BÁO CÁO GIAO DỊCH MIỄN PHÍ
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MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Tirthas X3 và X5 là các chiến lược giao dịch có hệ thống do Tirthas phát triển và do Quantic quản
lý. Quantic là tên giao dịch của công ty TNHH AFX Capital Markets, một công ty do Ủy ban giao
dịch chứng khoán Cộng hòa Síp (CySEC) ủy quyền và điều hành, giấy phép số. 119/10, mã số đăng
ký 253014 được quy định theo Chỉ thị Thị trường về Công cụ tài chính (MiFID), do Cơ quan Hộ
chiếu MiFID quản lý. Địa chỉ công ty TNHH AFX Capital Markets: 116 Gladstonos, tòa nhà
Kyprianou, tầng 1, 3032 Limassol, Cyprus.
Khách hàng của Quantic đặt cọc với nhà môi giới FX STO (tên giao dịch của AFX Markets). Công
ty TNHH AFX Markets được Cơ quan quản lý tài chính (FCA) FRN: 560872 ủy quyền và quản lý.
Văn phòng đăng ký của công ty AFX Markets đặt tại số 33 đường Sun, tầng 2, thủ đô London, Anh,
EC2M 2PY. Mã số công ty: 07612002. Giao dịch ngoại hối và các hợp đồng tương lai trên số tiền
ký gửi mang lại rủi ro cao và gần như không phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư. Tỉ lệ đòn bẩy cao
có thể gây ra rủi ro đồng thời cũng có thể mang lại lợi nhuận cho bạn. Trước khi quyết định đầu tư
vào ngoại hối hoặc tiền gửi tương lai, bạn nên cân nhắc kỹ mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm và mức độ
"sẵn sàng cho rủi ro" của bạn. Có khả năng bạn sẽ phải có một khoản lỗ vượt quá số tiền ký gửi
ban đầu. Vì vậy, bạn không nên đầu tư khi bạn có thể bị lỗ nhiều hơn số tiền mà bạn có thể chi trả.
Bạn nên tính đến tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối cũng như giao dịch ký gửi
tương lai và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Bất kỳ
thông tin nào trên trang web này, kể cả các thông tin bên ngoài đều nhằm mục đích cung cấp thông
tin và bạn không nên hiểu đây là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư. Xét về bản chất và
quy mô, rủi ro vốn có của giao dịch ngoại hối khác với đầu tư truyền thống vào cổ phiếu và trái
phiếu. Do đó, chỉ những người có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư vào các kế hoạch đầu tư thay thế
hoặc những người đã tham khảo lời khuyên của các chuyên gia tài chính mới có thể đầu tư vào các
kế hoạch đầu tư này.
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GIAO DỊCH LÀ GÌ VÀ GIAO DỊCH CÁI GÌ?
Chiến lược giao dịch của Tirthas tập trung vào giao dịch tiền tệ.
Giao dịch tiền tệ là thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Với một
khối lượng hàng nghìn tỷ đô la một ngày, dòng tiền hàng ngày của nó lớn hơn
tất cả các sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới cộng lại.
Thị trường tiền tệ là nơi trao đổi tiền tệ từ loại tiền này sang loại tiền khác.
Không có một thị trường chứng khoán nào thực hiện điều này, thay vào đó các ngân hàng liên lạc
và giao dịch trực tiếp với nhau bằng cách sử dụng Mạng Truyền thông Điện tử (ECN). Điều này
làm cho tỷ giá hối đoái có mặt trên toàn thế giới và những người tham gia thị trường (ví dụ như các
ngân hàng khác) được quyền yêu cầu mức giá cụ thể cho giao dịch trao đổi của khách hàng.
Bạn sẽ hiểu thị trường tiền tệ rộng lớn như thế nào khi bạn cân nhắc những người tham gia vào thị
trường này:

• Các ngân hàng trên toàn thế giới đổi tiền để làm ăn thương mại, tích trữ, giảm thiểu rủi ro, du
lịch.
• Các nguồn quỹ chuyên nghiệp tham gia thị trường vì lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro
• Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu bảo vệ lợi nhuận tương lai của họ.
• Số lượng nhà đầu cơ cá nhân ngày càng tăng.
Giao dịch tiền tệ là việc mua và bán tiền tệ trên sàn giao dịch ngoại hối với mục đích kiếm tiền,
thường được gọi là "giao dịch ngoại hối dụ đoán". Tỷ giá hối đoái là tỷ giá mà tại đó một loại tiền
tệ có thể được trao đổi với một loại tiền tệ khác. Nó luôn được nói đến theo cặp như EUR / USD
(Euro và Đô la Mỹ).
Tỷ giá hối đoái dao động dựa trên các yếu tố kinh tế như lạm phát, sản xuất công nghiệp và các sự
kiện địa chính trị. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến việc bạn mua hay bán một cặp tiền tệ.
Tỷ giá EUR / USD thể hiện số đô la Mỹ mà một Euro có thể mua được. Nếu bạn tin rằng đồng Euro
sẽ tăng giá trị so với Đô la Mỹ, bạn sẽ dùng đô la Mỹ để mua Euro. Nếu tỷ giá hối đoái tăng lên,
bạn sẽ bán lại đồng Euro, tạo ra lợi nhuận. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng dự đoán chính xác thị
trường, bạn sẽ mất nhiều thời gian và công sức để phát triển các chiến lược giao dịch nhằm đạt
được kết quả ổn định và nhất quán.

Trong thời gian gần đây, rất nhiều người đã hướng tới làm kinh doanh giao dịch, chủ yếu là do
công nghệ giao dịch đã trở nên dễ dàng hơn với mạng trực tuyến.
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Ngày nay, bất cứ ai muốn thử đều có thể truy cập một cách rất đơn giản thông qua một máy tính ở
nhà. Tuy nhiên, thực tế không may là những người thử giao dịch có thể cảm thấy khó khăn vì họ cố
gắng theo dõi những thông tin và chiến lược không hiệu quả và họ không cam kết giành thời gian
cần thiết để có thể thành công đồng thời có ít kiến thức về quản lý rủi ro.
Nhiều loại tiền tệ khác nhau được giao dịch như: Đô la Mỹ, Euro, Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ, Bảng
Anh, Đô la Úc và Đô la Canada chiếm hầu hết các giao dịch và đây là những giao dịch chủ yếu mà
các trader tập trung vào khi đầu tư sinh lợi nhuận. Mỗi loại tiền tệ được viết tắt bằng 3 chữ cái:
• Đô la Úc: AUD
• Euro: EUR
• Bảng Anh: GBP
• đô la Canada: CAD

• Yên Nhật: JPY
• Franc Thụy Sĩ: CHF
• Đô la Mỹ: USD
Giao dịch tiền tệ diễn ra các ngày trong tuần, trong giờ làm việc của các ngân hàng trên toàn thế
giới. Thị trường mở cửa cùng lúc với các ngân hàng ở New Zealand vào sáng thứ Hai, và đóng cửa
khi bờ biển phía tây của Hoa Kỳ kết thúc làm việc vào cuối buổi chiều thứ Sáu. Thực tế, phần lớn
giao dịch diễn ra lúc có nhiều ngân hàng mở cửa giao dịch vì đây là cơ hội tốt để tạo ra lợi nhuận,
bởi vì các ngân hàng/người chơi lớn là những ngân hàng cung cấp số lượng lớn các giao dịch hợp
lệ. Trong thời gian các chuyên gia không giao dịch, thị trường yên lặng hơn nhiều. Giá các cặp tiền
tệ thường biến động tương đối nhỏ và do đó có ít giao dịch. Điều này đặc biệt đúng vào sáng sớm
thứ Hai và tối muộn vào các tối thứ Sáu theo giờ Anh.
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BA CÔNG CỤ CHI PHỐI GIAO DỊCH
- Tần số
- Đòn bẩy
- Lãi kép
TẦN SỐ:
Tần số là cấp số nhân trong giao dịch, khi trader giao dịch thường xuyên sẽ dễ chiến thắng hơn
hoặc thua cuộc hơn. Để giải thích điều này, hãy xem xét một khoản đầu tư điển hình vào bất động
sản. Nếu một nhà đầu tư bất động sản mua một tài sản ở New Street và nó tăng giá trị trong năm,
thì họ sẽ kiếm được lợi nhuận. Giả sử họ đã trả 100.000 bảng và năm nay nó trị giá 105.000 bảng.
Họ đã thu được lợi nhuận 5%. Nhà đầu tư bất động sản đã thực hiện một giao dịch đơn giản, một
lần và thu được khoản hoàn vốn 5% này. Tuy nhiên với giao dịch tiền tệ, nhà giao dịch có cơ hội
giao dịch nhiều hơn, trên thực tế họ có thể giao dịch mỗi ngày khi thị trường mở cửa nếu họ muốn.
Điều này có nghĩa là họ có cơ hội tạo ra lợi nhuận mỗi ngày hoặc thua lỗ mỗi ngày giao dịch. Điều
này nói về mức độ thường xuyên của công việc. Bạn càng 'giao dịch' thường xuyên, bạn càng có
nhiều cơ hội tiềm năng hơn. Giao dịch tiền tệ mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm lợi nhuận
đáng kể mỗi ngày, tuy nhiên với những cơ hội này, bạn cũng có tiềm năng bị thua lỗ. Chìa khóa để
triển khai các chiến lược giao dịch chính là quản lý rủi ro và hãy chắc chắn rằng bạn có thể thu hút
lợi nhuận tiềm năng từ thị trường đồng thời kiểm soát tốt các chiến lược quản lý rủi ro.
.
ĐÒN BẨY
Nhà đầu tư bất động sản chỉ sử dụng 10.000 bảng Anh tiền của chính mình để mua nhà ở New
Street, nghĩa là nhà đầu tư đã chỉ dùng 10.000 bảng Anh này, và vay số tiền còn lại, tức là 90.000
bảng

Đây là một loại đầu tư rất điển hình được nhiều người sử dụng để mang về lợi nhuận trong kinh
doanh. Đòn bẩy cũng được áp dụng cho đầu tư, vì vậy trong thực tế,
nhà giao dịch bất động sản đã sử dụng khoản tiền gửi ban đầu là 10,000 bảng, vay phần còn lại
cũng là để bảo đảm tài sản và thu về lợi nhuận 5.000 đô la trong một năm
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Theo cách giống như nhà đầu tư tận dụng tiền của họ trong giao dịch bất động sản, các trader có
thể áp dụng tương tự cho giao dịch tiền tệ; nhiều nhà môi giới sẽ
cho phép các nhà đầu tư lựa chọn đòn bẩy từ 5 - 100 lần số tiền gửi.
Đòn bẩy càng lớn sẽ mang lại lợi nhuận càng cao; tuy nhiên, nếu đòn bẩy không
được quản lý một cách chính xác, nó cũng có thể gây ra những tổn thất đáng kể có thể vượt quá số
vốn ban đầu.
LÃI KÉP:
Lãi kép là khả năng tài sản tạo ra thu nhập, sau đó là tái đầu tư để tạo ra nguồn thu nhập khác.
Vì vậy, lấy tình huống về bất động sản, số tiền 5% lợi nhuận sau đó có thể được tái đầu tư vào một
tài sản khác, cho phép nhà đầu tư này sử dụng vốn sở hữu trong một ngôi nhà để mua một ngôi nhà
khác.
Khi giao dịch, tiền lãi kép xuất hiện ngay sau mỗi giao dịch.
Ví dụ: nếu tài khoản tăng 2% một tuần, thì số dư tài khoản tuần sau sẽ lớn hơn 2% số dư ban đầu
mà trader có.
7

TIRTHAS LÀ GÌ?
Tirthas là lựa chọn lý tưởng để tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng bằng các giao dịch trên thị trường
tiền tệ.
Giao dịch trên thị trường có thể cung cấp cho những người có nhu cầu cách thức và kỹ năng mang
để có được những lợi nhuận tiềm năng. Những lợi nhuận này đã thu hút hàng chục hàng nghìn
người tham gia giao dịch mỗi năm.
Mục tiêu của Tirthas là cung cấp giải pháp cho các cá nhân và nhà đầu tư không có
thời gian để học cách giao dịch. Chúng tôi cung cấp cho người dùng những chiến lược giao dịch có
khả năng mang về lợi nhuận. Bạn có thể sử dụng các chiến lược của Tirthas bằng cách tham gia
vào dịch vụ quản lý giao dịch.
Qua nhiều năm, chúng tôi đã kết nối hàng trăm nhà đầu tư sử dụng các chiến lược giao dịch của
chúng tôi..
Kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi trên thị trường và nhiều năm kinh nghiệm trong việc tạo ra
các chiến lược giao dịch mang đến lợi nhuận cao sẽ giúp ích cho bạn

Nhóm nghiên cứu của Tirthas bao gồm các nhóm trader và các chuyên gia trong ngành với hơn 50
năm kinh nghiệm trong giao dịch.
Là một nhà đầu tư tiềm năng và đạt được các tiêu chuẩn phù hợp, bạn có thể
sử dụng các chiến lược giao dịch của Tirthas bằng cách tham gia dịch vụ quản lý giao dịch.
Khi bạn đã quen với dịch vụ quản lý giao dịch, bạn có thể nhờ người khác quản lý tài khoản giao
dịch của mình để họ mang về cho bạn lợi nhuận mà thị trường đang cung cấp.
Tin vui là ... Bạn chỉ cần trả tiền cho dịch vụ quản lý giao dịch nếu tài khoản của bạn có lợi nhuận,
bởi vì khoản phí bạn trả là hoàn toàn dựa trên hiệu suất giao dịch. MIỄN PHÍ THAM GIA và bạn
chỉ trả tiền dựa trên hiệu suất đầu tư của bạn.
Bạn cũng có thể chọn số tiền mà bạn sẵn sàng mạo hiểm cho loại hình đầu tư này bởi vì hệ thống
(trong điều kiện thị trường bình thường) sẽ cố gắng chấm dứt giao dịch nếu nó đạt đến mức bạn đã
thiết lập. Mức thiết lập tối đa có thể lên đến 70% số tiền gửi ban đầu của bạn.
Để tìm hiểu thêm về dịch vụ quản lý giao dịch, truy cập trang web:
http://www.Tirthas.co/how-Tirthas-works/
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VÌ SAO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THAY ĐỔI?
Tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền tệ khác nhau nếu không được kiểm soát sẽ liên tục thay đổi do
điều kiện thị trường tự do. Lý do cơ bản là:
• Nhận thức về sức mạnh của nền kinh tế các nước thay đổi liên tục.
• Hoạt động chính trị gây ra những thay đổi về thái độ của các nhà đầu tư
• Tin tức kinh tế
Hai nguyên do đầu tiên không thể tác động được, nhưng nguyên nhân thứ 3 thường xuyên xuất hiện
theo lịch trình, và chúng ta cần phải có hiểu biết về nó.
Tin tức kinh tế có tác động lớn đến thị trường tiền tệ
Khi Ngân hàng Anh công bố tăng lãi suất, bảng Anh trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư
nước ngoài vì số tiền gởi của họ tăng lên. Điều này khiến giá của đồng bảng Anh tăng cao hơn so
với các loại tiền tệ khác (thường xuyên). Những biến động này có thể rất nhanh và hầu như không
thể giao dịch kịp.

Không có quy tắc cụ thể và kịp thời nào về cách thị trường phản ứng với tin tức khi nó chính thức
được công bố, chỉ có một số hướng dẫn. Vì lý do này, hầu hết các trader đứng ngoài thị trường cho
đến khi thông báo tin tức chính được công bố.
Theo nguyên tắc chung, các thông báo chính thức của Hoa Kỳ gây ra biến động giá nhiều nhất và
ảnh hưởng đến hầu hết các cặp tiền tệ. Công bố của khu vực sử dụng đồng Euro (đặc biệt là Đức)
ảnh hưởng đến đồng Euro và Franc Thụy Sĩ.
Các tin tức ở Anh sẽ ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ liên quan đến đồng bảng Anh, nhưng có thể gây
ảnh hưởng chuyền đến các cặp tiền tệ khác.
Thông báo định kỳ hàng tháng có ảnh hưởng nhất là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa
Kỳ, được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng. Hãy chú ý kiểm tra nó.
Tiền tệ có thể có nhiều biến đổi lớn trong vài giây khi dữ liệu thực tế được công bố và thường khác
với dự báo.
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QUY TRÌNH GIAO DỊCH
Một trader chuyên nghiệp sẽ thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính dựa trên 2 yếu tố chính,
một là lý do để thực hiện giao dịch đó, thường là dựa trên điều kiện thiết lập một số loại giao dịch
và hai là điều kiện kích hoạt, điều kiện này sẽ thông báo cho trader biết thời điểm thực hiện giao
dịch.
Tirthas tập trung vào thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới là thị trường tiền tệ vì vậy
các ví dụ sẽ dùng các cặp tiền tệ để giải thích các cơ chế mà các trader sử dụng.
Thiết lập thông thường : Cái gì > Mua > EUR-USD > Giá nhập
Điều kiện kích hoạt là: KHI NÀO > NGAY BÂY GIỜ
Số lượng các kỹ thuật tính toán và phân tích để đạt được mức “THIẾT LẬP” phụ thuộc vào chiến
lược hoặc hệ thống giao dịch, có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy ý, nhưng điều kiện khởi tạo (lý do
để kích hoạt “giao dịch ngay bây giờ”) lại là một bước riêng biệt và thường sử dụng các thông tin
khác nhau.
Giao dịch là sự lặp lại bước “Cái gì” và “Khi nào” nhiều lần và đo các kết quả một cách chính
xác. Việc lặp đi lặp lại các giao dịch dựa trên việc dùng cấu trúc đòn bẩy, trong khi vẫn cho phép
các trader tiếp cận sức mạnh của lãi kép đã khiến cho giao dịch trở thành một trong những phương
pháp hiệu quả nhất để tăng nguồn vốn đầu tư khi chúng ta quản lý đúng cách.
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ĐIỀU GÌ CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA?

Các Trader đạt được tiền lãi là 5 đến 10% mỗi tuần nhưng kết quả giao dịch riêng rẽ luôn có sự
khác biệt đáng kể; các giao dịch thuận lợi thường xen kẽ với những lần thua lỗ mới đem đến kết
quả giao dịch thật sự.
Vấn đề về rủi ro cũng cần được thảo luận ở đây. Rủi ro càng nhiều, tiền thưởng và tiền lãi phát
sinh càng nhiều. Nghĩa là giao dịch có rủi ro càng cao thì tiền thưởng giao dịch thu lại càng nhiều.
Vì vậy các chiến lược giao dịch có nhiều rủi ro hơn sẽ có thể giúp các trader thu về lợi nhuận nhiều
hơn, mặc dù điều này cũng có nghĩa là trong thời điểm giao dịch không thuận lợi, có thể dẫn đến
những giao dịch thua lỗ và điều này là không tốt cho các nhà đầu tư.
Tirthas tin rằng có sự cân đối giữa khả năng đạt được và thực tế, nhưng hãy xem khả năng nào xảy
ra, trước khi chúng ta xem xét mức độ rủi ro và đòn bẩy mà chiến lược Tirthas của chúng tôi sẽ áp
dụng.
Nếu bạn có thể giao dịch 10 lần và kết quả là có 6 giao dịch lời và 4 giao dịch lỗ thì đây là mô hình
lãi 2%.
Ví dụ bên dưới mô tả một chuỗi các giao dịch với phân bổ giao dịch là 6 lời và 4 lỗ, tất cả giao dịch
lời đều sinh lợi nhuận 1% và tất cả giao dịch lỗ đều lỗ 1%.
6 nhân 1% là 6% và 4 nhân -1% là -4%, vậy là giao dịch đơn giản này sinh lời 2%.

6-4=2

Nếu bạn giao dịch 10 lần và phát sinh 5 lần lời và 5 lần lỗ, vậy là cứ 2 giao dịch thì bạn thắng 1
lần, vì vậy bạn lời một lần, lỗ một lần, lời một lần, lỗ một lần… nhưng những vụ giao dịch lời của
bạn có thể lời nhiều hơn, kết quả có thể gây ngạc nhiên.
Nếu các giao dịch lời là lời 2% và những giao dịch lỗ tiếp tục lỗ 1% cho mỗi giao dịch thì kết quả
sẽ rất thú vị.
5 lời và 5 lỗ
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10 giao dịch mẫu: Lời, Lỗ, Lời, Lỗ, Lời, Lỗ, Lời, Lỗ, Lời, Lỗ
Vậy kết quả là 0 … có đúng không?
Nếu như các giao dịch lời là 2% của tài khoản và các giao dịch lỗ là 1%, ta có phép tính như sau:
+2%-1%+2%-1%+2%-1%+2%-1%+2%-1%=+5%

Dương +10
Âm -5
Cho ra phần lãi là dương +5
Nắm vững các mối quan hệ giữa giao dịch lời và giao dịch lỗ; tỉ lệ số giao dịch lời và số giao dịch
lỗ là tất cả những gì trader cần để có thể thành công trong giao dịch.
Các trader và các chiến lược của Tirthasl dùng nhiều phương pháp thống kê khác nhau, và những
ví dụ này chỉ để giúp giải thích những vấn đề cơ bản xung quanh giao dịch. Ví dụ này dùng một
mẫu ví dụ 10 giao dịch, với cùng tỉ lệ phân phổi và tỉ lệ lỗ, trong đó giao dịch lời là 2% và giao
dịch lỗ là -1%.
Start : bắt đầu (pound)
Trade 1: Giao dịch 1
Trade Result: Kết quả giao dịch
Balance: Số dư tài khoản
Number of weeks: số tuần
Final Balance Result: Kết quả số dư cuối cùng
Profit: Lợi nhuận
Actual Trading Result: Kết quả giao dịch thực
Monthly return: Lợi nhuận hàng tháng
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HỌC CÁCH GIAO DỊCH
Có hàng nghìn người đang học cách giao dịch mỗi năm với mong muốn có được phần lãi 5% mỗi
tháng. Như ví dụ chúng ta dùng hôm nay, bạn chỉ cần giao dịch 2 lần trong ngày, bạn có thể có
được lợi nhuận 5% mỗi tuần, nghe có vẻ dễ dàng phải không? Tuy nhiên, có những rủi ro đáng kể
cần được xem xét nhưng chúng thường bị lãng quên.
Vài người sẽ thử tự quản lý giao dịch bằng cách mở thêm tài khoản giao dịch với một nhà môi giới
khác và áp dụng chiến lược giao dịch của nhà môi giới này. Nhiều người sẽ mua những tài liệu hỗ
trợ được viết sẵn hoặc tham gia các buổi tập huấn cuối tuần, các sự kiện đào tạo, với hi vọng nắm
vững kiến thức về giao dịch để kiếm sống. Chúng tôi nhận thấy rằng các khách hàng muốn tiếp cận
chiến lược Tirthas là những người thiếu thời gian hoặc không thể tự học cách giao dịch nhưng
đang muốn tiếp cận lợi nhuận từ thị trường mà không phải trải qua hàng năm trời để học cách giao
dịch.

John Forman, tác giả của quyển sách “The Essential of Trading” (Những điều cần biết cho giao
dịch) nói rằng 95% những trader mới mất gần hết hoặc toàn bộ vốn đầu tư ban đầu trong vòng 3
tháng. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi những cá nhân bị thua lỗ sẽ phát sinh ý tưởng rằng, việc giao dịch
là không hiệu quả như nó đã không có hiệu quả với họ. Đây chính là tư tưởng chung của những
trader đã thử và thất bại và cũng là tư tưởng của những người mới, xem giao dịch là việc không
thể, vì họ nghe điều đó qua những tin vịt hay thấy nó trên tivi.

Thực tế là giao dịch cần nhiều thời gian, nỗ lực, một vài kĩ năng và sự kiên nhẫn. Đáng buồn đây
chính là thứ giết chết giấc mơ giao dịch của nhiều người, không phải do lỗi thị trường mà do sự bất
lực của họ khi không thể dành toàn bộ 100% cho công việc.

Xin đừng nghĩ rằng chúng tôi đang ám chỉ các chiến lượt của Tirthas lúc nào cũng hiệu quả, thực tế
là chúng tôi không thể đảm bảo tính thành công của các giao dịch này vì điều kiện thị trường có thể
thay đổi đột ngột, tuy nhiên bù lại, Tirthas có đội ngũ hơn 50 kinh nghiệm trong giao dịch và đã
quản lý hàng triệu bảng Anh tiền của các nhà đầu tư.

Ban đầu, Tirthas được thành lập để cung cấp giải pháp cho các trader mới bắt đầu nhưng gần như
không bao giờ đạt được mục tiêu mà họ tự đặt ra.
Ngày nay, Tirthas cung cấp giải pháp cho tất cả mọi người miễn là họ đủ tiêu chuẩn và phù hợp với
dịch vụ theo quy định.
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Harswell hoạt động như thế nào?
Tirthas MP-1 và MP-X là các chiến lược thương mại có hệ thống được phát triển bởi Tirthas
Capital và quản lý bởi Quantic. Quantic là tên thương nghiệp của công ty TNHH AFX Capital
Market, được ủy quyền và quản lý bởi Cyprus Securities Exchange Commision (CySEC), giấy phép
số 119/10 và số đăng ký 253014, và các văn phòng khác trong khối EU do Market in Financial
Instruments Directive (MiFID) quản lý dưới sự giám sát của MiFID Passporting Regime.
Bạn kiểm soát vốn đầu tư mà bạn ký gửi
Thiếp lập quản lý nguy cơ rủi ro (RES) - Dịch vụ quản lý giao dịch cho phép các nhà đầu tư riêng
lẻ tùy biến rủi ro mà tài khoản giao dịch cá nhân của họ đang gặp phải. Điều này cho phép các nhà

đầu tư chọn lượng vốn đầu tư mà họ “chấp nhận rủi ro” cho loại giao dịch này, nhờ vào hệ thống
(RES) (dưới điều kiện thị trường bình thường) kết thúc giao dịch nếu nó đạt đến mức mà bạn đã
thiết lập. Điều này cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh nguồn vốn và mức điều chỉnh có thể lên đến
80% mức đầu tư của bạn.
Cấu trúc phí
Dịch vụ này là miễn phí tham gia và bạn chỉ bị tính phí dựa trên hiệu quả đầu tư của bạn. Không có
phí duy trì quản lý, phí tham gia hay phí rút khỏi đầu tư này. Toàn bộ phí đều dựa trên hiệu quả,
nghĩa là chúng tôi sẽ làm việc không công cho các bạn cho đến khi chúng tôi mang lại lợi nhuận
cho bạn.
Tại Tirthas, chúng tôi chỉ tính phí hoạt động hàng tháng của bạn ở mức 30% nghĩa là bạn sẽ giữ
70% còn lại. Tiền lãi được tính như thế nào? Tất cả tiền lãi được tính bằng cách dùng High
WaterMark.
Đây là một hướng tiếp cận chuẩn trong ngành để tính phí hoa hồng (phí hoạt động). Nghĩa là phí
hoa hồng chỉ được trả dựa trên phần tăng thực trong giá trị tài sản. Nếu tạm thời có sự sụt giảm,
nó phải được bù lại trước khi phải trả phí hoa hồng mới. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi chỉ
nhận phí hoạt động khi giá trị tài khoản vượt mức High Watermark hiện tại.
Ví dụ: Giả sử bạn bắt đầu với 20.000 bảng trong tài khoản với phí hoạt động là 30%, và trong
tháng đó lợi nhuận ròng là 1800 bảng. Phí hoạt động được tính là 30% của 1800 bảng, là 540
bảng. Vì vậy tiền lãi thực sẽ là 1260 bảng và tài khoản của bạn sẽ có mức High Watermark là
21.260 bảng.
Nếu tháng tới bạn lỗ 500 bảng, sẽ không có phí hoạt động nào được tính, vì không có lợi nhuận, và
số dư mới của bạn sẽ là 20.760 bảng. Mức High watermark của bạn vẫn là 21.260. Vì vậy, bạn phải
chi trả chi phí hoạt động cho đến khi lợi nhuận của bạn vượt qua giá trị đó. Biểu đồ dưới dây minh
hoạt phương thức HIGH WATERMARK. Như bạn thấy, chúng tôi sẽ không nhận được bất kỳ chi trả
mới nào nếu khi tài khoản của bạn nằm dưới mức hiện tại.

High WaterMark
Value: Giá trị
Snapshot
Time: Thời gian
TÓM TẮT
Chúng tôi tự hào trong việc triển khai các chiến lược giao dịch nhắm đến việc tối đa lợi nhuận cho
các nhà đầu tư bằng cấu trúc phù hợp và có kiểm soát.
Hàng trăm nhà đầu tư trên khắp thế giới sẽ tiếp cận được các chiến lược giao dịch mà chúng tôi
cung cấp
Đội ngũ Tirthas bao gồm các trader chuyên nghiệp và các chuyên gia với hơn 50 năm kinh nghiệm
trong ngành. Chính nhờ động lực liên tục và khả năng tối đa hóa lợi nhuận này mà hàng trăm nhà
đầu tư đã chọn sử dụng các chiến lược giao dịch của Tirthas.
Đối với những người đã quen thuộc với việc trao đổi ngoại tệ, sự hấp dẫn của những lợi nhuận tiềm
năng trên thị trường này vẫn tiếp tục thu hút nhiều người tham gia giao dịch

Tirthas nhắm đến việc rút ngắn khoảng cách cho những cá nhân không có thời gian học cách giao
dịch bằng cách cung cấp cho họ một giải pháp mà qua đó, họ có thể tiếp cận được phần lợi nhuận
tiềm năng mà thị trường mang lại.
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Mục tiêu của chúng tôi đơn giản và rõ ràng:
Cung cấp cho các nhà đầu tư thông minh cách tiếp cận các chiến lược giao dịch có tiềm năng sinh
lời lớn trong một môi trường phù hợp và có kiểm soát
Nhiệm vụ:
Để phát triển các chiến lược giao dịch sinh lời lớn hơn, chúng tôi liên tục đầu tư vào các chiến lược
này và các bạn chỉ trả tiền cho chúng tôi nếu chúng tôi mang đến lọi nhuận cho các bạn.
Những lợi ích chính mà chúng tôi mang lại:
• Tiền của bạn nằm trong tài khoản của riêng bạn
• 100% minh bạch
• Bạn có thể truy cập tiền của bạn bất kỳ lúc nào
• Không mất phí tham gia và bạn chỉ phải trả tiền dựa trên hiệu quả phần đầu tư của bạn
Để hiểu thêm về Dịch Vụ Quản lý Giao dịch hãy truy cập trang web:
http://vnmanagedaccounts.tirthas.com

