Gia tăng giá trị đầu tư

GIỚI THIỆU VỀ ROBOT CHỨC NĂNG

I. Robot MaxProF1
Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư khi nhà đầu tư tham gia thị trường, dautruongFX.com đã cho ra đời các sản
phẩm robot chức năng . Đặc điểm chung của các Robot chức năng này là giúp nhà Đầu tư thực hiện
tự động hóa một hoặc một số phần các công việc trong quá trình giao dịch.
Robot MaxProF1 là một robot chức năng với công dụng và khả năng hoạt động như sau:
1. Công dụng chính của MaxProF1
 Tự động đặt các mức Stoploss và Takeprofit theo tham số Píp mà mà nhà đầu tư chủ
động đặt trước.
 Tự động điều chỉnh Stoploss (Trailing) khi lệnh đang giao dịch đã đạt được Mức lợi
nhuận mong muốn.
 Tự động đóng từng lệnh hoặc tất cả các lệnh cùng lúc khi thỏa mãn theo các điều kiện
của người dùng tự đặt trước.
 Tất cả các chức năng này được long ghép trong một robot duy nhất. Người sử dụng có
thể chọn tùy biến dùng hoặc không dùng từng tính năng này.
2. Khả năng hoạt động
 Có thể hoạt động với bất cứ cặp tiền tệ nào; Hoặc trên một cặp tiền tệ tùy theo gói dịch
vụ lựa chọn của người mua.
 Có thể hoạt động trên tất cả các khung thời gian (M1, M5, M30….).
 Có thể kiểm soát nhiều lệnh đang treo cùng lúc.
 Sử dụng được cho tất cả các sàn giao dịch khác nhau.
3. Cách sử dụng rất đơn giản:
 Người sử dụng chỉ việc gắn Robot vào đồ thị.
 Nhà Đầu tư có thể tùy biến khai báo thông số cho Robot theo nhu cầu riêng của mình.
Các thông tin tùy biến bao gồm.
 Thông số tự động Take profit (tính theo Pip)
 Thông số tự động Stop loss (tính theo Pip)
 Thông số tự động điều chỉnh Stoploss (trailing)
 Thông số tự động đóng lệnh (theo tham số tổng lãi đạt $ / lãi Trên $ / lãi
Dưới $ / đóng hết lệnh theo các cặp tiền tệ)
4. Ưu điểm sử dụng MaxProF1
 Sử lý thông tin nhanh chóng, chính xác theo đúng yêu cầu của nhà đầu tư.
 Tiết kiệm thời gian của nhà Đầu tư khi không phải chờ đợi lệnh theo mục tiêu.
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Giải phóng nhà Đầu tư khỏi những áp lực tâm lý không cần thiết trong suốt quá trình
giao dịch.

Chúng tôi cung cấp robot chức năng này miễn phí cho tất cả các tài khoản Demo và cấp bản quyền
30 ngày sử dụng đối với tài khoản thật.


Để nhận được Robot chức năng cho các tài khoản Demo, người sử dụng có thể download
robot trong file đính kèm bài viết này.



Để nhận được Robot chức năng cho các tài khoản giao dịch thật (real) , hãy đăng ký đầy đủ
thông tin tại đây. Các thông tin người sử dụng cần cung cấp thêm trong phần Nội dung bao
gồm:
o Số tài khoản đang giao dịch (Bắt buộc)
o Tên sàn giao dịch của tài khoản đó (Bắt buộc)

5. Tải phiên bản miễn phí

II. Robot MaxProF2
Robot MaxProF2 giúp nhà Đầu tư quản lý từng giao dịch trên nhiều tài khoản hoàn toàn tự động.
Robot MaxProF2 đảm bảo mọi giao dịch trên tài khoản của bạn được thực hiện đúng các nguyên tắc
đã đặt ra.

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư khi nhà đầu tư tham gia thị trường, dautruongFX.com đã cho ra đời các sản
phẩm robot chức năng . Đặc điểm chung của các Robot chức năng này là giúp nhà Đầu tư thực hiện
tự động hóa một hoặc một số phần các công việc trong quá trình giao dịch.
Robot MaxProF2 là một robot chức năng với công dụng và khả năng hoạt động như sau:
1. Công dụng chính của MaxProF2
 Kiểm soát số lượng lệnh đặt cùng lúc, tổng số lượng lệnh đã đặt trong ngày.
 Kiểm soát số Lot tối đa trên một lệnh đánh hoặc tổng số lệnh chưa đóng.
 Giám sát việc đặt Stoploss hoặc TakeProfit trên từng lệnh.
 Kiểm tra các giới hạn cặp tiền tệ được phép giao dịch.
 Hoặc bất cứ yêu cầu nào khác do người quản lý tài khoản đặt ra.
2. Khả năng hoạt động
 Có thể hoạt động với bất cứ cặp tiền tệ nào; Hoặc trên một cặp tiền tệ tùy theo gói dịch
vụ lựa chọn của người mua.
 Có thể hoạt động trên tất cả các khung thời gian (M1, M5, M30….).
 Có thể kiểm soát nhiều lệnh đang treo cùng lúc.
 Sử dụng được cho tất cả các sàn giao dịch khác nhau.

Giao dịch ngoại hối bằng Robot | Giám sát tài khoản | Viết robot theo yêu cầu | Đào tạo lập trình Robot | Tín hiệu Forex

2

Gia tăng giá trị đầu tư

3. Cách sử dụng rất đơn giản:
 Người sử dụng chỉ việc gắn Robot vào đồ thị.
 Nhà Đầu tư có thể tùy biến khai báo thông số cho Robot theo nhu cầu riêng của mình.
4. Ưu điểm sử dụng MaxProF2
 Kiểm soát từng giao dịch nhanh chóng, chính xác.
 Giám sát cùng lúc nhiều tài khoản.
 Báo cáo nhanh và kịp thời.
 Xử lý các giao dịch đảm bảo tối đa tính an toàn của từng tài khoản.
 Kiểm soát từng giao dịch của các tài khoản hoàn toàn tự động.
 Thông báo tới người quản lý tài khoản các giao dịch không tuân thủ quy định đặt ra.
 Cảnh báo ngay lập tức qua các kênh gửi thông tin da dạng (Email, skype, SMS).
 Tự động xử lý ngay các lệnh vi phạm các quy tắc giao dịch (nếu được cho phép).

Tài liệu này được cung cấp từ
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