức sai lầm
lớn nhất trong số các nhà giao dịch
và đặc biệt là trong số những người
mới bắt đầu là Ngưỡng hỗ trợ và
Ngưỡng kháng cự. Nhiều nhà giao
dịch mới cho rằng khi thị trường
chạm ngưỡng hỗ trợ thì giá sẽ bật lên
và khi thị trường chạm ngưỡng kháng
cự thì giá sẽ phục hồi. Tất nhiên, điều
đó cũng đúng trong khoảng thời gian
thị trường đi ngang. Trong khoảng
thời gian thị trường đi theo xu hướng,
giá sẽ liên tục biến động theo chiều
hướng của xu hướng chủ đạo, phá vỡ
mọi rào cản trên đường. Hãy nghĩ về

thị trường đi theo xu hướng như một
cơn sóng thần cuốn theo mọi mảnh
vụn - sức mạnh cực kỳ lớn. Đặc biệt là
trong một xu hướng tăng, giá sẽ phá
vỡ mọi ngưỡng kháng cự cho đến khi
sự đảo chiều xuất hiện. Ngược lại,
trong trường hợp của xu hướng giảm,
giá sẽ vi phạm mọi ngưỡng hỗ trợ cho
đến khi sự đảo chiều xuất hiện theo
chiều hướng ngược lại. Đây là sự thật
về ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng
cự. Các nhà giao dịch thành công biết
điều đó. Hãy tham gia với chúng tôi
để nhận hội thảo qua web miễn phí
và tìm hiểu thêm.
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CÁC ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG
THAY THẾ CÁC ĐƯỜNG XU HƯỚNG
Sự thật của vấn đề đó là đường trung
bình động là một trong những chỉ
báo phổ biến nhất được các nhà giao
dịch thuộc mọi cấp độ sử dụng trên
các thị trường tài chính. Ngay cả các
chuyên gia phân tích cơ bản cũng sử
dụng chúng. Một lý do đó là bởi vì
chúng dễ hiểu và dễ diễn giải. Ngoài
các tín hiệu khởi phát bên trên và bên
dưới đường trung bình động, các nhà
giao dịch sử dụng chúng bởi vì chúng
thay thế các đường xu hướng. Chúng
được hiểu là các đường xu hướng

động. Các nhà giao dịch không cần
vẽ đường xu hướng trên các biểu đồ
giá khi giá xuất hiện cũng như khi họ
chọn một công cụ hoặc khung thời
gian khác. Một khi được gắn trên biểu
đồ giá, đường trung bình động sẽ
theo sát giá, biến nó thành một chỉ
báo tương đối tin cậy cho các nhà
giao dịch thuộc mọi năng lực. Các
nhà giao dịch thành công sử dụng
chúng và chúng tôi cũng sẽ rất vui khi
được phổ biến cho bạn cách sử dụng
chúng.
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CHỈ BÁO LÀ

CÁC CÔNG CỤ PHỤ TRỢ
Hãy nhớ đến truyền thuyết về Chiếc
Chén Thánh? Mất nhiều giờ vất vả tìm
kiếm một mục tiêu đặc biệt mà đôi
khi phải đánh đổi mọi thứ khác trong
đời? Nhiều nhà giao dịch rơi vào cái
bẫy tìm kiếm “chiếc chén thánh” trên
các thị trường tài chính. Tìm kiếm chỉ
báo kỳ diệu sẽ hướng dẫn họ trong
việc giành được lợi nhuận lớn từ các
thị trường. Dành nhiều giờ và ngày
làm việc để đạt được mục tiêu đó.
Đọc nhiều bài viết và tải về nhiều
cuốn sách. Sau nhiều khoảng thời
gian thử nghiệm không thành công
và mắc sai lầm, họ chấp nhận việc

kết hợp hai hay nhiều chỉ báo để đạt
được mục tiêu đó. Thật không may
là càng nhiều chỉ báo được sử dụng,
họ càng gặp phải nhiều chậm trễ.
Sự thật đó là chỉ báo chỉ là các công
cụ phụ trợ. Chúng là dẫn xuất của
giá cả và do đó, chúng kéo theo sự
chậm trễ thay vì dẫn đạo. Hãy từ bỏ
niềm tin của bạn rằng các chỉ báo
là Chiếc Chén Thánh. Các nhà giao
dịch thành công biết cách làm việc
đó. FXTM cung cấp nhiều hội thảo và
hội thảo qua web để hướng dẫn bạn
trong việc hiểu và áp dụng hợp lý các
chỉ báo.
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GIÁ CẢ LÀ YẾU TỐ CHỦ ĐẠO,
KHÔNG PHẢI LÀ CHỈ BÁO
Bạn đã từng nghe câu thành ngữ
“Đừng để tất cả trứng vào một giỏ”
chưa? À, điều tương tự áp dụng với
việc đặt tất cả tiền của bạn vào một
giao dịch. Các nhà giao dịch giàu
kinh nghiệm biết rất rõ rằng không
có một chỉ báo kỹ thuật đặc biệt nào
để tin tưởng vào. Thay vào đó, họ sử
dụng chúng để xác nhận các tín hiệu
của mình. Họ theo dõi sát sao giá
cả và chủ yếu tin tưởng vào các mô
hình giá có xác suất cao để giao dịch.

Tức là, để mua vào và bán ra. Các mô
hình giá chủ yếu mang tính chủ quan
và chính là vào những khoảng thời
gian đó mà các nhà giao dịch tham
khảo một loạt chỉ báo để xác nhận.
Chỉ có các nhà giao dịch nghiệp dư
mới đặt tất cả số trứng của mình vào
một giỏ khi nghĩ đến các chỉ báo, bởi
vì, rút cục, giá cả mới là yếu tố chủ
đạo. Các nhà giao dịch thành công
biết điều này và theo dõi giá cả.
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KHỐI LƯỢNG KHÔNG SẴN
CÓ TRONG LĨNH VỰC FOREX
Khối lượng là một yếu tố rất quan
trọng của phân tích kỹ thuật Trên
thực tế, nó thực sự là một chỉ báo
dẫn đạo. Nó báo cho các nhà giao
dịch biết về sự chuyển hướng sắp xảy
ra trên thị trường hoặc thậm chí là sự
tiếp diễn của một xu hướng chủ đạo.
Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm
sử dụng khối lượng để xác nhận sự
bứt ra, sự đảo chiều và các mô hình
tiếp diễn. Khối lượng luôn luôn gia
tăng theo chiều hướng của xu hướng
và sụt giảm trong thời kỳ thoái lui.
Tại các điểm bứt ra, khối lượng gia
tăng, qua đó xác nhận “sức khỏe”
của chiều hướng giá cả. Trong một

khoảng, khối lượng gợi ý chiều hướng
của sự bứt ra. Ngoại hối thiếu thông
tin này vì nó là một thị trường phi tập
trung, trái ngược với thị trường chứng
khoán, mà thị trường này, theo như
tất cả chúng ta đều biết, là một thị
trường tập trung. Các nhà giao dịch
thành công biết điều đó và không
bao giờ sử dụng các chỉ báo khối
lượng trong forex. Tại FXTM, chúng tôi
có thể giúp bạn hiểu rằng có nhiều
yếu tố làm chuyển biến thị trường
hơn là khối lượng. Hãy tham gia
các hội thảo qua web miễn phí của
chúng tôi để tìm hiểu thêm.
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ĐỪNG KỲ VỌNG
TRỞ THÀNH MỘT NHÀ GIAO DỊCH THÀNH
CÔNG SAU KHI ĐỌC MỘT CUỐN SÁCH
Bạn có thể hình dung ra một bác sĩ
phẫu thuật đọc một vài bài viết và
cuốn sách và sau đó thực hiện một ca
phẫu thuật tim cứu sống sinh mạng
không? Bạn có tin tưởng giao tiền của
mình cho một nhân viên kế toán người
mà trước kia chỉ đọc một vài bài viết
về công việc kế toán không? Có lẽ là
không. Vậy, tại sao bạn chỉ đọc một
cuốn sách về forex và cho rằng bạn
là một nhà giao dịch lão luyện? Bạn
không cần phải xấu hổ khi là người mới
bắt đầu và đặt các câu hỏi. Liệu bạn
có tin tưởng việc đào tạo về giao dịch
trên các thị trường tài chính cho bất
kỳ nhà đào tạo nào không? Tại FXTM,

chúng tôi tự hào có cấp độ giáo dục
và đào tạo cao nhất và chúng tôi cung
cấp điều này cho các khách hàng của
mình hoàn toàn miễn phí. Các nhà đào
tạo của chúng tôi nổi tiếng thế giới,
có trình độ học vấn cao và được chính
thức công nhận một cách chuyên
nghiệp. Sự nhiệt tình và đam mê của
họ đối với việc đào tạo các nhà giao
dịch và các chuyên gia trong ngành
forex thường xuyên được chào đón trên
toàn cầu. Đừng chỉ đọc một cuốn sách
và nhảy vào thị trường, hãy để các nhà
đào tạo uy tín của chúng tôi giúp bạn
giao dịch tốt hơn.
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SỰ QUYẾT TÂM, TÍNH KỶ
LUẬT VÀ KIẾN THỨC

LÀ ĐÒI HỎI BẮT BUỘC ĐỂ THÀNH
CÔNG TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG

Sự quyết tâm là một đặc điểm phổ
biến trong số các nhà giao dịch thành
công. Họ không bao giờ bỏ cuộc và
luôn luôn phấn đấu để thành công
với sự làm việc chăm chỉ và niềm tin
mạnh mẽ rằng họ có thể đạt được
bất kỳ mục tiêu nào mà họ đặt ra.
Họ quyết tâm và có động lực để vượt
qua mọi trở ngại trên con đường dẫn
tới thành công. Bạn có cho rằng các
nhà giao dịch thành công không gặp
bất kỳ thất bại nào không? Rằng họ
luôn luôn chiến thắng trong mọi giao
dịch của mình không? Không phải
vậy; họ chỉ quyết tâm để thành công.
Tất nhiên, kiến thức là một đặc điểm
khác của các nhà giao dịch thành
công. Họ dành nhiều giờ để tìm hiểu

các quy tắc và thủ thuật giao dịch. Họ
đầu tư vào bản thân trước khi bắt đầu
giao dịch trên các thị trường. Các nhà
giao dịch thành công biết rất rõ rằng
kiến thức là sức mạnh và họ không
bao giờ ngừng học hỏi. Kiến thức
đối với họ là việc làm liên tục. Thành
công đi đôi với kỷ luật. Tuân theo các
quy tắc trong chiến lược giao dịch
của bạn, tôn trọng các mức cắt lỗ và
chốt lãi bảo vệ theo kế hoạch của
bạn là đòi hỏi bắt buộc. Bạn không
cần trở thành một chuyên gia để nắm
vững sự quyết tâm, kiến thức và tính
kỷ luật. Hãy để FXTM giúp bạn bắt
đầu trên con đường dẫn tới thành
công.
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ĐỪNG BAO GIỜ CHO PHÉP
CÁC THỊ TRƯỜNG BỢ ĐỠ BẠN
Trong câu chuyện ngụ ngôn “Cáo và
Quạ” của Aesop, cáo đang đi lang
thang qua khu rừng, tìm kiếm miếng
ăn. Chiếc mũi nhọn của cáo dẫn nó
đến gốc cây nơi mà nó đổ dồn sự chú
ý vào một con quạ đang đậu trên một
cành cây, mỏ ngậm một miếng phó
mát. “Chào buổi sáng bạn quạ xinh
đẹp” cáo cất lời. Quạ đáp lại lời chào
bằng cách gật đầu nhưng giữ chặt
mỏ. “Bạn có một vóc dáng đẹp làm
sao” cáo nói. “Bạn có bộ lông thật
bóng mượt và đôi cánh thật lộng lẫy.
Một chú chim duyên dáng và tuyệt
vời như bạn chắc hẳn phải có một
giọng hát rất hay, vì tất cả mọi điều
khác về bạn là hoàn hảo! Bạn hãy hát

một bài và tôi sẽ gọi bạn là Nữ hoàng
của các loài chim” Vì vậy, quạ đã há
mỏ để kêu một tiếng “quạ” thật lớn
khiến miếng phó mát rơi thẳng vào
miệng cáo! “Cám ơn bạn” cáo nói,
rồi bước đi và thưởng thức bữa sáng
của mình. Nhiều nhà giao dịch đóng
vai quạ trong khi giao dịch trên các
thị trường tài chính. Họ bận rộn với
việc đắm mình trong vầng hào quang
của thành công cũ đến nỗi họ không
nhìn về phía trước để xem chuyện gì
sẽ diễn ra. Đừng để bạn bị bợ đỡ bởi
chuỗi các giao dịch thắng. Hãy giữ
khiêm tốn và cảnh giác khi bạn giao
dịch trên các thị trường.
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GIAO DỊCH LÀ NGHIÊN CỨU
TÂM LÝ CỦA ĐÁM ĐÔNG
Tâm lý là bộ phận quan trọng của
việc giao dịch và các thị trường tài
chính bị chi phối bởi tâm lý của đám
đông. Các nhà đầu tư tìm kiếm sự
thoải mái. Họ cảm thấy khuây khỏa
và an toàn khi biết rằng các quan
điểm của họ được chia sẻ và ủng hộ
bởi hầu hết tất cả những người khác.
Họ cảm thấy thoải mái khi mua vào
và bán ra giống như tất cả những
người khác. Hãy nghĩ về điều đó như
là áp lực nhóm hoặc nhu cầu thích
nghi với mô hình lý tưởng của xã hội.
Nói cách khác, họ đi theo tâm trí của
đám đông và có nhu cầu thuộc về

một nhóm. Sau khi đã thuộc về một
nhóm, các cá nhân sẽ đi theo tâm lý
của đám đông. Các quyết định không
còn hợp lý nữa. Hãy thận trọng khi
đám đông tham gia thị trường bởi vì
điều này thường có nghĩa là sự kết
thúc của xu hướng đang đến gần. Các
nhà giao dịch thành công biết rằng
đám đông đang làm vậy bằng cách
nghiên cứu các biểu đồ giá. Biểu đồ
giá cho thấy đặc điểm của đám đông
trên thị trường. Chúng tôi có thể đào
tạo bạn để làm chính xác như vậy và
giúp bạn có được sự tự tin trong các
quyết định của chính bạn.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHO THẤY ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÁM ĐÔNG
Phân tích kỹ thuật chủ yếu là việc
nghiên cứu các biểu đồ giá nhằm
mục đích xác định các xu hướng giá
trong các giai đoạn phát triển ban
đầu. Nó được dựa trên 3 nguyên tắc:
1.Hành động giá không để ý đến
mọi thứ
2. Giá biến động theo xu hướng
3. Bản thân lịch sử giá sẽ lặp lại

Trên thực tế, phân tích kỹ thuật là
việc nghiên cứu tâm lý đám đông
bởi vì bạn đang xem xét cách các
nhà giao dịch khác phản ứng lại thị
trường tài chính. Hãy học cách đọc
các biểu đồ giá từ các nhà đào tạo có
trình độ chuyên môn cao của chúng
tôi và tìm ra đặc điểm của đám đông.
Sau khi làm được việc này, bạn sẽ bất
ngờ với sự khác biệt mà nó tạo ra đối
với các quyết định giao dịch của bạn.

Andreas Thalassinos Profile

ANDREAS THALASSINOS
(BSc, MSc, MSTA, CFTe, MFTA)

Trưởng phòng Đào tạo của FXTM là một trong những nhà đào tạo FX và Chuyên
gia phân tích Kỹ thuật Được chứng nhận uy tín nhất. Giáo sư Andreas Thalassinos
nổi tiếng là một chuyên gia về giao dịch bằng thuật toán và về việc phát triển hàng
trăm hệ thống giao dịch tự động, chỉ báo và công cụ được sử dụng hiện nay.
Niềm đam mê đối với việc đào tạo các nhà giao dịch và các chuyên gia trong
ngành Forex đã giúp ông trở thành một Chuyên gia trong ngành với các hướng dẫn
được chào đón trên toàn cầu bởi hàng nghìn người thường xuyên tham dự. Các
hội thảo của Giáo sư Thalassinos truyền bầu không khí sôi nổi và nổi tiếng là rất lôi
cuốn và đặc biệt cung cấp nhiều thông tin với sự tham gia nổi bật vào mỗi dịp diễn
ra.
Các hội thảo và hội nghị của Giáo sư Thalassinos được tùy chỉnh cho phù hợp với
mọi cấp độ kinh nghiệm, mà ở đó cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch cao
cấp đều giành được sự hiểu biết sâu sắc về các thị trường tài chính và kiến thức sâu
rộng về phân tích thị trường. Các hội thảo của ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan
trọng của xu hướng và việc quản lý rủi ro nhằm tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.
Với kiến thức sâu rộng của mình, Giáo sư Thalassinos đã và đang cách mạng hóa
việc đào tạo forex được 4 năm và được trao chứng chỉ chuyên nghiệp quốc tế,
chứng chỉ MSTA bởi Hiệp hội Chuyên gia phân tích Kỹ thuật (Anh Quốc), chứng chỉ
CFTe và MFTA bởi Liên đoàn các Chuyên gia phân tích Kỹ thuật Quốc tế (Hoa Kỳ).
Ngoài ra, luận án nghiên cứu mới nhất của ông có nhan đề “Mổ xẻ xu hướng sống:
Biểu đồ xoay, Điểm Cao nhất, Điểm Thấp nhất, Đỉnh và Đáy và cách cấu trúc cơ
bản của chúng có thể xác định sức mạnh dự báo của chúng.”
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GHI CHÚ CHO BIÊN TẬP VIÊN
Thương hiệu FXTM cung cấp các dịch vụ môi giới quốc tế và đưa ra sự tiếp cận vào các thị trường tiền tệ toàn cầu, cung cấp dịch vụ giao dịch trong lĩnh vực forex, kim loại quý, CFD
trên Cổ phiếu, CFD trên ETF và CFD trên Hợp đồng kỳ hạn Hàng hóa. Việc giao được cung cấp thông qua các nền tảng MT4 và MT5 với chênh lệch bắt đầu từ mức chỉ 1.3 pip trên các
tài khoản giao dịch Standard và 0.1 pip trên các tài khoản giao dịch ECN. Việc hỗ trợ và các dịch vụ giao dịch tùy chỉnh được cung cấp dựa trên nhu cầu và mong muốn của mỗi khách
hàng - từ nhà giao dịch mới, đến các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và nhà đầu tư tổ chức. ForexTime Limited được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp
(CySEC), với giấy phép số 185/12, được cấp phép bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSB) của Nam Phi với giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính (FSP) số 46614 và đã đăng ký với FCA
Anh Quốc theo số tham chiếu 600475 và FT Global Limited được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC) với giấy phép số IFSC/60/345/TS và IFSC/60/345/APM.
KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM: Nội dung trong Sách điện tử này chứa quan điểm cá nhân và không nên được hiểu là chứa lời khuyên và ý tưởng cá nhân và/hoặc lời khuyên đầu tư khác và/hoặc việc
cung cấp và/hoặc mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào về các công cụ tài chính và/hoặc là sự đảm bảo và/hoặc dự đoán về hiệu quả trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ
hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát
sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.
CẢNH BÁO VỀ RỦI RO: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng
để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn
cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

