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CẢNH BÁO RỦI RO
Ngoại hối có tính đầu cơ cao và phức tạp, và có thể không phù hợp với mọi
nhà đầu tư. Giao dịch ngoại hối có thể dẫn đến những khoản lãi hoặc lỗ đáng
kể. Vì vậy, không nên đầu tư số tiền mà bạn không thể thua lỗ. Trước khi sử
dụng các dịch vụ do ForexMart cung cấp, vui lòng thừa nhận và hiểu rõ những
rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối. Tìm kiếm lời khuyên tài chính, nếu
cần thiết

x
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x
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ForexMart,
TRANG BỊ CHO CÁC NHÀ GIAO
DỊCH TIỀN TỆ TƯƠNG LAI

$

Hãy để ForexMart giúp bạn mở ra những cơ hội vô biên trong thị trường ngoại

€

hối phức tạp. Sổ tay hướng dẫn dễ học này sẽ dạy cho bạn tất cả những điều
bạn cần học trong thị trường tài chính thanh khoản nhất thế giới.

THỊ

TRƯ

10

ỜN

NGOẠI HỐI LÀ GÌ?

x

NGOẠI HỐI là thị trường toàn cầu dùng để mua và bán tiền tệ, hoạt động 24 giờ
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một ngày và năm ngày một tuần.
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Còn được gọi là FOREX, đây là thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao
nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 4 nghìn tỷ đô la.
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GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
NHƯ THẾ NÀO?

TẠI SAO LẠI LÀ FOREX?
Hãy để ForexMart tính các cách cho bạn:
Một nhà đầu tư có thể giao dịch tiền tệ 24 giờ một ngày. Vì vậy, họ có thể
giao dịch tức thời vào thời điểm thuận tiện nhất cho mình.
Dữ liệu kinh tế và các mục tin tức về thị trường sẵn có cho tất cả mọi
người.
Là một thị trường phi tập trung, thị trường ngoại hối không bị chi phối bởi
bất kỳ nhóm quốc gia hoặc tổ chức nào.
Bạn có thể giao dịch bất kỳ lúc nào, bất kể hướng chung của thị trường.
Ngoài ra, bạn có thể tận dụng các tình huống thị trường hiện tại, tùy
thuộc vào loại tiền tệ nào đang lên và xuống.
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?
$

?

?
?

€

?

?

?

$

$

Đối với mục đích thảo luận, chúng tôi sẽ sử dụng EUR / USD. Đơn vị tiền tệ đầu
tiên (trong ví dụ này là đồng Euro) là tiền tệ cơ bản, trong khi đồng tiền còn lại
(đô la Mỹ) là tiền tệ thứ cấp. Chi phí bán đồng tiền cơ sở được gọi là giá bid,
trong khi chi phí mua đồng tiền cơ sở là giá ask. Một nhà giao dịch có thể bán
đồng tiền gốc hoặc mua đồng tiền gốc.

TIỀN TỆ CƠ BẢN

$

?

?

€

eUr/USD

TIỀN TỆ THỨ CẤP

(Điểm tham khảo: Một bản tin về khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng lãi suất.)
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Các loại tiền tệ được giao dịch theo cặp; có nghĩa
là các nhà giao dịch đang mua và bán một cặp
tiền tệ cùng một lúc. Nói một cách dễ hiểu, nó
cũng giống như việc trao đổi một loại tiền tệ
cụ thể cho một loại tiền tệ khác.
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TẠI SAO LẠI LÀ
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Tùy chọn 1: Đặt giá bid - Bán tiền tệ cơ sở
Nếu bạn nghĩ rằng giá trị của đồng Euro có khả năng lao dốc so với đô la Mỹ,
với việc đồng tiền này tăng giá trị do quyết định lãi suất tiềm năng của ECB, thì
bạn sẽ bán. Khi bán cặp tiền tệ này, bạn đang bán đồng Euro và mua đô la Mỹ
cùng một lúc.

EUR

USD

BID
www.forexmart.com
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Tùy chọn 2: Đặt giá ask - Mua tiền tệ cơ sở
Nếu bạn quy định giá trị của đồng Euro có khả năng tăng so với đô la Mỹ, giả
sử ECB sẽ không tăng lãi suất, thì bạn sẽ mua. Khi bạn hỏi EUR / USD, bạn
đang mua đồng Euro và bán đồng đô la Mỹ.

EUR

USD

LOT LÀ GÌ?
Trong tài chính, lot đại diện cho số lượng được tiêu chuẩn hóa của một công cụ
tài chính được thiết lập bởi một sở giao dịch hoặc cơ quan quản lý khác. Một
lot tương đương với 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

ASK

LÀM CÁCH NÀO

PIP LÀ GÌ?

TÔI CÓ THỂ GIẢM

Pip là thước đo nhỏ nhất của đơn vị tiền tệ, là số cuối cùng sau dấu thập phân.
Các nhà giao dịch sử dụng pips để theo dõi việc lãi và lỗ của họ trên thị trường.
Hầu hết các cặp tiền tệ chính được định giá đến bốn chữ số thập phân.

THIỂU RỦI RO KHI

Đề cập đến ví dụ trên, chúng ta hãy giả định cặp tiền tệ EUR / USD được báo
giá ở mức 1.1312. Do đó, đồng Euro ở mức 1,13 đô la. Bây giờ, giả sử tiền tệ
tăng từ 1,1312 lên 1,1314. Do đó, giá trị của đồng euro tăng hai pips.

1.1312

r
I
S
k

GIAO DỊCH?
Chúng tôi tự hào nói rằng ForexMart đã trang bị cho khách hàng của chúng
tôi những công cụ riêng biệt để giúp họ giảm thiểu rủi ro khi giao dịch. Bên
cạnh đó, các nhà giao dịch cần lưu ý những điều sau:

pips

ER

ĐÒN BẨY LÀ GÌ?
Đòn bẩy là việc sử dụng vốn đi vay để tăng cường lợi tức tiềm năng của khoản
đầu tư. ForexMart cung cấp các tùy chọn đòn bẩy khác nhau để bắt đầu giao
dịch một cách an toàn, hiệu quả với rủi ro thấp hơn.

Tính năng này cho phép bạn đặt
trước mức tối đa mà bạn sẵn
sàng mạo hiểm. Vì vậy, một khi
đồng tiền được giao dịch xuống
dưới mức cũ, lệnh này sẽ tự động
đóng giao dịch.

LỆNH CHỐT LỜI
Biện pháp này cho phép bạn chốt
lợi nhuận và đóng giao dịch khi thị
trường đạt được mục tiêu đã xác
định trước và tỷ lệ này vẫn ở mức
cao. Mặc dù nó giới hạn lợi nhuận
bạn có thể đạt được, nhưng điều
này sẽ bảo vệ bạn khỏi bất kỳ sự
sụt giảm đột ngột nào về giá của
đồng tiền.
www.forexmart.com
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TÔI CÓ THỂ HỌC THÊM
CHI TIẾT VỀ FOREX Ở ĐÂU?
€

$

•

CÁC NHÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CỦA CÁC
KHÓA HỌC SEMINARS / CRASH

•
•
•

SÁCH ĐIỆN TỬ
TRANG WEB / VIDEO HƯỚNG DẪN
TRUY CẬP Câu hỏi thường gặp hoặc
Bảng chú giải thuật ngữ Forex của
ForexMart

LÀM THẾ NÀO ĐỂ

MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH?
Truy cập trang chủ ForexMart tại www.forexmart.com.

www.forexmart.com

www.forexmart.com

TẠI SAO NÊN GIAO DỊCH VỚI FOREXMART?
•

•
•
•

ForexMart tuân thủ các quy định do các quốc gia khác nhau trên toàn cầu đặt
ra. Cam kết của chúng tôi là tuân theo những gì tốt nhất trong ngành. thực
hành và đáp ứng nhu cầu của khách hàng giúp chúng tôi luôn dẫn đầu trong
lĩnh vực của mình.

WWW.FOREXMART.COM

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng nền tảng giao dịch đẳng cấp thế giới.
Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi làm việc 24 giờ một ngày và năm ngày
một tuần để hỗ trợ bạn trong các vấn đề liên quan đến giao dịch mọi lúc mọi
nơi.
Chúng tôi có chế độ thực hiện giao dịch, đảm bảo giá cả cạnh tranh và minh
bạch. Ngoài ra, chúng tôi xử lý giao dịch trong thời gian sớm nhất có thể.

www.forexmart.com
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