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Phần I: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

I. Giới thiệu chung về robot 

1. “Robot” giao dịch ngoại hối là gì?  

 Thuật ngữ “Robot” được dùng để nói đến các phần mềm thông minh có khả năng tự 
thực hiện một hoặc nhiều phần việc thay thế con người trong hoạt động giao dịch 
ngoại hối.  

 Các công việc robot có khả năng tự thực hiện bao gồm: phân tích số liệu, đưa ra các 
cảnh báo, đặt lệnh mua-bán hoặc đặt các mức dừng lỗ, chốt lời ….. 

 Robot giao dịch ngoại hối dựa chủ yếu vào phương pháp phân tích kỹ thuật là chính. 
Các chỉ số, mô hình thống kê và chiến lược giao dịch phức tạp được lập trình theo 
một hệ thống. Điều này giúp cho robot có khả năng hoạt động độc lập và hiệu quả. 

 Giao dịch ngoại hối bằng robot là một phương thức giao dịch hiện đại và rất hiệu 
quả. Vì vậy, phương thức này ngày càng trở nên phổ biến và được các nhà đầu tư 
chuyên nghiệp trên thế giới sử dụng rộng rãi trong khoảng 10 năm gần đây.  

 Tuy nhiên, tại Việt nam, phương thức giao dịch này còn rất mới mẻ và được các nhà 
đầu tư tiếp nhận một cách khá dè dặt. 

 

2. Có mấy loại robot ?  

Tùy theo công dụng mà robot có thể được chia thành 2 nhóm chính: Robot tự động và 
Robot chức năng. 

 Robot tự động: Là phần mềm có khả năng thực hiện hoàn toàn tự động một cách có 
hệ thống toàn bộ các công việc cần thiết phục vụ cho việc giao dịch và quản lý tài 
khoản. Robot này có khả năng hoạt động độc lập mà không cần thêm bất cứ sự can 
thiệp bên ngoài nào của con người.  

 Robot chức năng: Là phần mềm chỉ thực hiện một hoặc một vài phần việc đơn lẻ và 
rời rạc. Ví dụ, robot chỉ dùng để đóng lệnh, robot chỉ dùng để đưa ra các khuyến 
cáo… 

3. Ưu điểm chung khi sử dụng robot trong giao dịch ngoại hối 

Sử dụng robot trong giao dịch ngoại hối có nhiều ưu điểm vượt trội so với cách giao dịch 
truyền thống. Cụ thể như sau: 
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a) Robot giao dịch hoàn toàn tự động và hoạt động 24/24.  

Nhà đầu tư không mất thời gian và công sức theo dõi các diễn biến của thị trường. 
Khách hàng không cần mất thời gian và không phải thực hiện bất cứ thao tác nào 

t thông tin tài khoản của mình. 

bằng tay thường bị chi phối bởi cảm xúc dẫn đến các quyết định sai lầm. Bị cảm xúc chi 
ng giao dịch ngoại hối. 

hông tin từ thị trường được tính toán, phân tích và xử lý với tốc độ 
hàng triệu phép tính mỗi giây. Quyết định của robot chính xác hơn nhờ phân tích được 

ác nhau tùy theo yêu cầu 
của nhà đầu tư. Tất cả các cặp tiền tệ mà robot được ủy quyền giao dịch đều được theo 

e) Robot có thể phân tích đồng thời nhiều chỉ số kỹ thuật ở nhiều khung thời 

nh toán các chỉ số cùng lúc trên nhiều khung thời gian khác nhau (30 
phút, 1 tiếng hay ngày…) và có khả năng phân tích các chỉ số ở khung thời gian thấp 

đối, robot có khả năng giám sát rủi ro tốt trên từng lệnh giao 
dịch và rủi ro tổng thể tài khoản. Robot có thể đảm bảo chắc chắn nhà đầu tư không 

Điều này có thể giúp nhà đầu tư, các chuyên 
gia, các cá nhân quản lý quỹ đầu tư có thể quản lý nhiều tài khoản cùng lúc hiệu quả 
hơn rất nhiều so với cách thông thường. 

nhưng vẫn có thể giao dịch và kiểm soá

b) Robot không bị cảm xúc chi phối.  

Robot chỉ thực hiện đúng những gì đã được lập trình. Trong khi con người giao dịch 

phối là một trong những nguyên nhân dẫn đến rủi ro lớn nhất tro

c) Robot xử lý rất nhanh, chính xác khi tín hiệu thị trường:  

Mọi biến động về t

nhiều dữ liệu hơn. 

d) Robot có thể giao dịch cùng lúc hàng loạt cặp tiền tệ:  

Mỗi nhà đầu tư thường chỉ giao dịch được một hoặc một vài cặp tiền tệ nhất định. Tuy 
nhiên, Robot có thể giao dịch cùng lúc hàng loạt cặp tiền tệ kh

dõi và xử lý thông tin với cấp độ như nhau tại mọi thời điểm.  

gian khác nhau.  

Đây là lợi điểm không thể cạnh tranh của robot so với cách nhà đầu tư tự giao dịch trực 
tiếp. Bởi robot có khả năng sử dụng đồng thời hàng trục các chỉ số với các phép tính 
chéo phức tạp cùng lúc tùy theo mã lệnh mà nhà lập trình đã đặt mặc định cho nó. 
Robot có thể tí

nhất (1 phút). 

f) Robot có khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn con người: 

Nhờ tính tuân thủ tuyệt 

bao giờ bị vỡ tài khoản. 

g) Robot có thể quản lý nhiều tài khoản cùng lúc: 

Với một chiếc máy tính mạnh, robot có thể thực hiện giao dịch và kiểm soát rủi ro trên 
hàng trăm tài khoản giao dịchcùng lúc. 
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Với một chiến lược giao dịch tốt được lập trình thành robot, nhà đầu tư hoàn toàn có thể 
mang lại lợi nhuận với công sức phải bỏ ra ít hơn nhiều. 

 

II. Giới thiệu về robot MaxPro 

1. Robot MaxPro 

 MaxPro là một robot tự động hoàn toàn, được xây dựng qua nhiều năm bởi đội ngũ 

c nhiều chiến lược giao dịch và quản trị rủi ro đa 
dạng. Vì vậy, MaxPro và có thể phân tích và đưa ra các khuyến nghị hoặc quyết định 

 hình hóa và lập 
trình thành hệ thống. Điều này giúp cho MaxPro có khả năng hoạt động độc lập mà 

 MaxPro cũng được thiết kế mở để đáp ứng linh hoạt được các yêu cầu đa dạng của 

 MaxPro đã được thương mại hóa rộng rãi thông qua việc cung 
cấp các dịch vụ như Ủy thác giao dịch hoặc Cung cấp tín hiệu giao dịch qua các kênh 
Skype, Email, SMS. 

chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trên thị trường ngoại hối;  

 MaxPro sử dụng lồng ghép cùng lú

giao dịch một cách hiệu quả nhất. 

 Các chiến lược giao dịch đa dạng và chuyên nghiệp đã được mô

không cần thêm bất cứ sự can thiệp bên ngoài nào của con người. 

Nhà đầu tư về kỳ vọng lợi nhuận hoặc mức độ chấp nhận rủi ro. 

 Hiện nay, sản phẩm

 

2. Ưu điểm khi sử dụng robot MaxPro?  

 Giao dịch ngoại hối khoa học: Bởi MaxPro được tích hợp cùng lúc nhiều chiến lược 
giao dịch lồng ghép. MaxPro được vận hành hoàn toàn tự động nên đảm bảo việc 
tuân thủ tuyệt đối các chiến lược đã được lựa chọn và lập trình. Giao dịch bằng 
robot sẽ loại bỏ hoàn toàn sự chi phối bởi cảm xúc. Cảm xúc thường luôn là điểm 

 công sức của nhà đầu tư

yếu của hầu hết các nhà đầu tư khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. 

 Tiết kiệm thời gian và : Bời MaxPro thực hiện các giao dịch 
ngoại hối hoàn toàn tự động 24/5 và không cần bất cứ sự can thiệp chủ quan nào 
của người sử dụng.  

 Nâng cao hiệu quả đầu tư: Bởi MaxPro có thể giao dịch cùng lúc 11 cặp tiền tệ, phân 
tích cùng lúc hơn 20 chỉ số của tất cả các khung thời gian giao dịch. Điều này giúp 
MaxPro lựa chọn được thời điểm và cặp tiền tệ giao dịch hiệu quả nhất. 
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 Giảm thiểu rủi ro: MaxPro có cơ chế kiểm soát rủi ro cho từng chiến lược giao dịch 
riêng rẽ cùng với cơ chế kiểm soát rủi ro tổng thể tình trạng của tài khoản giao dịch.  

 Cập nhật liên tục: MaxPro được cập nhật liên tục các chiến lược giao dịch, bộ số tối 

 Phù hợp với mức độ rủi ro

ưu bởi các chuyên gia phân tích. Điều này giúp MaxPro đảm bảo luôn thích ứng với 
những thay đổi liên tục của thị trường. 

: MaxPro được phát triển theo hướng mở. Theo đó, các 
tham số có thể được điều chỉnh để phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của từng 
nhà đầu tư.  

 

3. Làm thế nào để sử dụng robot? 

 Nếu đăng ký sử dụng robot bán tự động: Nhà đầu tư sẽ nhận được robot bằng email 
tiếp từ máy tính cá 

nhân của bạn. 

 ế đăng ký sử dụng robot MaxPro, điều kiện sử dụng như sau: 

 

uy trì hoặt động 24/5. 

o Bạn vẫn kiểm soát tài khoản của mình trực tuyến thông qua mật khẩu Xem 
(Read Only). Các thông tin giao dịch chi tiết sẽ được thông báo tức thời ngay 
khi MaxPro thực hiện. 

 Đăng ký sử dụng dịch vụ này tại trang web của chúng tôi. 

sau khi đăng ký được chấp nhận. Bạn có thể tự vận hành trực 

 N u 

o Bạn mở tài khoản giao dịch, đăng ký số tài khoản và mật khẩu giao dịch.

o Chúng tôi sẽ cài đặt MaxPro, đấu nối tài khoản của bạn và vận hành trên hệ 
thống server riêng của chúng tôi và đảm bảo d

o Vì lý do bảo mật, cập nhật và vận hành phức tạp, chúng tôi không chuyển giao 
robot MaxPro cho Nhà đầu tư tự vận hành. 

 

III. Dịch vụ: Uỷ thác giao dịch 

1. 

 Là việc nhà đầu tư trao quyền thực hiện giao dịch trên tài khoản của mình cho 
ý hợp 

đồng ủy thác giao dịch. 

 Tài khoản ủy thác sẽ được giao dịch hoàn toàn tự động bằng Robot MaxPro.  

Uỷ thác giao dịch là gì? 

chúng tôi bằng việc cung cấp Số tài khoản và Mật khẩu giao dịch sau khi k
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2. Chi phí khi sử dụng dịch vụ ủy thác  

 Mức phí thu theo nguyên tắc, tài khoản ủy thác phải có lãi mới thu phí.  

 theo mức độ chấp nhận rủi ro của từng nhà đầu tư. 

3. ày:  

ao 
gồm: Robot giao dịch, server 24/5, tư vấn mở tài khoản, cung cấp thông tin giao 

 Nhà đầu tư được theo dõi chi tiết các giao dịch của tài khoản ủy thác trực tuyến. 

 Nhà đầu tư hoàn toàn giữ quyền kiểm soát việc rút tiền, gửi tiền, đổi mật khẩu hoặc 

 lãi. 

 Được bù lỗ (nếu có) theo mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân. 

h hàng tuần/ tháng. 

ước 

Đăng ký sử dụng dịch vụ 

 MaxPro sẽ bù lỗ (nếu có)

 

Ưu điểm sử dụng dịch vụ n

 Bên ủy thác được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trọn gói do MaxPro cung cấp b

dịch trực tuyến…. 

ra lệnh cho Robot ngừng hoạt động. 

 Chỉ thanh toán chi phí khi tài khoản ủy thác giao dịch có

 Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịc

 

4. Đăng ký sử dụng dịch vụ theo các b

 Mở tài khoản giao dịch  

 

 Cung cấp Số tài khoản và Mật khẩu giao dịch 

 

IV. 

1. Dịch vụ Giám sát tài khoản giao dịch ngoại hối là gì? 

Dịch vụ: Giám sát tài khoản giao dịch ngoại hối 

 Dịch vụ Giám sát tài khoản giao dịch ngoại hối là việc nhà Đầu tư ủy quyền cho 
robot giám sát tài khoản giao dịch theo các tiêu trí đã định trước. 
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 Robot được ủy quyền không thực hiện việc phần tích thông tin và đặt lệnh giao dịch. 
Nhưng robot tham gia vào việc giám sát các giao dịch chưa đóng và đảm bảo các 
giao dịch này được Giám sát rủi ro tốt nhất theo đúng các tiêu trí giới hạn đã đưa ra. 

 Khi cá : tài khoản lỗ quá giới hạn) robot có khả 
năng lựa chọn các giải pháp xử lý do người dùng đặt trước. Các giải pháp bao gồm: 

 Gửi thông báo ngay đến người Giám sát thông qua các kênh thông tin 

 Đóng ngay các lệnh vượt quá các tiêu trí giới hạn. 

 Điều chỉnh các thông tin của lệnh treo (Ví dụ tự động đặt Stoploss cho 

 

 :  

c 

lỗ tối đa được phép trên một lệnh hoặc trong một ngày 

 Quy mô lệnh tối đa (Số lot) mà người giao dịch được phép đặt 

2. Chi phí sử dụng dịch vụ 

 tư được sử dụng dịch vụ đầy đủ miễn phí trong vòng 2 tuần kể từ ngày 
đăng ký được xác nhận. 

 Chi phí dịch vụ cố định hàng tháng 1% giá trị của tài khoản (Tính theo số dư đầu 

Chi phí nhận tín hiệu qua mobile SMS cộng thêm 0.5$/một tin nhắn. 

 cố định 2 tháng/lần. 

3. Ưu điểm sử dụng dịch vụ này:  

c tiêu trí giới hạn bị vượt qua (Ví dụ

Email, skype, yahoo hoặc SMS. 

các lệnh không có Stoploss). 

Robot có thể Giám sát nhiều giao dịch với nhiều tiêu trí khác nhau cùng lúc. 

Các tiêu trí mà robot có thể Giám sát rất đa dạng bao gồm

 Số lệnh đặt tối đa một ngày, số lệnh tối đa được phép đặt cùng lú

 Lệnh có đặt Stoploss hoặc Profit hay không ?  

 Mức 

 ….. 

 

 Nhà đầu

tháng). 

 

 Thanh toán trước chi phí
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 Việc giám sát, xử lý thông tin hoặc đưa ra các giải pháp được thực hiện hoàn toàn tự 
động bởi robot MaxProF2. Vì vậy, tiết kiệm chi phí cho người quản lý. 

ậy, tài khoản giao dịch ngoại hối của bạn được đảm bảo 
giám sát liên tục. 

 Người sở hữu tài khoản được cập nhận thông tin đầy đủ và kịp thời để có thể xử lý 
ối. Hơn thế nữa, Người sở hữu tài khoản 

hoàn toàn có quyền ra lệnh robot tự động xử lý các lệnh giao dịch vượt quá các tiêu 
trí giới hạn xác định trước. 

ả. 

ụ tại đây 

 

 Robot luôn tuân thủ tuyệt đối các tiêu trí đưa ra và đã được lập trình. Điều này đảm 
bảo việc giám sát chắc chắn được thực hiện chính xác, kịp thời và minh bạch. 

 Robot hoạt động 24/24. Vì v

các vấn đề rủi ro trong giao dịch ngoại h

 Tiết kiệm chi phí, thời gian và hiệu qu

4. Để sử dụng dịch vụ này: Đăng ký dịch v

V. D

1. D

 Có rất nhiều nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm và đã hoạt động lâu năm trên thị 
 và kiểm soát rủi ro rất 

 các chiến lược giao dịch hiệu quả này một 

o

o Có cách nào tránh được stress? 

 về thị trường và kinh nghiệm xây dựng thành công 
p dịch vụ Viết robot theo yêu cầu. Dịch vụ này giúp 

hiệm của mình thành Robot. 

2. Chi phí  sử dụng dịch vụ Viết robot: 

ịch vụ: Viết Robot theo yêu cầu 

ịch vụ Viết robot theo yêu cầu là gì? 

trường giao dịch ngoại hối.  Họ có các chiến lược giao dịch
tốt. Câu hỏi đặt ra là: 

o Liệu có thể áp dụng kinh nghiệm và
cách có hệ thống? 

 Làm thế nào để áp dụng trên hàng loạt các tài khoản? 

o Có cách nào để tiết kiệm thời gian? 

o Có cách nào tránh sự nhàm chán cho nhà đầu tư khi phải ngồi hàng ngày, 
hàng giờ với máy tính và lặp đi lặp lại các thao tác? 

 Với đội ngũ chuyên gia hiểu biết
robot MaxPro, chúng tôi cung cấ
nhà đầu tư có thể chuyển đổi Kiến thức và Kinh ng

 

khi
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 Phụ thuộc vào mức độ phức tạp của các yêu cầu. 

 

3. 

đầu tư không cần có kiến thức về lập trình vẫn có thể sở hữu một robot riêng 
phục vụ cho việc kinh doanh của mình. 

 Được tư vấn bởi đội ngũ chuyển gia tài chính và lập trình đã có nhiều kinh nghiệp 

 Nhà đầu tư hoàn thành bản mô tả chiến lược giao dịch hoặc yêu cầu theo mẫu. 

dịch vụ sửa chữa hoặc chỉnh sửa các robot có sẵn. 

 

 Chỉ thu phí sau khi Robot hoạt động theo đúng yêu cầu của nhà đầu tư  

Ưu điểm sử dụng dịch vụ này:  

 Nhà 

trong việc xây dựng chiến lược giao dịch riêng và phát triển thành robot. 

 

4. Để sử dụng được dịch vụ này: 

 Đăng ký sử dụng dịch vụ. 

 Lưu ý: Chúng tôi không nhận 

VI. D

1. Dịch vụ Đào tạo lập trình robot là gì? 

 Lập trình phần mềm giao dịch ngoại hối là lĩnh vực rất mới tại Việt nam. Tuy nhiên, 
 nhiều nhà đầu tư sẽ có nhu cầu 

sở hữu một robot riêng theo chiến lược giao dịch riêng của họ. Vậy ai sẽ hiện thực 

o Kiến thức xây dựng các chiến lược giao dịch. 

o Ngôn ngữ lập trình cơ bản cần thiêt để viết robot. 

o Kiến thức để kết hợp các chiến lược rời rạc thành hệ thống giao dịch hoàn 

ỗ trợ để tối ưu hiệu quả của robot. 

ịch vụ: Đào tạo lập trình robot 

nhu cầu rất lớn trong tương lai gần khi ngày càng

hóa nhu cầu này? 

 Điều đó không khó, dịch vụ Đào tạo lập trình robot sẽ đem đến cho bạn: 

chỉnh. 

o Các phần mềm phân tích h
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 Thực hành trực tiếp trên trị trường đang hoạt động. 

 Thời gian đào tạo kéo dài khoảng 1 – 3 tháng. 

đào tạo từ 5 – 10 người. 

gia có kinh nghiệm trong việc xây dựng thành công robot 
MaxPro, chúng tôi đảm bảo học viên sẽ tự mình lập trình được robot sau khi tham 

 

2. 

 theo trình độ và yêu cầu của học viên, chúng tôi sẽ có các gói chi phí dịch thích 
hợp. 

 Giảm 50% các chi phí đào tạo cho các thành viên đã sử dụng dịch vụ ủy thác của 

3. Để tham gia khoá học lập trình Robot 

 mẫu 

 đủ theo quy định. 

 

 Nhóm 

 Với đội ngũ chuyên 

dự khóa học. 

Chi phí khi sử dụng dịch vụ: 

 Tùy

MaxPro từ 1 tháng trở lên. 

 

 Đăng ký sử dụng dịch vụ theo

 Tham dự các khóa học đầy

VII. Cung c

1. Cung cấp tín hiệu giao dịch là gì? 

à quy tác giao dịch riêng 
cho bản thân là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc có được thêm thông tin từ những chiên 

 một cách giúp nhà đầu tư nâng cao được 
ế ức và hiệu quả giao dịch. 

 MaxPro cung cấp cho nhà đầu tư một kênh thông tin đó là tín hiệu giao dịch (Mua, 
g cấp bao gồm: 

ấp tín hiệu giao dịch 

 Trong giao dịch ngoại hối, việc hình thành các chiến lược v

lược giao dịch khác để tham khảo cũng là
ki n th

Bán và Đóng lệnh). Các thông tin được cun

o Thời gian giao dịch theo giờ server 

o Cặp tiền tệ giao dịch 
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o Loại lệnh đặt (Mua, Bán hoặc Đóng) 

ệnh, Mức dừng lỗ và Chốt lời. 

mail, SMS. 

ận tín hiệu qua email và skype là 50$/tháng/một nick hoặc email. 

 SMS 100$/tháng/số điện thoại. 

ổng kết quả giao dịch 
theo đúng chiến lược của MaxPro trong tháng đó không có lợi nhuận. 

 

3. 

 Nhà đầu tư hoàn toàn chủ động trong việc quyết định có vào lệnh hay không. 

 Nguồn thông tin cung cấp tin cậy vì MaxPro cũng sẽ sử dụng những tín hiệu này để 
 trên các tài khoản thật được ủy quyền. 

ới các thông tin phù hợp theo kênh thông tin mà nhà đầu 
tư dự định nhận tín hiệu. 

o Mức giá đặt l

 Việc cung cấp thông tin được thực hiện hoàn toàn tự động bằng robot thông qua hệ 
thông các kênh: Skype, e

 

2. Chi phí sử dụng dịch vụ 

 Nhà đầu tư được sử dụng dịch vụ đầy đủ miễn phí trong vòng 2 tuần kể từ ngày 
đăng ký được xác nhận. 

 Chi phí nh

 Chi phí nhận tín hiệu qua

 MaxPro cam kết hoàn lại toàn bộ chi phí của tháng trước nếu t

Ưu điểm sử dụng dịch vụ này:  

 Tín hiệu giao dịch tức thời được cung cấp bởi robot MaxPro. 

giao dịch trực tiếp

 Kiểm chứng và củng cố thêm niềm tin cho các chiến lược giao dịch của cá nhân nhà 
đầu tư. 

 

4. Để sử dụng dịch vụ này 

 Đăng ký sử dụng dịch vụ v

 

VIII. Hợp tác kinh doanh 
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1. Hợp tác kinh doanh như thế nào? 

 Nhằm mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh, chúng tôi chào mừng các đối tác 
cùng hợp tác xây dựng và phát triển trong các phần mảng kinh doanh của chúng tôi 
bao gồm 

o Phát triển cộng đồng: Tổ chức sự kiện, quản lý diễn đàn, các cuộc thi kinh 
doanh ngoại hối, đào tạo kiến thức…. 

o Phát triển robot: Phát triển chiến lược giao dịch, lập trình robot …  

doanho Phát triển kinh : Tìm kiếm khách hàng nhằm khai thác các dịch vụ bao 
gồm: Ủy thác đầu tư, Viết và đào tạo lập trình robot, kinh doanh tín hiệu giao 
dịch. 

ể lựa chọn bao gồm: 

 

2. 

 Robot kinh doanh ngoại hối là một lĩnh vực kinh doanh đã thực sự phát triển mạnh 

 dịch tiên tiến nhất hiện nay vào trong lĩnh vực giao 
dịch ngoại hối. 

m tài chính khác trên thị trường quốc tế. 

 Ưu thế nổi bật nhất của chúng tôi là việc đầu tư, nghiên cứu và phát triển thành 
công robot MaxPro. Đây là sản phẩm nền tảng sẽ được chúng tôi tiếp tục hoàn thiện 

tương lai. 

c kinh doanh ngoại hối sẽ được chính thức công nhận tại Việt nam. Với 
những kinh nghiệm và cộng đồng sẵn có, chúng tôi và đối tác sẽ có cơ hội phát triển 
mạnh mẽ. 

 

 Các hình thức hợp tác mà đối tác có th

o Đại lý phân phối dịch vụ hưởng hoa hồng môi giới. 

o Đối tác đầu tư cùng kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo kết quả kinh 
doanh thực tế. 

Lợi ích của hợp tác kinh doanh với chúng tôi 

tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, đây là hình thức kinh doanh khá 
mới ở Việt Nam. Chúng tôi tự hào là một trong những người tiên phong, tại Việt 
nam, áp dụng hình thức giao

 Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp, được đào tạo chuyên môn sâu rộng trong lĩnh 
vực tài chính, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối cũng như 
các sản phẩ

và phát triển trong 

 Với các cam kết mở cửa thị trường tài chính, chúng tôi tin tưởng rằng, trong tương 
lai gần, việ
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3. Làm sao để cùng hợp tác 

 Vui lòng đăng ký và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian 
sớm nhất. 

www.dautruongFX.com 

Tài liệu này được cung cấp từ 
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Phần II: CHI PHÍ CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ 

 

I. Chi phí gói sản phẩm dịch vụ ủy thác 

1. Gói 1: Chia sẻ 50-50 
 Chia sẻ lợi nhuận và rủi ro với khách hàng 50%: MaxPro hưởng 50% lợi nhuận của 

tài khoản ủy thác và chia sẻ 50% mức lỗ (nếu có) 
 Quyết toán 2 tháng / lần. 

2. Gói 2: Chia sẻ 90-10 
 Khách hàng hưởng toàn bộ lợi nhuận và chịu toàn bộ thua lỗ (nếu có). 
 MaxPro thu phí 10% mức lãi của tài khoản, không thu phí nếu tài khoản lỗ 
 Quyết toán 2 tháng / lần. 

3. Gói 3: Quỹ ủy thác đầu tư hưởng Lãi suất cố định 
 Khách hàng hưởng lãi suất cố định 2%/tháng. 
 MaxPro hưởng toàn bộ lãi và chịu toàn bộ lỗ trên tài khoản ủy thác. 
 Khách hàng không được phép rút tiền trong thời gian hoạt động của Quỹ. 
 Quyết toán theo thời gian đáo hạn của Quỹ (Tối thiểu 6 tháng). 

4. Gói 4: Dịch vụ giám sát tài khoản 
 Thu phí 1%/tháng giá trị tài khoản giám sát. 
 Tạm ứng trước 3 tháng / lần. 

5. Các dịch vụ khác 
 Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết 

 

II. Tham số tham khảo về tài khoản ủy thác giao dịch 

 Số vốn tối thiểu    : 1,000$ (Bước nhẩy tối thiểu 1,000$) 
 Quy mô vào một lệnh   : 0.1 lot / 1.000$ 
 Số lệnh đánh bình quân ngày  : 10 lệnh/ngày 
 Mức lỗ tối đa trên một lệnh  : ~5% vốn 
 Số cặp tiền tệ giao dịch   : 11 cặp 
 Tổng mức lỗ tối đa trên vốn  : 50% 
 Tổng mức lãi kỳ vọng   : 10%/tháng 
 Yêu cầu tài khoản thuộc nhóm  : Có 

 


