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Giới thiệu về Forex

Tại M4Markets, mục tiêu của chúng tôi là đem đến cho các nhà giao dịch của 
mình những trải nghiệm vượt trội trên thị trường tài chính và cung cấp cho 
bạn những công nghệ tân tiến nhất và đồng hành cùng bạn trên con đường 
thành công.

Cách tốt nhất để một nhà giao dịch mới bắt đầu khám phá hành trình giao 
dịch là học hỏi nhiều nhất có thể. Nhà đầu tư thường xem nhẹ việc xây dựng 
một nền tảng kiến thức vững chắc trong giao dịch Forex và CFD, nhưng nó là 
một yếu tố không thể thiếu trên con đường thành công.

Do dòng chảy thông tin diễn ra nhanh chóng và việc tiếp cận với giao dịch 
forex trở nên dễ dàng hơn, các nhà giao dịch mới bắt đầu thường bỏ qua một 
bước quan trọng, đó chính là nắm vững các nguyên tắc cơ bản. Để đảm bảo 
rằng các nhà giao dịch của chúng tôi có thể bắt đầu hành trình giao dịch một 
cách thuận lợi, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cuốn e-book được biên tập 
súc tích và đi đúng trọng tâm này.

Trong các trang sau, chúng tôi sẽ giải thích các khái niệm cơ bản trong Forex. 
Nếu bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu vể forex, nó sẽ giúp bạn xây dựng một 
nền tảng vững chắc cho những bước đi đầu tiên của bạn trên thị trường toàn 
cầu.

Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm vượt trội trong giao dịch 
forex, và đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc 
mắc của bạn.

GIỚI THIỆU

https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
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Giới thiệu về Forex

Forex, còn được gọi là thị trường ngoại hối, là một thị trường tài chính nơi những 
người tham gia mua bán và trao đổi tiền tệ. Đây là thị trường tài chính lớn nhất 
và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới - nó lớn hơn đáng kể so với thị 
trường chứng khoán.

Cho dù bạn có nhận thức được hay không, chúng ta đều tham gia vào giao dịch 
Forex theo một cách nào đó. Hãy tưởng tượng rằng bạn sống ở Hoa Kỳ và có 
kế hoạch thực hiện một chuyến đi đến Châu Âu. Bạn sẽ cần đổi tiền từ Đô la Mỹ 
sang Euro. Khi bạn đến ngân hàng hoặc quầy đổi tiền tại sân bay để thực hiện 
giao dịch, bạn sẽ thực sự tham gia vào thị trường Forex.

Tương tự, khi một công ty thực hiện giao dịch nước ngoài với các công ty khác 
trên thế giới cho mục đích kinh doanh trên thị trường quốc tế, họ cần phải thực 
hiện theo quy trình giống như vậy. Bằng cách đó họ cũng đang tham gia vào thị 
trường Forex.

Forex là gì?
Trong Forex, giao dịch được quản lý bằng phương thức điện tử phi tập trung 
(OTC) hoặc không thông qua sàn giao dịch trung tâm. Vì vậy, nói một cách đơn 
giản, tất cả các giao dịch trên thị trường Forex đều diễn ra thông qua mạng, kết 
nối máy tính giữa các nhà giao dịch và các tổ chức trên khắp thế giới - đây có 
thể là ngân hàng trung ương, quỹ đầu cơ, công ty ô tô, hoặc John Smith giao dịch 
trên máy tính xách tay ngay trong nhà bếp của anh ấy hoặc từ bãi biển.

Thị trường Forex mở cửa 24/5. Thị trường biến động nhiều nhất khi các trung 
tâm tài chính lớn trên thế giới mở cửa (London, New York, Tokyo, Frankfurt, Hong 

Kong, Singapore, Sydney).

Những người tham gia thị trường có tầm ảnh hưởng

Giao dịch

(Mua / Bán)

Giao dịch giữa M4Markets

và nhà cung cấp thanh khoản

Nhà giao dịch

https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register
https://www.m4markets.com/vi/markets/forex
https://www.m4markets.com/vi/markets/shares
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Giới thiệu về Forex

Tiền tệ

Thông thường, đơn vị tiền tệ của mỗi quốc gia đều được biểu thị bởi một ký hiệu 
bao gồm 3 chữ cái. Hai chữ cái đầu tiên đại diện cho tên của quốc gia trong khi 
chữ cái thứ 3 xác định tên của đơn vị tiền tệ. 

Trong giao dịch forex, chúng ta giao dịch các cặp tiền bao gồm hai đồng tiền tệ, 
ví dụ như EURUSD, USDCAD, NZDUSD, v.v.

Các cặp tiền tệ chính là những cặp bao gồm đồng USD, dù ký hiệu của nó nằm ở 
bên trái hay phải của cặp tiền. Chúng được giao dịch thường phổ biến và thường 
là những cặp biến động mạnh nhất. Trong forex, mức độ biến động rất quan trọng 
vì nó có thể mang lại cơ hội giao dịch.

Ngoài các cặp tiền chính, bạn có thể giao dịch cặp tiền phụ và cặp tiền ngoại lai.

Cặp tiền phụ là các cặp tiền được cấu thành bởi các đồng tiền chính khác với USD. 
Theo đó, EURUSD và GBPUSD là cặp tiền chính còn EURGBP là cặp tiền phụ, hay 
còn gọi là cặp tiền chéo.

Các cặp tiền ngoại lai được cấu thành từ một đồng tiền chính được ghép với đồng 
tiền của một nền kinh tế mới nổi như Singapore, Brazil, Mexico, v.v. 

Một vài ví dụ cho các cặp tiền ngoại lai bao gồm USDSGD, USDZAR, USDMXN.

Các cặp tiền chính và phụ thường có mức chênh lệch thấp nhất. Chênh lệch được 
định nghĩa là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán, và điều này khiến giao dịch 
các cặp tiền chính và phụ trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn. Giao 
dịch các cặp tiền ngoại lai thường đi kèm với mức chênh lệch cao hơn - hay chi 
phí cao hơn.

https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register
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Giới thiệu về Forex

Hầu như tất cả những đối tượng tham gia vào thị trường trao đổi tiền tệ 
đều giao dịch Forex. Ví dụ: tổ chức, ngân hàng, chính phủ, nhà giao dịch cá 
nhân (tự do), quỹ phòng hộ và công ty tư nhân.

Đối tượng giao dịch forex?

Công ty

Chính phủ

Nhà giao dịch

Ngân hàng

Ý tưởng cơ bản của giao dịch Forex rất đơn giản - đó là mua khi 
giá thấp và bán khi giá cao. Điều này tương tự như việc bạn chọn 
mua bất kỳ tài sản nào khác.

Cách thức giao dịch Forex

https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register
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Giới thiệu về Forex

Thị trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần (6 ngày nếu tính cả buổi 
tối Chủ nhật). Vì vậy, bạn có thể linh hoạt quyết định thời gian bạn tham gia thị 
trường. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng thị trường forex chịu ảnh hưởng bởi những tin 
tức lớn, ví dụ như các sự kiện chính trị. Lựa chọn giao dịch trong những thời điểm thị 
trường biến động như thế có thể đem đến cơ hội kiếm tiền, đồng thời cũng gia tăng 
rủi ro.

Thời gian giao dịch Forex?

01 02 03 04 05 06 07

am pm

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Phiên giao dịch Châu Á - Thái 
Bình Dương

Phiên giao dịch châu Âu

Phiên giao dịch Bắc Mỹ

Các lợi ích chính của giao 
dịch Forex?

Giao dịch mở cửa 24 giờ / 5 ngày trong tuần
Chi phí giao dịch thấp
Thị trường tài chính lớn nhất, mang đến những cơ hội kiếm tiền tốt
Dễ dàng tiếp cận chỉ với một thiết bị có kết nối Internet
Tùy chỉnh kích thước lot 
Có thể giao dịch với đòn bẩy
Thanh khoản cao

https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register
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Giới thiệu về Forex

GIAO DỊCH FOREX 
VÍ DỤ
Tỷ giá EUR/USD trên thị trường đang ở mức: 
1,21188/1,21190

Bạn dự đoán rằng giá sẽ tăng lên trong ngày và quyết 
định mua.

Để mua 1 Lot EUR/USD, số tiền ký quỹ cần thiết là 
100.000 EUR. Tuy nhiên, với đòn bẩy 1:200, bạn chỉ cần 
100.000/100 = 1000 EUR để mua 1 Lot EUR/USD.

Trong ví dụ này, mỗi pip tương đương 10 Đô la.

Giả định rằng tỷ giá EUR/USD tăng lên như bạn đã dự 
đoán và đóng ở mức: 1,22190/1,22192. Nếu bạn quyết định 
đóng vị thế mua của mình và bán lại cho thị trường tại 
mức giá hiện tại 1,22190, bạn có thể kiếm được lợi nhuận 
100 pip, hay $1.000.

https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=live-account&utm_content=register
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Giới thiệu về Forex

NHÀ GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Các nhà giao dịch trong ngày là những người tìm kiếm cơ hội giao dịch trong 
khoảng thời gian một ngày. Mỗi nhà giao dịch trong ngày đều có phong cách 
giao dịch của riêng mình, và họ thường thực hiện từ 1 đến 10 cơ hội giao dịch 
mỗi ngày. Những nhà giao dịch trong ngày như thế thường theo dõi các đồ thị có 
khung thời gian từ 15 phút đến 1 giờ và dành trung bình 3-4 giờ mỗi ngày để giao 
dịch. 

NHÀ GIAO DỊCH LƯỚT SÓNG (SCALPER)

Những nhà giao dịch lướt sóng thường giao dịch khi thị trường không quá sôi 
động và họ cố gắng ăn chênh lệch chỉ vài pip  trên mỗi giao dịch họ thực hiện. 
Hầu hết những nhà giao dịch lướt sóng ưa thích giao dịch trong điều kiện thị 
trường không nhiều biến động, ví dụ như khi xu hướng giá đang tăng. Nhà giao 
dịch lướt sóng thường theo dõi các đồ thị có khung thời gian từ 1 đến 15 phút và 
có thể dành từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày để giao dịch. Nhà giao dịch lướt sóng thường 

Phân loại nhà giao dịch Forex

tìm kiếm cơ hội có tỷ lệ thành công cao nhất có thể - càng gần 100% càng tốt, vì 
nó cho phép họ chấp nhận mức rủi ro cao hơn và vẫn mang lại lợi nhuận tốt

NHÀ GIAO DỊCH SWING

Các nhà giao dịch Swing thường giữ vị thế giao dịch trong vài ngày và họ ưa 
thích giao dịch trong khung thời gian từ 1 đến 4 giờ, hoặc các khung thời gian 
ngày. Hầu hết các nhà giao dịch Swing xem giao dịch như một nguồn thu nhập 
thứ hai bên cạnh công việc hàng ngày của họ. Những nhà giao dịch kiểu này sử 
dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Hầu hết các nhà giao dịch cá 
nhân đều thuộc loại này.

NHÀ ĐẦU TƯ

Các nhà đầu tư chủ yếu tham gia vào giao dịch chứng khoán và hiếm khi thấy 
họ trong thế giới Forex để tránh những chi phí liên quan đến việc nắm giữ các vị 
thế với nhà môi giới forex. Kiểu nhà giao dịch này thực hiện các giao dịch dài hạn 
trên các khung thời gian dài hơn như đồ thị ngày hoặc tuần, vì mục tiêu của họ là 
xác định một xu hướng chính và đặt cược theo nó. Các nhà đầu tư có thể giữ một 
giao dịch thậm chí trong vài tháng cho đến khi đạt được mục tiêu giá/lợi nhuận 
dài hạn của họ.

NGƯỜI DÙNG ROBOT TỰ ĐỘNG

Đúng như tên gọi, kiểu nhà giao dịch này sử dụng Robot cho giao dịch của họ, 
và giao dịch sẽ được xử lý tự động. Mỗi nhà giao dịch có thể tự phát triển Robot 
hoặc mua chúng. Các nhà giao dịch sử dụng Robot có nhiều tự do hơn và có thể 
dành thời gian rảnh để tìm kiếm thêm các chiến lược giao dịch giúp gia tăng lợi 
nhuận của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch hoàn toàn tự 
động tiềm ẩn rủi ro.

https://secure.m4markets.com/vi/register/?sl=1&utm_source=intro-to-forex&utm_medium=ebook&utm_campaign=intro-to-forex&utm_term=demo-account&utm_content=register
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Giới thiệu về Forex

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích các mô hình lặp lại trên đồ thị và dự đoán xu hướng giá dựa trên hành 
vi giá lịch sử. Phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp, 
và nó được coi là cách phổ biến và hữu ích nhất để phân tích các cơ hội giao 
dịch.

Phân tích
PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Phân tích cơ bản chủ yếu dựa vào dữ liệu tài chính thực và nhà giao dịch thường 
cân nhắc chúng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào. Phân tích cơ 
bản bao gồm các khái niệm như lãi suất, lạm phát, nới lỏng định lượng hoặc tình 
hình chung của nền kinh tế của một quốc gia. Các nhà giao dịch cố gắng ước tính 
sự thay đổi trong dữ liệu kinh tế để dự đoán tác động của nó đối với giá tương 
lai của tài sản mà họ muốn giao dịch.
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KÝ QUỸ

Ký quỹ có thể được định nghĩa là một phần số 
dư cần thiết để bạn thực hiện giao dịch có sử 
dụng đòn bẩy. Ví dụ: với tỷ lệ đòn bẩy 1:100, bạn 
sẽ có thể giao dịch 100.000 $ với số tiền nạp vào 
chỉ là 1.000 $. Khoản tiền nạp 1.000 $  là số tiền 
ký quỹ yêu cầu để sử dụng đòn bẩy. Mức ký quỹ 
thường được biểu thị theo tỷ lệ phần trăm của 
toàn bộ số tiền mở vị thế. Ví dụ: nhà môi giới 
của bạn có thể yêu cầu ký quỹ 2% hoặc 10% hoặc 
50%.

ĐÒN BẨY

Đòn bẩy có thể được mô tả là khoản vay mà nhà môi 
giới cấp cho nhà giao dịch, cho phép các nhà giao dịch 
Forex giao dịch vị thế có giá trị lớn hơn số vốn họ có. 
Nói cách khác, đòn bẩy đo lường khả năng giao dịch 
một số tiền lớn hơn, trong đó bạn chỉ phải bỏ ra rất ít 
vốn và đi vay phần còn lại. Đòn bẩy thường được biểu 
thị dưới dạng tỷ lệ, ví dụ: 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, v.v. 

Ví dụ: nếu số tiền ký quỹ ban đầu của bạn là 1000 $ 
và nhà môi giới của bạn cung cấp mức đòn bẩy 1:100, 
bạn sẽ có thể giao dịch số tiền lên đến 100.000 $. Tuy 
nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mức đòn bẩy càng 
cao thì rủi ro càng lớn.

PIP

Một pip có thể được định nghĩa như một đơn vị đo 
lường phản ánh sự thay đổi giá trị giữa hai đồng tiền 
tệ. Đối với các cặp tiền tệ chính, pip được biểu thị bằng 
giá trị chữ số thập phân thứ tư trong báo giá. Một 
trường hợp ngoại lệ là cặp USDJPY chỉ có 3 số thập 
phân, và pip được biểu thị bằng chữ số thập phân thứ 
hai. 

Các điều khoản Forex quan trọng
To get off to a great start in the Forex world, it is important to ensure that you are familiar with the main concepts of forex trading. Để có một khởi đầu tuyệt vời trong thế 
giới Forex, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với các khái niệm cơ bản về giao dịch forex.
Bạn sẽ tìm thấy tất cả các thuật ngữ cần thiết tại danh sách dưới đây:
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NHÀ MÔI GIỚI 

Nhà môi giới forex là một cá nhân hoặc một công 
ty đóng vai trò trung gian giữa người mua và bán 
nhằm kiếm một khoản hoa hồng hoặc phí. Các 
nhà môi giới hoạt động như một “người trung 
gian” giữa nhà giao dịch và thị trường thực.

PHÍ HOA HỒNG

Đây là khoản phí mà người mua và người bán trả 
cho người môi giới để sử dụng dịch vụ khi mua 
và bán một sản phẩm. Các nhà môi giới tính phí 
hoa hồng khác nhau, và phí hoa hồng tính cho 
mỗi loại tài khoản cũng khác nhau.

CẮT LỖ

Đây là khoản lỗ tối đa mà một nhà giao dịch có 
thể chấp nhận nếu giá di chuyển theo hướng 
ngược lại. Nó được sử dụng như một phương 
pháp giảm thiểu rủi ro để hạn chế thua lỗ. Lệnh 
cắt lỗ thường là một lệnh tự động được đặt trong 
nền tảng. Điều đó có nghĩa là khi giá đạt đến mức 
cắt lỗ, giao dịch sẽ được đóng lại.

CHÊNH LỆCH

Chênh lệch có thể được định nghĩa là mức chênh lệch 
giá trị giữa giá Mua và giá Bán. Các đồng tiền có tính 
thanh khoản lớn nhất là những đồng tiền có chênh lệch 
giữa giá mua-bán nhỏ, trong khi các đồng tiền nhỏ và 
ít phổ biến có mức chênh lệch giá mua-bán lớn nhất.

TỶ LỆ RỦI RO / PHẦN THƯỞNG

Còn được gọi là RR hoặc RRR. Là tỷ lệ giữa mức thua lỗ 
tiềm năng và lợi nhuận tiềm năng mà bạn có thể tạo 
ra khi bạn mở giao dịch. Nói cách khác, nếu bạn đang 
đặt cược với 100 $ vốn của mình (trong trường hợp 
đạt đến mức cắt lỗ, bạn sẽ mất 100 $) và lợi nhuận ước 
tính có thể đạt được là 500 $ (nếu giao dịch đạt đến 
mức giá mục tiêu của bạn), tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 
sẽ là từ 1:5.

DƯ KÝ QUỸ

Dư ký quỹ là số tiền không liên quan đến bất kỳ giao 
dịch nào và bạn có thể sử dụng nó để mở nhiều vị thế 
hơn. Nói cách khác, dư ký quỹ là chênh lệch giữa vốn 
chủ sở hữu và mức ký quỹ. Nếu các vị thế mà bạn đã 
mở bắt đầu sinh lãi, khi lợi nhuận tăng lên bạn sẽ có vốn 
chủ sở hữu lớn hơn, từ đó tạo ra dư ký quỹ.

CUỘC GỌI KÝ QUỸ

Bạn nhận được cuộc gọi ký quỹ khi số tiền ký quỹ của 
bạn giảm xuống dưới mức yêu cầu tối thiểu.

KÍCH THƯỚC LOT

Còn được gọi là quy mô giao dịch. Kích thước lot có thể 
nằm trong khoảng từ 0,01 lot đến một vài lot. 100.000 
đơn vị tiền tệ là kích thước tiêu chuẩn cho một lot.

GIÁ MUA VÀ GIÁ BÁN (BID AND ASK)

Số tiền mà người mua sẵn sàng trả cho một tài sản được 
gọi là giá mua (bid). Giá  bán (ask), ngược lại, là số tiền 
mà tại đó người bán sẵn sàng bán một tài sản.
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MỨC KHÁNG CỰ

Khi giá liên tục đạt đến mức cao hơn nhưng 
không thể vượt qua mức này do thị trường 
kháng cự.

MỨC HỖ TRỢ

Khi giá liên tục giảm nhưng không rơi xuống 
dưới mức này.

THỊ TRƯỜNG GẤU

Thị trường gấu là một thị trường phản ánh xu hướng 
giá của một công cụ đang giảm với dấu hiệu giá suy 
yếu. Nói cách khác, đó là hướng giá âm.

THỊ TRƯỜNG BÒ 

Ngược lại với thị trường gấu, thị trường bò phản ánh 
xu hướng giá của một công cụ đang tăng với dấu hiệu 
giá mạnh lên. Nói cách khác, đó là hướng giá dương.

XU HƯỚNG GIẢM

Khi giá của một công cụ tiếp tục giảm (còn được gọi là 
thị trường gấu).

XU HƯỚNG TĂNG 

Khi giá của một công cụ tiếp tục tăng (còn được gọi là 
thị trường bò).

CHỐT LỜI

Đúng như tên gọi, đó là mức lợi nhuận mà một nhà giao 
dịch chấp nhận và đóng vị thế. Khi lệnh chốt lời được 
đặt, giao dịch sẽ tự động đóng khi giá đạt đến mức xác 
định này.

ĐỒ THỊ GIAO DỊCH 

Đó là đồ thị giá phản ánh chuyển động giá của một công 
cụ trong một khoảng thời gian đã chọn.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Đây là một chiến lược thường dựa trên phân tích kỹ 
thuật, được sử dụng để giúp các nhà giao dịch dự đoán 
hướng tương lai của một công cụ. Các chiến lược khác 
nhau và có thể bao gồm các quy tắc giao dịch khác 
nhau, bao gồm cách vào và thoát giao dịch.

CHỈ BÁO KỸ THUẬT

Đây là những công cụ kỹ thuật dựa trên các công thức 
toán học. Các chỉ báo là công cụ rất phổ biến đối với các 
nhà giao dịch, và các nhà giao dịch sử dụng chúng để 
tìm cơ hội giao dịch.
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    Chi phí giao dịch thấp

Bắt đầu giao dịch với chênh lệch chỉ từ 0,0 pip 
và 0 $ phí hoa hồng. Lựa chọn giữa các tài khoản 
Standard, Raw Spread và Premium của chúng tôi và 
bắt đầu giao dịch với khoản tiền nạp tối thiểu là 5 $.

An toàn vốn

Tiền của khách hàng của chúng tôi nằm trong các 
tài khoản riêng biệt và chúng tôi cung cấp biện 
pháp bảo vệ số dư âm.

Điều kiện giao 
dịch vượt trội

Khớp lệnh cực nhanh - không trượt giá, không 
báo giá lại và không từ chối lệnh.

Tại sao nên chọn M4Markets

Nhiều phương 
thức nạp tiền

Nạp tiền tức thì và rút tiền nhanh chóng với các 
ngân hàng lớn nhất và.

Phạm vi 
thị trường

Giao dịch các cặp forex, hàng hóa, chỉ số và 
cổ phiếu một cách đơn giản.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 
hàng đầu trong ngành

Hỗ trợ trực tiếp 24/5 bằng 10 ngôn ngữ và trung 
tâm Câu hỏi thường gặp cung cấp thông tin toàn 
diện.
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3 BƯỚC
ĐỂ BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Liên hệ với chúng tôi

Kết nối với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần lời giải thích nào

Đăng ký và xác thực hồ 
sơ của bạn

Hoàn thành biểu mẫu đăng ký của 
chúng tôi và truy cập Cổng khách 

hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của 
bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu 

và xác thực hồ sơ của bạn.

Tải xuống nền tảng 
& bắt đầu

Chọn tab “Tải xuống” trong Menu 
của nhà giao dịch và tải xuống nền 
tảng bạn ưa thích. Khởi chạy nền 

tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.

Mở tài khoản thực & Nạp 
tiền vào tài khoản

Chọn “Mở tài khoản thực” trong tab 
Tài khoản và chọn một tài khoản. 
Bấm vào “Nạp tiền” trong tab nạp 

tiền để chọn phương thức nạp tiền 
của bạn.

1 2 3

E-mail
support@m4markets.com

Gọi cho chúng tôi
+442035197268

Truy cập trang web
m4markets.com

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro cao. 
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