


Lực lượng đột phá
trong ngành
Giao dịch
Fullerton Markets là nhà môi giới từng
đoạt nhiều giải thưởng, cam kết mang
lại sự an toàn vô song cho các quỹ đầu
tư, tốc độ khớp lệnh nhanh chóng và
một hệ thống tạo ra lợi nhuận đáng tin
cậy cho các nhà đầu tư trên toàn cầu.



Trao quyền cho
Nhà giao dịch
Cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào thị
trường tài chính lớn nhất thế giới và hứa
hẹn ổn định giá cả ở mức cạnh tranh,
Fullerton Markets mong muốn trang bị
cho khách hàng những công cụ và kiến   
thức cần thiết để cạnh tranh hiệu quả
trên thị trường.
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Cấp độ 1: Tài khoản tách biệt
Các quỹ của công ty và quỹ khách hàng được giữ trong các tài
khoản ngân hàng riêng biệt. Điều này đảm bảo tiền của khách
hàng không bao giờ được sử dụng cho chi phí vận hành trong
bất kể trường hợp nào.
Cấp độ 2: Người giám sát độc lập
Việc quản lý quỹ của khách hàng được thực hiện thông qua
một Người giám sát độc lập với các giám đốc riêng biệt. Điều
này đảm bảo bảo vệ chống lại mọi hành vi chiếm đoạt hoặc xử
lý sai trái.
Cấp độ 3: Hợp đồng bảo hiểm
Một chính sách bảo hiểm cho Bồi thường nghề nghiệp và Bảo
hiểm Tội phạm được thực hiện đối với Người giám hộ để bảo
hiểm cho các hành vi sai trái và phạm pháp đã xảy ra; trong
nội bộ hoặc bên ngoài.

An toàn quỹ
vô song



Fullerton Custodian giúp cả cá nhân và doanh
nghiệp quản lý và bảo tồn tài sản của họ một cách
hiệu quả và lập kế hoạch tài chính cho tương lai.

Kế hoạch bất động sản

An toàn quỹ tối ưu cho
tất cả các khách hàng

Thiết bị quản trị đầu tư

Tư vấn thuế

 Tạo dựng niềm tin

Các dịch vụ:



Các giải thưởng quốc tế
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Doanh nhân
Là doanh nhân từng đoạt giải thưởng, Mario Singh mang lại một thành tích
xuất sắc cho đội ngũ thành công tại Fullerton Markets. Anh ấy nhắm đến
xây dựng các doanh nghiệp sẽ dẫn dắt toàn nghành và mang lại giá trị to
lớn cho toàn bộ cộng đồng.

Chuyên gia tài chính & Huấn luyện viên
Mario là một chuyên gia có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành tài chính, xuất
hiện hơn 40 lần trên phương tiện truyền thông quốc tế CNBC và Bloomberg,
đưa ra quan điểm thị trường của mình cho khoảng 350 triệu người xem trên
toàn thế giới mỗi lần. Là một nhà tư vấn doanh nghiệp uy tín, khách hàng
của ông bao gồm ngân hàng lớn nhất Trung Quốc ICBC, ngân hàng lớn thứ
3 của Thụy Sĩ Julius Baer và OCBC.

Tác giả
Là một chuyên gia trong ngành tài chính, Mario đã là tác giả của 4 cuốn
sách bán chạy nhất, 17 chiến lược giao dịch tiền tệ thành công, Bẻ khóa bí
mật tài chính lớn nhất thế giới, Cuộc trò chuyện bí mật với các ông trùm
giao dịch và cuốn mới nhất, Quy tắc kỳ diệu 3, đạt vị trí số 1 trên Danh sách
bán chạy nhất của Amazon.

Mario Singh
Nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT,

Fullerton Markets 



Rahul Sodhy là Giám đốc điều hành của Fullerton Markets.

Ông là một chuyên gia uy tín trong ngành với hơn 15 năm
kinh nghiệm tại lĩnh vực dịch vụ tài chính và hơn 23 năm
kinh nghiệm ở các vị trí lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp.
Ông đã nắm các vai trò điều hành trong ngành và xây dựng
các mối quan hệ đối tác trên khắp châu Á.
 

Với tư cách là Giám đốc điều hành, vai trò của ông là phát
triển hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của công ty trên toàn
thế giới, mang đến các giải pháp sáng tạo và an toàn quỹ vô
song cho cả khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân.

Rahul chịu trách nhiệm dẫn dắt chiến lược kinh doanh tổng
thể của Fullerton Markets, nhằm chiếm ưu thế trong ngành
công nghiệp thương mại và trở thành đơn vị thống trị trong
thế giới FinTech.

Rahul Sodhy
CEO, Fullerton Markets 

Mentor | Nhà giao dịch
| Nhà điều hành doanh nghiệp



Sự tín nhiệm toàn cầu



Hệ thống
vận hành
nhanh chóng

Trải nghiệm giao dịch liền mạch thông qua kết nối với
các máy chủ tốc độ cực cao ở London.
Quan hệ đối tác với các ngân hàng cấp một và Equinix
đảm bảo kết nối có độ trễ thấp với các máy chủ chuyên
dụng của chúng tôi.
Cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới đảm bảo trải nghiệm
giao dịch toàn diện.



Hệ thống
vận hành
nhanh chóng



Khách hàng được tiếp cận trực tiếp với thị trường
tài chính lớn nhất thế giới.
Giao dịch được thực hiện mà không phát sinh
báo giá lại.
Khách hàng được cung cấp giá tốt nhất có thể
khi họ muốn mua hoặc bán.
Khách hàng được hưởng sự ổn định về giá với
mức cạnh tranh.
Chúng tôi cung cấp thanh khoản từ một số ngân
hàng toàn cầu lớn nhất.

Nhà cung cấp
thanh khoản
cấp một



Hỗ trợ chuyên dụng
& bản địa hóa

Hệ thống hỗ trợ đẳng cấp thế giới từ các nhà quản
lý quan hệ khách hàng của chúng tôi.
Đội ngũ chuyên nghiệp được trang bị nghiệp vụ,
kiến   thức và kỹ năng phù hợp để giải quyết các
vấn đề của khách hàng trong thời gian ngắn nhất .
Có thể liên hệ với nhóm của chúng tôi 24/5 thông
qua nền tảng trò chuyện trực tuyến đa ngôn ngữ.
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Các sản phẩm

for more information, please visit: 

Ngoại hối
 

Kim Loại
 

Dầu thô
 

Tiền điện tử
 

Cổ phiếu
 

Chỉ số
 

www.fullertonmarkets.com/vn-instruments

CFD

https://www.fullertonmarkets.com/vn-instruments


CopyPip

Hệ thống giao dịch sao chép của
Fullerton Markets cho phép các nhà
đầu tư chỉ cần Theo dõi, Sao chép và

Kiếm tiền. Các nhà đầu tư có thể chọn
trong số hơn 400 nhà cung cấp tín hiệu

để sao chép.

PipProfit! App

Một ứng dụng toàn diện tập hợp các
tài nguyên giao dịch của bạn ở một nơi,
PipProfit! luôn cập nhật cho bạn những
tin tức, sự kiện và dịch vụ mới nhất từ

Fullerton Markets. Có sẵn trên App
Store và Google Play.

PipBox Tool

Với công cụ tiếp thị ưu việt này,
các đối tác của chúng tôi có thể tìm
kiếm và chia sẻ nội dung chất lượng

ngay lập tức trên các kênh
truyền thông xã hội của họ.

Fullerton Brands



Fullerton Shield

Hệ thống bảo vệ an toàn quỹ ba cấp
của chúng tôi bao gồm tách biệt quỹ
công ty và quỹ khách hàng - Bảo vệ 

 Giám sát Độc lập, cùng với Bồi thường
Nghề nghiệp và Bảo hiểm Tội phạm.

Fullerton Research

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi
chịu trách nhiệm thực hiện các hội
thảo và các sự kiện TRỰC TIẾP bao

gồm các chủ đề và kỹ thuật giao
dịch, cung cấp cho các nhà giao
dịch tin tức thị trường mới nhất

và các giao dịch tiềm năng.

Fullerton Foundation

 Tổ chức từ thiện của chúng tôi tập
trung vào việc mang lại sự thay đổi

bền vững và có tác động cho các cộng
đồng xung quanh thông qua trao

quyền, giáo dục và tương tác.

Đây là sự kiện đỉnh cao trong năm
nhằm tôn vinh thành tích của các

nhà môi giới, các đối tác kinh
doanh (IB Partners) và nhà giao

dịch hàng đầu.

Fullerton Leaders
Summit

Fullerton Brands



Fullerton Brands

Nền tảng thanh toán một cửa của
Fullerton Markets cho phép bạn thực

hiện thanh toán bằng các phương thức
thuận tiện nhất, cho phép bạn điều

hướng nhiều giải pháp thanh toán một
cách dễ dàng và thực hiện các giao

dịch trực tuyến đơn giản.

Đồng coin được chấp nhận bởi nhiều
nhà môi giới đầu tiên trên thế giới.

Cung cấp các lợi ích khác nhau cho
người nắm giữ bao gồm hoa hồng giao
dịch thấp hơn, khoản giảm giá cao hơn,

đòn bẩy tốt hơn và chiết khấu
khi hoán đổi.

Với Fullerverse, khách hàng sẽ có
được trải nghiệm tích hợp đầy đủ và

tất cả ở một nền tảng khi đang di
chuyển với nhiều chức năng và dịch vụ.



Trở thành đối tác của chúng tôi

Người môi giới

Nhà môi giới (IB) là các đối tác quản lý
và điều hành một hoặc một số danh
mục đầu tư kinh doanh dưới thương
hiệu Fullerton Markets với các khoản

chiết khấu và hoa hồng cao.
 

Nhà quản lý tiền

Trong bối cảnh kinh tế đầy biến động
hiện nay, các nhà quản lý tiền đang
được săn đón. Họ đóng một vai trò

quan trọng trong việc quản lý tài sản
của khách hàng trên nền tảng giao

dịch của chúng tôi.
 

Nhãn trắng

White Labels (WL) là những nhà xây
dựng thương hiệu chiến lược quảng bá
công ty môi giới của riêng họ với các
giải pháp tùy chỉnh và cơ sở hạ tầng

giao dịch hiện đại do Fullerton Markets
cung cấp.

Tận dụng cơ sở hạ tầng kinh doanh đẳng cấp thế giới của chúng tôi

liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về cơ hội hợp tác



ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ
Tầng 1, Tòa nhà First St. Vincent Bank Ltd
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