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Nội dung khóa học nâng cao
Tham gia trực tiếp vào thị trường – Các kỹ năng đặt lệnh
02 buổi tối
Vào Phiên Mỹ Trade chuyên nghiệp
Tối thứ 5 và thứ 6.
Trade trực tiếp trên tài khoản thật và tính hiệu quả của nó…

Các nội dung huấn luyện:
1. Căn bản về Forex và bản chất Sum Zero
3 yếu tố quan trọng nhất của forex

Yếu tố thứ 2 là

Yếu tố thứ 3:

2. Phân tích cơ bản để làm gì
- Tại sao phải phân tích cơ bản
- Phân tích cơ bản và đặt lệnh chờ liên quan gì đến nhau
- Mục tiêu tìm ra bài toán an toàn của PTCB
- Phát hiện vùng lừa của thị trường và cây dẫn hướng của thị trường
- Các chỉ số cơ bản trong PTCB
- Số tiền bao nhiêu là vừa đủ trong trade forex
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Dùng cafeforex với 4 trang tìm hiểu
Ghi nhật ký của trader
Tại sao trader chuyên nghiệp chỉ đánh theo tin và phân tích trong phiên Mỹ
Các mốc thời gian về phiên Mỹ ảnh hưởng thế nào
Gold chạy theo phiên Mỹ
EUR GBP chạy theo phiên mỹ như thế nào

3. Phân tích kỹ thuật có đúng hay không?
- Thị trường cần phân tích kỹ thuật không?
- Phân tích kỹ thuật dùng hỗ trợ đi tìm cây dẫn đường
- Các chỉ số liên quan đến vùng mua vùng bán vùng vượt mua vượt bán
- Trả lời câu hỏi : Đang lên thì mua đang lên thì bán khi nào?
- Đang xuống thì bán và đang xuống thì mua khi nào?
- Có mức cản thật sự của Gold?
- Thực chất của PTKT nhằm phát hiện ra sung lực lên mạnh hay yếu trong phiên Mỹ
- Thực chất tìm được cây dẫn đường cho chúng ta đi theo phiên Mỹ

4. Các cách đánh chủ yếu trên thị trường và các hiệu quả của một số hệ thống
- Ashi
- Bolingband
- ADX
- RSI
- Ichimoku
- Parabol sar
- Nến và mô hình

5. Quản lý vốn và cách điều tiền
- Thực chất quản lý vốn là quản lý cắt lỗ
- Vấn đề của chúng ta ở việc áp lực tiền và cách vận hành lệnh
- Cắt lỗ theo giá trị tài khoản hay vùng an toàn

6. Các lý do dẫn đến thua.

7. Trade trực tiếp và các câu hỏi liên quan

Khóa học đem đến cho nhà đầu tư cách trade ngắn hạn; trung hạn; dài hạn và tùy thuộc vào tính cách để
đưa ra tâm lý giao dịch phù hợp nhất cho bản thân.
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