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BÍ MẬT THỊ TRƯỜNG NGHÌN TỶ –
GIAO DỊCH NGOẠI HỐI (FOREX)

Thị trường ngoại hối là thị trường
phi tập trung. Đây là nơi trao đổi
các loại tiền tệ có giá trị lớn trên
toàn cầu.

Thị trường ngoại hối được xem là thị
trường giao dịch tài chính lớn nhất
trên thế giới với lượng giao dịch lên
đến 7.000 tỷ USD/ ngày.
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TẠI SAO NÊN THAM GIA

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI?

Dễ dàng tiếp cận những
kiến thức về Forex

Kênh đầu tư duy nhất
không bị thao túng về giá

Nhà đầu tư có thể giao dịch
ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào
khi thị trường đang mở

Hệ thốngđòn bẩy
Forex cao, mang lại lợi
nhuận lớn với vốn đầu
tư nhỏ

Tính thanh khoản cao

Phí giao dịch phù hợp
Hoạt động liên tục 24/7
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SÀN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI FX247

Sàn giao dịch FX247 được phát triển
dựa trên nền tảng giao dịch MT4, MT5
với mục tiêu giúp cho nhà đầu tư có thể
bắt đầu một cách nhanh chóng nhất.

Không giống như nền tảng giao dịch truyền
thống, FX247 được đánh giá là nền tảng có
sự cải tiến cao từ công nghệ 4.0. FX247 có
thể thay thế và cải thiện tất cả các nhược
điểm, hạn chế của nền tảng giao dịch
truyền thống.
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VÌ SAO NÊN GIAO DỊCH FOREX
CÙNG FX247 ?

Nền tảng giao
dịch tương thích
với mọi thiết bị.

Lệnh giao dịch
hoàn thành trong
vòng 30 giây.

Mở tài khoản
nhanh chóng.

Tiền nạp tối
thiểu thấp.

Thanh khoản siêu
nhanh thông qua công
nghệ Blockchain.

VÌ SAO NÊN GIAO DỊCH FOREX
CÙNG FX247?
ĐA DẠNG LỰA CHỌN GIAO DỊCH

VỚI ĐA DẠNG SẢN PHẨM:

❖ TÀI KHOẢN DEMO - TÀI KHOẢN LIVE.

❖ GIAO DỊCH FOREX - GIAO DỊCH COIN.

VÌ SAO NÊN GIAO DỊCH FOREX
CÙNG FX247?

Hỗ trợ khách hàng
đa ngôn ngữ.

Hỗ trợ đào tạo kiến thức giao
dịch hoàn toàn miễn phí.

Phương thức Nạp - Rút
tiền hiện đại,
nhanh chóng và an toàn.

Các chương trình khuyến
mãi đa quốc gia hấp dẫn.

DỊCH VỤ KHÁCH
HÀNG VƯỢT TRỘI:
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ƯU THẾ VƯỢT TRỘI KHI
GIAO DỊCH CÙNG FX247

Nền tảng giao dịch
được tối giản hoá,
giúp cho bất cứ nhà
đầu tư nào cũng có
thể bắt đầu một cách
dễ dàng.

Tối ưu hoá nguồn
vốn của nhà đầu tư
khi lệnh giao dịch
được hoàn thành
chỉ trong 30 giây.

Giảm thiểu rủi ro
với nền tảng giao
dịch thử trên ứng
dụng thật hoàn
toàn miễn phí.

Nền tảng hệ thống
hoàn toàn bảo mật
danh tính và thông
tin khách hàng.

Sự minh bạch về
giá giúp cho nhà
đầu tư hoàn toàn
yên tâm trong quá
trình giao dịch.

ƯU THẾ VƯỢT TRỘI KHI
GIAO DỊCH CÙNG FX247
HỖ TRỢ NHANH CHÓNG
Đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng giải đáp các thắc
mắc của bạn tại tất cả các quốc gia.

THANH KHOẢN NHANH
Nạp - rút dễ dàng với nền
tảng Blockchain

ĐỒNG BỘ MỌI THIẾT BỊ
Giao dịch bằng bất kỳ thiết
bị điện tử nào miễn là có kết
nối Internet
GIAO DIỆN THÂN THIỆN
Bất cứ ai cũng có thể bắt
đầu với FX247 mà
không cần kinh nghiệm về
tài chính trước đó.

GIAO DỊCH DỄ DÀNG
Chỉ cần chọn đúng xu hướng mua và bán
trong 30s.

LỢI NHUẬN HẤP DẪN
Lợi nhuận lên đến 95% khi bạn chọn đúng xu
hướng giá thị trường.

TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI
CÙNG FX247
Làm quen với nền tảng giao dịch Forex hiện đại của
công nghệ 4.0 với sự hỗ trợ đặc biệt từ FX247:

Tặng ngay $1000 vào tài
khoản giao dịch thử

Hoàn toàn không mất bất cứ một
loại phí nào khi thử nghiệm

Nhanh chóng bắt đầu với mọi thiết
bị điện tử hiện đại
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2 DÒNG THU NHẬP
CÙNG FX247

INTRODUCING BROKERS
IB là chương trình trả thưởng dành cho đối tác
giới thiệu thông qua việc hợp tác phát triển thị
trường, tuyển dụng & đào tạo các Trader mới.

MILLIONAIRES’ ROADMAP
Là phần thưởng cho việc đào tạo và phát triển
Đối tác giới thiệu (IB). Với mỗi IB có active trong
tuần, bạn được bonus 1 USD không giới hạn
trong 10 thế hệ.
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INTRODUCING BROKERS
CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU
LEVEL

IB REFERRAL

Begin

0,8%

ĐIỀU KIỆN
Volume giao dịch đạt 200 USD/tuần
Mua nhượng quyền $100

Silver

1%

Volume giao dịch đạt 400 USD/tuần
Đào tạo thành công 5 trader trực tiếp (F1)

Gold

1,2%

Volume giao dịch đạt 600 USD/tuần
Đào tạo thành công 10 trader trực tiếp (F1)

Diamond

1,4%

Volume giao dịch đạt 1000 USD/tuần
Đào tạo thành công 14 trader trực tiếp (F1)

1,6%

Volume giao dịch đạt 1,400 USD/tuần
Đào tạo thành công 16 trader trực tiếp (F1)

Platinum

*Trader active phải có Turnover (khối lượng giao dịch) trên 100 USD/tuần.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU

LƯU Ý:
F0

Platinum

1.000 $

Đồng cấp IB với F1:
➢ Bonus 10% trên tổng thu nhập IB của
đồng cấp trực tiếp

F1

F2

10.000 $

Platinum

F2

F2

VÍ DỤ: F1 đạt Platinum và có tổng IB nhận được trong tuần là 10.000 USD thì người bảo trợ
bên trên cùng cấp Platinum sẽ nhận được 10% của 10.000 USD là 1000 USD.

10%

6

MILLIONAIRES’

ROADMAP HÀNH TRÌNH
TRIỆU PHÚ

LEVEL

Với mỗi Đối tác giới thiệu
(IB) thuộc đội ngũ của bạn
đạt Active trong tuần, bạn
được bonus 1 USD không
giới hạn trong 10 thế hệ.

THÀNH VIÊN

BONUS

1

5

5 USD

2

25

25 USD

3

125

125 USD

4

625

625 USD

5

3.125

3.125 USD

6

15.625

15.625 USD

7

78.125

78.125 USD

8

390.625

390.625 USD

9

1.953.125

1.953.125 USD

10

9.765.625

9.765.625 USD
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INTRODUCING BROKERS
HOA HỒNG ĐẠI LÝ

LEVEL

COMMISSION IB FEE

Begin

50%

Silver

25%

Gold

12%

Diamond

6%

Platinum

3%

Phí nhượng quyền: $100/ ID Cấp Begin
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INTRODUCING BROKERS
HOA HỒNG ĐẠI LÝ

LEVEL

F1

F2

Begin

50%

Silver

50%

25%

Gold

50%

25%

12%

Diamond

50%

25%

12%

6%

Platinum

50%

25%

12%

6%

Phí nhượng quyền: $100/ ID Cấp Begin
Nhận quyền lợi trọn đời

F3

F4

F5

3%

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Là chương trình đặc biệt tưởng thưởng cho các nhà lãnh đạo (Leader) có năng lực phát
triển và đào tạo đội ngũ IB xuất sắc, phần thưởng bao gồm tiền mặt và hiện vật hấp dẫn.

FX247 Star 1

ĐIỀU KIỆN 1:
Có 5 IB đạt cấp Diamond. Mỗi IB đạt volume giao
dịch 200.000 USD/4 tuần liên tiếp cộng dồn (Xét
trong 4 tuần liên tiếp).
QUYỀN LỢI:

Thưởng 1000 USD/tháng (Chuyển tự động vào ngày
1 tháng tiếp theo).

Nếu thoả điều kiện 1 và bản thân có volume giao dịch đạt 5 triệu USD,
tặng đồng hồ Omega Seamaster Aqua Terra trị giá 10.000 USD.

LƯU
Ý:

▪

Phần thưởng hiện vật chỉ nhận một lần trên mỗi giải thưởng. Đã nhận giải cao thì
không được nhận giải thấp hơn.

▪

Chính sách có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường tại từng thời điểm.
Hiện vật có thể thay đổi dựa theo từng thời điểm, nhưng trị giá không đổi.

FX247 Star 2

ĐIỀU KIỆN 1:
Có 10 IB đạt cấp Diamond. Mỗi IB đạt volume giao
dịch 300.000 USD Toàn nhánh/tháng (Trong 4 tuần
liên tiếp).
QUYỀN LỢI:
Thưởng 5000 USD/tháng (Chuyển tự động và ngày
1 tháng tiếp theo).

Nếu thoả điều kiện 1 và bản thân có volume giao dịch đạt 10 triệu USD,
tặng xe Volkswagen Tiguan phiên bản SE trị giá 30.000 USD.

LƯU
Ý:

▪

Phần thưởng hiện vật chỉ nhận một lần trên mỗi giải thưởng. Đã nhận giải cao thì
không được nhận giải thấp hơn.

▪

Chính sách có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường tại từng thời điểm.
Hiện vật có thể thay đổi dựa theo từng thời điểm, nhưng trị giá không đổi.

FX247 Star 3

ĐIỀU KIỆN 1:
Có 15 IB đạt cấp Diamond. Mỗi IB đạt volume giao
dịch 400.000 USD Toàn nhánh/tháng (Trong 4 tuần
liên tiếp).
QUYỀN LỢI:
Thưởng 10.000 USD/tháng (Chuyển tự động và
ngày 1 tháng tiếp theo).

Nếu thoả điều kiện 1 và bản thân có volume giao dịch đạt 15 triệu USD,
tặng 1 xe BMW M6 trị giá 100.000 USD.

LƯU
Ý:

▪

Phần thưởng hiện vật chỉ nhận một lần trên mỗi giải thưởng. Đã nhận giải cao thì
không được nhận giải thấp hơn.

▪

Chính sách có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường tại từng thời điểm.
Hiện vật có thể thay đổi dựa theo từng thời điểm, nhưng trị giá không đổi.

FX247 Star 4

ĐIỀU KIỆN 1:
Có 20 IB đạt cấp Diamond. Mỗi IB đạt volume giao
dịch 500.000 USD Toàn nhánh/tháng (Trong 4 tuần
liên tiếp).
QUYỀN LỢI:
Thưởng 20.000 USD/tháng (Chuyển tự động và
ngày 1 tháng tiếp theo).

Nếu thoả điều kiện 1 và bản thân có volume giao dịch đạt 20 triệu USD,
01 Mercedes-AMG GT R Pro trị giá 250.000 USD.

LƯU
Ý:

▪

Phần thưởng hiện vật chỉ nhận một lần trên mỗi giải thưởng. Đã nhận giải cao thì
không được nhận giải thấp hơn nữa.

▪

Chính sách có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường tại từng thời điểm.
Hiện vật có thể thay đổi dựa theo từng thời điểm, nhưng trị giá không đổi.

FX247 Star 5

ĐIỀU KIỆN 1:
Có 100 IB đạt cấp Diamond. Mỗi IB đạt volume giao
dịch 500.000 USD Toàn nhánh/tháng (Trong 4 tuần
liên tiếp).
QUYỀN LỢI:
Thưởng 200.000 USD/tháng (Chuyển tự động và
ngày 1 tháng tiếp theo).

Nếu thoả điều kiện 1 và bản thân có volume giao dịch đạt 100 triệu
USD, tặng biệt thự trị giá 1 Triệu USD.

LƯU
Ý:

▪

Phần thưởng hiện vật chỉ nhận một lần trên mỗi giải thưởng. Đã nhận giải cao thì
không được nhận giải thấp hơn nữa.

▪

Chính sách có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường tại từng thời điểm.
Hiện vật có thể thay đổi dựa theo từng thời điểm, nhưng trị giá không đổi.

THANK
YOU

