Kế hoạch Đào tạo
www.forex.edu.vn xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách hàng.
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng lịch đào tạo như sau:

Khóa online 1-1 giá 3 000 000 vnđ giao dịch trực tiếp cùng
phòng đầu tư của chúng tôi
Khóa ofline giá 5 000 000 vnđ giao dịch trực tiếp để hiểu
thị trường cách phân tích chuẩn.
Địa điểm:
Tại HN:
Tại HCM:

Tầng 3, Tòa nhà Office Centre, 319 Tây Sơn, Đống Đa
Lầu 3, Tòa nhà Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1

Online : Khách hàng có thể ngồi tại màn hình của khách hàng và được share màn hình cùng
chúng tôi…
Thời gian thường xuyên mở tại
Hà nội và TP Hồ Chí Minh
Thứ 5

Giảng viên

Nội dung
-

15 % xác định chiến
lược giao dịch
35 % quản lý vốn
50 % Tâm lý giao dịch
Cach nhìn nhận khách
quan để thắng thị
trường

David Học

Phân tích cơ bản để làm
gì
- Đặt lệnh như thế nào
cho chuẩn xác
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-

Phương pháp nhìn mô
hình và xử lý nến
- Cách nhận định vì sao
PTKT lại sai
- Khách quan của việc
đầu tư
- Mô hình dẫn hướng
Phương pháp nâng cao phải
dùng.
-

Thứ 6

-

-

-

David Học

Cây dẫn hướng của thị
trường
Cây dẫn đường và vùng
lừa của thị trường
Chỉ sử dụng Ichimoku
và PTKT nhằm phát
hiện cây dẫn hướng và
đi theo nó
Quản lý vốn như thế
nào và định nghĩa quản
lý vốn là cắt loss
Điểm vào lệnh phải
thực hiện
Tỷ lệ thắng của chúng
ta
Trực tiếp việc giao dịch.

Khóa học được tổ chức hàng tuần tại TP Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội liên tục đăng ký học để chúng
tôi setup khóa học và Thông báo với Quý nhà đầu tư sau khi đã đăng ký. Rất mong quý nhà đầu
tư hợp tác!
Với kinh nghiệm trên thực tế Quý nhà đầu tư sẽ sở hữu 10 cách giao dịch đơn giản nhất và hiệu
quả nhất để hiểu được thị trường và tăng tài khoản.
Học kỷ luật để chiến thắng. Hiểu thị trường để biết được nguy hiểm.
Mọi chi tiết liên hệ với bộ phận đào tạo
forex.edu.vn@gmail.com

Hotline : 098 773 2228.
www.forex.edu.vn Phòng 319 Tây Sơn – Đống Đa – Hà nội – Việtnam
Tel : 04 . 6674 47 81 – Hotline : 098 773 2228
Email : forex.edu.vn@gmail.com
Liên kết tài trợ www.taichinhthegioi.net

