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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 SỬ DỤNG MÁY 

CHỦ RIÊNG ẢO (VPS) 

https://files.anzocapital.com/legal/vn/risk_disclosure_policy.pdf?v=432777
https://files.anzocapital.com/legal/vn/risk_disclosure_policy.pdf?v=432777
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Tại Anzo Capital, chúng tôi muốn mang tới cho khách hàng môi trường tốt nhất để giao dịch thành công. Đó lầ lý 
do tại sao chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ để xây dựng những nền tảng cần thiết để cung cấp VPS.

Có một máy chủ nhanh và ổn định là yếu tố then chốt đối với thành tích giao dịch của quý khách. Thị trường 
ngoại hối thay đổi giá một phần nghìn giây. Khi các tin tức được công bố, nó có thể nhảy lên tới 50 pip trong 
nháy mắt. Đó là lý do tại sao nó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi nhà giao dịch để sự kết nối được lựa 
chọn.

Với sự kết nối mạnh mẽ mà VPS cung cấp, các lệnh giao dịch của quý khách sẽ được thực hiện nhanh chóng, 
mang đên cho quý khách giá tốt nhất có thể và giảm những thiệt hại không đáng có.

Việc sử dụng máy chủ VPS cho phép quý khách giữ kết nối với thị trường thật vì vậy quý khách luôn kiểm soát 
được thị trường. Nó còn cho phép quý khách tận dụng tối đa các đặc tính và khả năng của nền tảng giao dịch 
MT4. Giao dịch có sử dụng robot Expert Advisors (EAs) chưa bao giờ hiệu quả như vậy.

Một trong những lợi ích hàng đầu của VPS là khả năng tạo lợi nhuận tốt hơn từ những tin có mức ảnh hưởng lớn. 
Với việc thực hiện lệnh siêu nhanh, quý khách có thể vào và thoát lệnh tại mọi thời điểm. Đó là lý do máy chủ 
của chúng tôi được đặt tại vị trí rất gần với những nơi mà phần lớn của giao dịch FX diễn ra.

Lợi ích của VPS so với MT4
• Chạy thuật toán và eas của quý khách 24/7
• Tốc độ cực nhanh
• Máy chủ không bị quá tải, không chậm trễ
• Không cần máy tính dự phòng
• Kết nối từ bất kỳ trình duyệt nào
• Giao dịch từ xa

Kết nối VPS trên MT4
• VPS được cung cấp miễn phí cho khách hàng có số dư trung bình mỗi ngày tối thiểu 5000 USD và có giao dịch 

5 lot đã đóng mỗi tháng.
• Đối với những khách hàng không đáp ứng tiêu chí, phí VPS sẽ được tính là 35 USD mỗi tháng.
• Tiền phí sẽ được trừ từ ví tài khoản. Trong trường hợp không có đủ tiền vốn trong ví của quý khách, tiền phí 

sẽ được trừ từ số dư tài khoản của quý khách. Nếu không có tiền trong số dư tài khoản, ví của khách hàng sẽ 
âm và VPS sẽ kết thúc.

• Để tạo yêu cầu VPS, vui lòng gửi một phiếu hỗ trợ tới bộ phận chăm sóc khách hàng thông qua Trang quản lý 
tài khoản.

• Hệ thống hoạt động trong bức hình bên dưới được dựa trên Windows 10
 ￮ Vào bảng chọn Start để tìm hoặc chèn “Kết nối máy tính từ xa” để định vị.

MÁY CHỦ RIÊNG ẢO (VPS) 

https://my.anzocapital.com/
https://my.anzocapital.com/
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• Sau khi click vào “Kết nối mấy chủ từ xa”, sẽ xuất hiện một bảng 

• Vui lòng chèn địa chỉ IP của VPS và chọn "Connect". Một bảng mới sẽ xuất hiện.
• Nhập tên người dùng VPS mà quý khách được cung cấp
• Nhập mật khẩu mà quý khách được cung cấp
• Chọn vào ô "Remember me" để quý khách có thể dễ dàng đăng nhập trong lần tiếp theo. Tuy nhiên không 

nên chọn nếu quý khách đang dùng chung máy tính với người khác.
• Nếu "User name" & "Password" của quý khách được điền bởi người dùng trước, vui lòng chọn "Use a 

different account"
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• Nếu quý khách sử dụng EA và cần chuyển thư mục EA của quý khách từ máy tính cá nhận qua màn hình VPS, 
vui lòng chọn "Remote Desktop Connection" và khởi động lại. Vẫn chưa chọn kết nối.

• Chọn "Show Options" để mở rộng cấu hình của quý khách.

• Chọn "Local Resources" → "More…" → chọn (nhấp/đánh đấu) vào vùng thư mục EA của quý khách được đặt 
→ click "OK" → click "Connect"
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• Kết nối VPS bằng cách chọn biểu tượng "Folder" góc bên trái dưới màn hình máy tính

• Nhấn vào nó sẽ mở ra một hộp mới. Chọn "This PC" để thấy vị trí thư mục EA để kết nối với VPS của quý 
khách. Nhấp chuột 2 lần vào biểu tượng để xác định vị trí thư mục EA sau đó sao chép đến màn hình VPS của 
quý khách


