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Cảnh báo rủi ro: giao dịch theo tỉ lệ đòn bẩy với tiền ký quỹ trên hợp đồng ngoại tệ hay là những sản phẩm trao đổi khác có tính chất rủi ro cao và có thể sẽ không thích 
hợp với tất cả mọi người. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét kĩ lưỡng việc giao dịch có thể thích hợp trong hoàn cảnh cá nhân của bạn.Bạn có thể mất nhiều hơn số mà 
bạn đã đầu tư.Thông tin trên trang web này là thông tin chung.Chúng tôi khuyên bạn nên tìm một cố vấn tài chính độc lập và bảo đảm rằng bạn hoàn toàn hiểu rõ về những 
rủi ro tồn tại trong giao dịch. Giao dịch trên phần mềm trực tuyến cũng có những rủi ro bên ngoài. Vui lòng xem phần những rủi ro tiềm ẩn trên Anzo Capital. 

Anzo Capital 

HƯỚNG DẪN DÙNG 
MQL5 TRADING SIGNALS

https://files.anzocapital.com/legal/vn/risk_disclosure_policy_vn.pdf
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1. Tạo tài khoản Anzo Capital
2. Có một tài khoản Anzo Capital với đầy đủ các bước xác minh
3. Mở Tài khoản thật (STP/ ECN)
4. Tải phần mềm giao dịch MT4 của Anzo Capital và cài đặt trên PC/máy tính. 
5. Mở phần mềm MT4 của Anzo Capital và đăng nhập vào tài khoản thật.
6. Phía trên của phần mềm, nhấp vào Công cụ và từ menu nhấp vào Tùy chọn. Hoặc chỉ cần nhấn Ctrl + O

7. Nhấp vào tab Cộng đồng. Nếu trước đây bạn đã đăng ký với MQL5 Cộng đồng, nhập MQL5 Tài khoản và Mật khẩu 
và nhấn OK. Nếu bạn chưa đăng ký với MQL5 Community, hãy nhấn Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký.

HƯỚNG DẪN DÙNG MQL5 TRADING SIGNALS
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8. Nhập vào Tài khoản và địa chỉ E-mail của bạn, sau đó nhấn Đăng ký và kiểm tra hộp thư email của bạn để có thông 
tin MQL5.

9. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn chưa nhận được email nào từ MQL5 với các thông tin đăng nhập của bạn, hãy truy 
cập trực tiếp vào trang web https://www.mql5.com/en/auth_register, nhập vào tên đăng nhập bạn muốn sử dụng 
(username), địa chỉ email của bạn và nhấn Đăng ký (Register):

10. Kiểm tra hộp thư đến email đăng nhập MQL5 của bạn, nó sẽ như sau:

https://www.mql5.com/en/auth_register
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11. Trở lại nền tảng MT4 của Anzo Capital và đăng nhập vào tài khoản MQL5 Cộng đồng của bạn (như đã nêu ở 
phần 7) sử dụng Tài khoản và Mật khẩu cung cấp cho bạn trong email từ MQL5 và nhấn OK:

12. Ở dưới cùng của phần mềm MT4 của bạn, trong phần Terminal, chọn Signals (tab thứ tư từ bên phải). Tại đó 
bạn có thể chọn bất kỳ nhà cung cấp tín hiệu giao dịch nào bạn chọn dựa trên sở thích của bạn (ví dụ: tổng số lợi 
nhuận \ thực hiện, tổng số người đăng ký, v.v.):

13. Chọn một nhà cung cấp tín hiệu mà bạn muốn. Ngay sau khi bạn chọn, bạn sẽ thấy tất cả các số liệu thống kê 
chi tiết về nhà giao dịch đã chọn, ví dụ như biểu đồ tăng trưởng, lịch sử giao dịch và đánh giá. Nếu bạn muốn bắt 
đầu sao chép giao dịch của mình, chỉ cần nhấp vào nút màu xanh lá cây Đăng ký miễn phí ở góc trên bên phải:
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14. Gõ lại mật khẩu MQL5 trước đây bạn được nhận và nhấp vào Đăng ký:

15. Bây giờ cửa sổ Tùy chọn → Signals sẽ xuất hiện. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt của mình trước khi bạn bắt đầu 
sao chép giao dịch:

a. Đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ Signals: bắt buộc. Đảm bảo bạn đã đọc và hiểu các điều khoản 
này trước khi tiến hành thêm.

b. Bật đăng ký tín hiệu thời gian thực: tùy chọn. Các giao dịch sẽ được sao chép và được đặt trong tài khoản 
giao dịch của bạn trong một thời gian thực.

c. Sao chép Cắt lỗ và Chốt lời: tùy chọn. Bất cứ khi nào nhà cung cấp tín hiệu đã chọn của bạn thiết lập và/hoặc 
sửa đổi và/hoặc loại bỏ mức Cắt lỗ & Chốt lời cho các giao dịch của mình, nó cũng sẽ được tự động thực hiện 
cho các giao dịch của bạn cho phù hợp.

d. Đồng bộ các vị trí mà không cần xác nhận: tùy chọn. Khi được đánh dấu, tất cả các giao dịch sẽ được mở, 
đóng và/hoặc sửa đổi tự động cho bạn. Khi không được đánh dấu, bạn sẽ phải tự phê duyệt từng sửa đổi 
được thực hiện bởi nhà cung cấp tín hiệu của bạn trước khi áp dụng cho các vị trí trên tài khoản giao dịch của 
bạn.

e. Không sử dụng quá: XX% tiền gửi: Bạn xác định số dư hiện có của mình mà bạn muốn sử dụng để sao chép 
nhà cung cấp tín hiệu mà bạn chọn. Bạn có thể chọn bất kỳ số nào lên đến 95%. Theo mặc định, nó là 70%.
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f. Dừng nếu vốn chủ sở hữu nhỏ hơn: XXX: Bạn xác định ở mức tài sản (equity) nào (số dư +/- lợi nhuận / thua 
lỗ) bạn muốn dừng sao chép các giao dịch và hủy đăng ký từ nhà cung cấp dịch vụ tín hiệu đã chọn của bạn. 
Theo mặc định, nó là 0 bằng tiền tệ tài khoản của bạn.

g. Độ lệch/Trượt giá: Bạn xác định sự trì hoãn giá tối đa trong việc thực hiện thương mại được sao chép. Một số 
nhà cung cấp tín hiệu giao dịch mạnh trong các sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng, do đó có thể có sự trượt giá 
xuất hiện khi bạn sao chép giao dịch. Theo mặc định nó là 0,5.

Sau khi chọn những cài đặt mà bạn muốn, nhấn OK.

16. Xin chúc mừng! Bạn đã đăng ký thành công với nhà cung cấp tín hiệu mà bạn chọn! Sau khi xác nhận bạn có thể 
thấy trong phần Navigator bên dưới tài khoản giao dịch của bạn:

Lưu ý: Để phần đăng ký kinh doanh tín hiệu được thực hiện, bạn cần phải có phần mềm MT4 của Anzo Capital chạy 
trên PC/laptop của bạn và trong suốt thời gian đó kết nối Internet không được gián đoạn. Nếu bạn thấy hai yêu cầu đó 
rất khó để đáp ứng, sau đó hãy xem điểm net của bạn hoạt động như thế nào.
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17. Trong phần Navigator, kích chuột phải vào tài khoản giao dịch mà bạn đã đăng ký cho nhà cung cấp tín hiệu và 
nhấp vào Register a Virtual Server:

18. MetaTrader Virtual Hosting đảm bảo rằng giao dịch bản sao của bạn chạy suốt 24 giờ một ngày ngay cả khi 
phần mềm MT4 của bạn bị đóng, bạn tắt máy PC / máy tính xách tay hoặc mất kết nối internet.

Sử dụng một Hosting Virtual như là một dịch vụ thanh toán với chi phí là 10 USD/tháng. Đối với mục đích thử 
nghiệm, hãy chọn một kế hoạch dùng thử miễn phí trong 1440 phút đầu tiên (24 giờ) và nhấp vào phần Tiếp theo:
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19. Xác nhận lựa chọn của bạn bằng cách đánh dấu Tôi đồng ý với các quy tắc dịch vụ lưu trữ ảo (đảm bảo bạn đọc 
và hiểu chúng). Bạn cũng có thể đánh dấu Tự động gia hạn thuê bao với đủ tiền và hoạt động cuối cùng, nếu bạn 
muốn sử dụng MetaTrader Virtual Hosting liên tục hàng tháng. Sau đó chọn Tiếp theo:

20. Xin chúc mừng! Bạn vừa thiết lập một lưu trữ ảo cho tài khoản giao dịch Anzo Capital MT4 của bạn. Bây giờ chọn 
dữ liệu bạn muốn đồng bộ hóa (bạn cần chọn Migrate all hoặc Migrate tín hiệu nếu bạn muốn sao chép các giao 
dịch từ nhà cung cấp tín hiệu của bạn) và nhấn Kết thúc:
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21. Và đây! Nếu bạn đã làm đúng mọi thứ, bạn sẽ thấy tên Virtual Hosting dưới tài khoản giao dịch của mình trong 
phần Navigator. Hãy chắc chắn rằng biểu tượng Virtual Hosting là màu xanh lá cây giống như nó được hiển thị 
dưới đây:

Lưu ý: MQL5 Signals là một dịch vụ không được cung cấp bởi Anzo Capital. Anzo Capital sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc chi phí 
phát sinh nào của Khách hàng liên quan đến hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ các hành vi, sự thiếu sót hoặc sự sơ suất của bất kỳ phần 
mềm của bên thứ ba nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở các chuyên gia cố vấn, các nhà cung cấp tín hiệu, nền tảng giao dịch và mạng riêng ảo.

22. Tất cả đã được thiết lập! Bây giờ bạn có thể đóng phần mềm MT4 của bạn và đăng ký giao dịch tín hiệu của bạn 
sẽ được chạy liên tục. Chúng tôi chúc bạn giao dịch thành công!


