


Sebuah Kekuatan
di Industri 
Trading
Fullerton Markets adalah broker pemenang
penghargaan yang berkomitmen untuk
memberikan keamanan dana yang tak
tertandingi, eksekusi secepat kilat, dan sistem
penciptaan kekayaan yang andal bagi klien
globalnya.



Memberdayakan
Trader
Menawarkan akses langsung ke pasar
keuangan terbesar di dunia dan janji stabilitas
harga dengan harga yang bersaing, Fullerton
Markets bertujuan untuk membekali klien
dengan alat dan pengetahuan yang diperlukan
untuk bersaing secara efektif di pasar.
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Keamanan Dana Tak
Tertandingi

Fullerton
Edge

Kredibilitas Global

Eksekusi Secepat Kilat

Penyedia Likuiditas
Tingkat Satu

Dukungan Lokal yang
Berdedikasi



Level 1: Akun Terpisah
Dana perusahaan dan dana klien disimpan dalam rekening
bank terpisah. Ini memastikan bahwa dana klien tidak pernah
digunakan untuk biaya operasional, apa pun yang terjadi.

Level 2: Kustodian Independen
Administrasi dana klien dilakukan melalui Kustodian Independen
dengan direktur terpisah. Ini memastikan perlindungan terhadap
penyalahgunaan atau penanganan yang salah.

Level 3: Polis Asuransi
Polis asuransi ganti rugi dan kejahatan profesional diambil
pada Kustodian untuk melindungi dari kesalahan dan
kejahatan yang dilakukan; baik secara internal maupun
eksternal.

Keamanan  Dana
Tak Tertandingi



Fullerton Custodian membantu individu dan bisnis
secara efektif mengelola dan mengembangkan
kekayaan mereka serta merencanakan keuangan
mereka untuk masa depan.

Perencanaan Perumahan

Keamanan Dana
Optimal untuk Semua
Klien Kami

Konsultasi Manajemen Investasi

Konsultasi Pajak

Pembentukan Kepercayaan

Pelayanan Kami:
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Entrepreneur
Sebagai seorang entrepreneur yang memenangkan penghargaan,
Mario Singh membawa rekam jejak yang luar biasa kepada tim yang cakap
di Fullerton Markets. Dia suka membangun bisnis yang menggebrak
industri dan membawa nilai besar bagi seluruh komunitas.

Pakar dan Mentor Keuangan
Mario adalah pakar yang banyak dicari di industri keuangan, muncul lebih dari
40 kali di media internasional CNBC dan Bloomberg, memberikan pandangan
terkait pasar kepada sekitar 350 juta pemirsa di seluruh dunia.
Sebagai konsultan perusahaan yang ulung, kliennya termasuk bank terbesar
di China ICBC, bank terbesar ke-3 Swiss Julius Baer,   dan OCBC.

Penulis
Sebagai seorang ahli dalam industri keuangan, Mario telah menulis 4 buku
terlaris,  17 Proven Currency Trading Strategies, Unlocking the World’s
Largest Financial Secret, Secret Conversations with Trading Tycoons, dan
yang terbaru, The Magical Rule of 3, yang mencapai #1 di Daftar Buku
Terlaris Amazon.

Mario Singh
Founder & Chairman Fullerton Markets



Rahul Sodhy adalah CEO Fullerton Markets.

Dia adalah seorang veteran industri dengan lebih dari 15 tahun
pengalaman di sektor jasa keuangan dan lebih dari 23 tahun
pengalaman keseluruhan sebagai pemikir yang mendalam dan
pembangun bisnis. Dia telah menghabiskan banyak waktu
dalam peran eksekutif di industri dan telah membangun
kemitraan di seluruh Asia.

Sebagai CEO, perannya adalah mengembangkan produk dan
layanan perusahaan di seluruh dunia, menghadirkan keamanan
dana yang tak tertandingi dan solusi inovatif untuk klien
institusional dan ritel.

Rahul bertanggung jawab memimpin strategi bisnis Fullerton
Markets secara keseluruhan untuk menggebrak industri trading
dan menjadi kekuatan dominan di dunia FinTech.

Rahul Sodhy
CEO Fullerton Markets 

Mentor | Pembangun Bisnis | Trader



Kredibilitas Global



Eksekusi 
 Secepat Kilat

Pengalaman trading yang cepat melalui
konektivitas ke server berkecepatan sangat
tinggi di London.
Kemitraan dengan bank tingkat satu dan
Equinix menjamin konektivitas latensi rendah ke
server khusus kami.
Infrastruktur kelas dunia memastikan
pengalaman trading yang tiada duanya.



Eksekusi 
 Secepat Kilat



Klien mendapatkan akses pasar langsung ke
pasar keuangan terbesar di dunia.
Eksekusi trading tanpa requote.
Klien mendapatkan harga terbaik saat mereka
ingin membeli atau menjual.
Klien menikmati stabilitas harga dengan harga
yang kompetitif.
Kami menyediakan likuiditas dari beberapa bank
global terbesar.

Penyedia 
 Likuiditas
Tingkat Satu



Dukungan Lokal
yang Berdedikasi

Dukungan kelas dunia dari para customer
relationship manager kami.
Tim profesional dilengkapi dengan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang tepat
untuk menyelesaikan masalah klien dalam
waktu sesingkat mungkin. 
Tim kami dapat dihubungi 24/5 melalui
platform live chat online.
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Instrumen

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:

Valuta Asing
 

Logam
 

Minyak
Mentah

 

Cryptocurrency SahamIndex
 

www.fmindo.asia/id-instruments

CFD

https://www.fmindo.asia/id-instruments


Brand Fullerton 

CopyPip

Sistem copy trading Fullerton Markets
yang memungkinkan investor untuk

mengikuti, menyalin, dan
mendapatkan penghasilan. Investor
dapat memilih dari 400+ penyedia

sinyal untuk disalin.
 

PipProfit! App

Sebuah aplikasi komprehensif yang
mengumpulkan sumber daya trading

Anda di satu tempat, PipProfit!
memberi Anda informasi tentang
berita, acara, dan penawaran yang

relevan dari Fullerton Markets.
Tersedia di App Store dan Google Play.

 

PipBox Tool

Dengan alat pemasaran yang kuat ini,
mitra kami dapat mengakses dan
berbagi konten berkualitas secara

instan di saluran media sosial mereka.
 



Fullerton Shield

Rencana perlindungan keamanan dana
tiga tingkat kami yang mencakup

pemisahan dana perusahaan dan klien,
Perlindungan Kustodian Independen,
bersama dengan Asuransi Ganti Rugi

& Kejahatan Profesional.

Fullerton Research

Tim penelitian kami yang
bertanggung jawab untuk

melakukan webinar dan acara LIVE
yang dipimpin oleh pakar yang

mencakup topik dan teknik trading,
menawarkan berita pasar dan
trade call terkini kepada para

trader.
 

Brand Fullerton 

Fullerton Foundation

Cabang filantropi kami berfokus pada
membawa perubahan yang

berkelanjutan dan berdampak pada
komunitas di sekitar kami melalui
pemberdayaan, pendidikan, dan

keterlibatan.
 

Ini adalah acara puncak tahun ini
untuk merayakan pencapaian para

broker berprestasi, mitra bisnis
(Mitra IB), dan trader.

 

Fullerton Leaders
Summit



Brand Fullerton 

Platform pembayaran satu atap
Fullerton Markets yang memandu

Anda dalam melakukan pembayaran
menggunakan metode yang paling
nyaman bagi Anda, memungkinkan
Anda menavigasi berbagai solusi

pembayaran dan melakukan transaksi
online dengan mudah.

Koin hadiah multi-broker pertama di
dunia. Ini menawarkan berbagai

manfaat bagi pemegang koin
termasuk komisi trading yang lebih

rendah, rabat yang lebih tinggi,
leverage yang lebih baik, dan diskon

untuk swap.
 

Dengan Fullerverse, klien dapat
mengharapkan untuk memiliki
pengalaman yang sepenuhnya
terintegrasi dan lengkap saat

melakukan berbagai fungsi dan
layanan.

 



Menjadi Mitra Kami

Introducing Broker

Introducing Broker (IB) adalah mitra
yang mengelola dan menjalankan satu

atau beberapa portofolio bisnis di
bawah merek Fullerton Markets yang

ideal. Rabat dan Komisi Tinggi.

Money Manager

Di bawah iklim ekonomi yang
bergejolak saat ini, Money Manager

sangat dibutuhkan. Mereka
memainkan peran penting dalam
mengelola aset klien di platform

trading kami.

White Label

White Label (WL) adalah pendirian
merek strategis yang mempromosikan

perusahaan broker mereka sendiri
dengan solusi khusus dan infrastruktur
trading canggih yang disediakan oleh

Fullerton Markets.
 

Manfaatkan Infrastruktur Bisnis Kelas Dunia Kami

hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang kemitraan



ALAMAT TERDAFTAR
First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building
James Street, P.O. Box 1574
Kingstown, VC0100
St. Vincent and the Grenadines
Tel: +44 20 3808 8261

NOMOR PERUSAHAAN
24426 BC 2017

Kontak Kami

fmindo.asia
support@fullertonmarkets.com

https://www.fmindo.asia/
mailto:support@fullertonmarkets.com

