CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Tính hợp pháp của chương trình
Đây là chương trình hợp tác giữa hai công ty Marvista và Treal Fx ( thành viên
của Price Market UK - là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ môi giới và hạ tầng của FX
Prime cho cộng đồng thương mại chuyên nghiệp . Chuyên cung cấp các dịch vụ thanh toán bù
trừ, thực thi, phần cứng, phần mềm và cơ sở hạ tầng mạng cho nhiều nhà cung cấp giá bao
gồm một số nhà môi giới / đại lý hàng đầu thếgiới , quỹ phòng hộ và nhà đầu tư độc quyền )
nhằm thực hiện hợp tác đầu tư tín thác cho các nhà đầu tư một cách tự nguyện và có sự hiểu
biết lẫn nhau.
Hoạt động này ko có bất cứ liên quan đến các giao dịch ngoại hối đa biên,
không tham gia vào hoạt động kinh doanh ngoại hối và các loại hàng hóa mà nhà nước yêu
cầu kinh doanh có điều kiện . Lợi nhuận được thực hiện từ các phương thức đầu tư của Treal
Fx, và được phân bổ về tài khoản của nhà đầu tư mở tại Treak FX và được chuyển về nước
cho các nhà đầu tư.
2. Phần hoa hồng trích lại cho các công tác viên
Được trích từ phần lợi nhuận Treal Fx giữ lại của nhà đầu tư khi thực hiện giao
dịch win ( tại tài khoản đầu tư – 33% lợi nhuận ) phần hoa hồng này không vượt quá 1,5% giá
trị tài khoản A ( tùy theo mức độ, quy mô của tài khoản ) .
3. Trường hợp công ty Treal Fx đóng cửa không còn khả năng thanh toán: Đây là
trường hợp rủi ro xấu nhất có thể xảy ra – nhà đầu tư phải chấp nhận vì điều này có thể xảy ra
với bất kỳ tổ chức tài chính ( dù lớn hay bé trên thế giới ) khi xảy ra điều này sẽ được thực thi
hình thức xử lý theo thông lệ quốc tế vì Treal Fx là thành viên của Price Market UK nên bắt
buộc phải có quy trình xử lý theo đúng thông lệ quốc tế .
4. Tại sao phải bù trừ cho tài khoản B khi tài khoản B thua:
Đây là trường hợp nhà đầu tư quyết định đầu tư tiếp vòng 2 hoặc các vòng tiếp
theo thì phải chuyển phần tiền bảo hiểm đã mất đi khi tài khoản B ( loss – dính S/L ) . Để tiếp
tục thực hiện các lệnh bảo hiểm của vòng đầu tư tiếp
+ Ví dụ: Tài khoản đầu tư 15000 usd được phân bổ như sau
Tài khoản A: 10000 usd
Tài khoản B: 5000 usd
Vòng 1: - Tài khoản A win ( chạm T/P ) số tiền tài khoản A nhận được

7,5 lot x 10 usd x 100 pip = 7500 usd
Tổng tiền tài khoản A là: 17500 usd
- Tài khoản B loss ( chạm S/L ) số tiền tài khoản B mất đi
 Nếu dựng lại nhà đầu tư nhận được tổng tiền như sau:
17500usd – 2500usd * 33% = 17500 – 825 = 16675 usd
Lời : 16675 – 15000 = 1675 usd /15000 = 11% ( tỷ suất lợi nhuận )
Vòng 2: Nhà đầu tư tiếp tục đầu tư tiếp phải chuyển 5000 usd sang tài khoản B
để là bảo hiểm. Quá trình được lập lại.
5. Chỉ được rút tiền khi nào: Sau khi tài khoản A win hoặc đã tham gia đủ 15 vòng
trade mà không thắng ( chưa từng xẩy ra trường hợp này ). Khách hàng cân nhắc sử
dụng nguồn vốn đầu tư đảm bảo khách hàng đầu tư có hiệu quả ( khuyến nghị thời
gian sử dụng vốn tối thiểu 3 – 6 tháng ).
6. Phân bổ đội trade: Nhà đầu tư có quyền đánh giá và thay đổi, lựa chọn đội trade
trong danh sách đội trade hiển thị trong phần quản lý tài khoản của khách hàng
7. Thời gian rút tiền: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi được chấp nhận lệnh rút
tiền.
8. Thời gian nạp tiền: Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ thời gian chuyển tiền vào tại
khoản đã được chỉ định.
9. Chương trình hợp tác: Các công tác viên hợp tác qua RichyFunds được phân bổ về
nguồn lực của RichyFund và được sử dụng hình ảnh, cơ sở vật chất của RichyFund để
làm hình ảnh. Phần hoa hồng đã nói ở mục trên.
10. Quản lý tài khoản và vốn: Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật của
tài khoản do khách hàng mở. Quá trình nạp và rút do khách hàng tự thực hiện và phải
đảm bảo các thông tin bảo mật. Tiền chỉ được chuyển về cho các tài khoản ngân hàng
đúng tên, và địa chỉ khách hàng đã khai báo khi mở tại khoản và phải trùng khớp với
các thông tin trên cmt ( thẻ căn cước )
11. Cơ chế vận hành của hệ thống NO – LOSS SYSTEM
- Thực thi lệnh giao dịch khi thị trường được xác định biên độ dao động >= 120 pip
- Giao dịch theo nguyên tắc chốt khối lượng và điểm chốt lời ( T/P ) điểm dừng lỗ
( S/L )
- Luôn luôn – chắc chắn áp dụng lệnh đối xứng ( BUY – SELL; SELL – BUY )
- Điểm T/P = 100 pip và S/L = 70 pip ( sẽ có chênh lệch không đang kế đối với các
cặp tỷ giá thấp hơn usd ) để đảm bảo Win = 7500 usd và Loss = 5250 usd
- 1 tháng thực hiện không vượt quá 5 vòng giao dịch . Tối thiểu đạt 3 vòng giao dịch
- Các trader tự phát triển và đưa ra chiến lược giao dịch của riêng mình nhưng chỉ
được thực thi khi có sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Manager, chịu sự giám sát
chặt chẽ về việc đặt S/L và T/P và được phân bổ theo nguyên tắc ( đúng nhiều ) do
Manager Account kiểm soát và phân bổ.

11 a. – Có phải làm đa cấp không ? Hệ thống không phải là đa cấp
mà dựa trên link Affiliate một dạng link giới thiệu để khách hàng nhận
được hoa hồng từ tài khoản A
11 b. – Có phải lấy của người trước trả cho người sau ? Câu trả lời
được đưa ra rằng việc nhóm cộng đồng trade dùng tài khoản để trade
giao dịch với thị trường ngoại hối trực tiếp của thế giới không hút vốn
không ép buộc không lôi kéo và không dùng để trả cây hệ thống hay lấy
người trước trả người sau
11 c . – Tài khoản thua thì sao ? Câu hỏi này được rất nhiều người
hỏi . Thực tế câu trả lời là TK A sell thì TK B buy giằng co ở điểm vào
khiến cho A lãi thì B thua Dùng A lãi bù cho B . A thắng là điều mong
muốn của vòng 1 đến vòng 5 . Còn B thắng chúng ta lại trở về No Loss
– Bài số 8 ở video Www.richyfunds.site
11 d. – Câu hỏi : Mua và bán không lỗ không lãi thì sao ? Câu hỏi
này rất hay vì GBP EUR là thị trường tài chính quốc tế giá chạy 24/5
chỉ nghỉ thứ 7 chủ nhật khiến cho việc biến động giá luôn có …

12. Update rút tiền khi tk A có tiền sẽ thực hiện rút
Chú ý mã switch code

Theo list
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?60404-SWIFT-CODE-la-gi-Ma-SwiftCode-cac-ngan-hang-Viet-Nam-Vietcombank-ACB-Techcombank-Agrbibank
Khi TK A có lời bắt đầu thực hiện việc rút tiền

1. Unsubrise hủy đăng ký nhóm trade để bên quỹ ko thực hiện trade các vòng nữa
2. Hoặc có thể rút lãi và để nguyên còn 15 000 usd
3. Hoặc rút hết bang cách vào Manager Account để chuyển từ ví W sang Cash Wallet

Thực hiện lệnh chuyển

4. Sau đó update tk Vietcombank vào mục Payment update rồi ấn withdraw

Video chi tiết
www.richyfunds.site Các video chi tiết nhằm hỗ trợ khách hàng
hiểu rõ rằng lấy tiền từ thị trường tài chính là phương pháp an
toàn của RichyFunds

