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Cách để mở tài khoản Demo
Tài khoản Demo cho chúng ta thực hành và trải nghiệm trước khi dùng tiền thật, đây là cơ
hội để bạn kiểm tra các chiến lược giao dịch. Để mở tài khoản demo bạn cần chọn một máy
chủ và đăng ký thông tin trên đấy. Sau đó bạn sẽ có tài khoản được kết nối tới nền tảng. Nào
bắt tay vào việc thôi.
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Mở tài khoản
Hai loại tài khoản có sẵn trong nền tảng giao dịch: tài khoản demo và live. Tài khoản demo
cung cấp cơ hội giao dịch mà không cần tiền thật, cho phép thử nghiệm các chiến lược giao
dịch. Tài khoản demo có tất cả các chức năng giống như trên những tài khoản live. Sự khác
biệt là tài khoản demo có thể được mở mà không cần bất kỳ khoản đầu tư nào và do đó, bạn
không thể mong đợi thu được lợi nhuận từ chúng.
Mở tài khoản Demo
Nhấp vào " Open an Account " trong mục File hoặc trong File -> Navigator.

Thủ tục mở tài khoản bao gồm một số bước:
Chọn server
Server của nhà môi giới được chọn trong bước đầu tiên. Nếu nhà môi giới bạn muốn tìm
không được hiển thị trong danh sách, vui lòng nhập tên của công ty đó và nhấp vào mục
“Find your broker". Ngoài ra, bạn có thể nhập địa chỉ của máy chủ thay vì tên công ty. Sau
khi bạn tìm thấy công ty mong muốn, hãy chọn nó và nhấp vào "Next".
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Loại tài khoản
Nhập thông tin chi tiết tài khoản bạn đang có sẵn hoặc mở một tài khoản mới.
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Thông tin cá nhân
Nhập thông tin cá nhân:

Nếu bạn đồng ý với việc điều kiện và điều khoản mở tài khoản và những chính sách bảo vệ quyền lợi
từ nhà phát triển hãy đánh dấu vào hộp đồng ý và nhấp “Next”. Sau đó, tài khoản sẽ được tạo.
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Đăng ký tài khoản
Khi tài khoản được mở và server sẽ được chọn tự động. Thông tin chi tiết tài khoản sẽ hiện ra
đầy đủ như hình dưới đây:

Phần trên của bảng thông tin sẽ chứa thông tin ngắn gọn về tài khoản; phần dưới sẽ hiển thị
chi tiết thông tin đăng nhập:
•
•
•

Login — số tài khoản MT5.
Password — mật khẩu để đăng nhập tài khoản. Đây là mật khẩu chính, mật khẩu
chính sẽ cho phép bạn giao dịch trên tài khoản này.
Investor — mật khẩu investor. Mật khẩu investor là loại mật khẩu chỉ đọc cho phép
bạn đăng nhập vào tài khoản giao dịch để xem tài khoản nhưng không thể can thiệp
vào giao dịch cũng như mở lệnh mới trên tài khoản.
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Mở tài khoản Live
Mở tài khoản giao dịch trực tiếp trên nền tảng, bạn có thể gửi yêu cầu mở tài khoản Live để
giao dịch với tiền thật. Bạn cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký và nộp hồ sơ để xác
minh danh tính và địa chỉ.
Chọn vào mục “Open a real account for live trading” để mở tài khoản Live

Khi nhập đầy đủ thông tin, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản giao dịch của nhà môi giới bạn
chọn và tài khoản giao dịch sẽ có số dư bằng 0. Mặc dù bạn không thể giao dịch trên tài
khoản sơ bộ, nhưng bạn có thể theo dõi hoạt động của giá, thực hiện phân tích kỹ thuật và
kiểm tra các chiến lược.
Bạn cũng sẽ nhận được một email thông báo khi tài khoản của bạn được mở thành công.
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Kết nối tài khoản
Để bắt đầu giao dịch trên tài khoản, bạn cần kết nối vào phần mềm MT5 với số ID và mật
khẩu. 2 loại tài khoản sẵn có trên phần mềm là tài khoản chính và tài khoản chỉ xem. Đăng
nhập bằng mật khẩu chính bạn sẽ hoàn toàn làm chủ tài khoản. Nếu bạn đăng nhập mật khẩu
investor, bạn chỉ được xem trạng thái tài khoản, và không được quyền can thiệp hay giao dịch.
Lợi thế của mật khẩu chỉ đọc là bạn có thể cung cấp cho bất kỳ ai muốn theo dõi quy trình
giao dịch trên tài khoản của bạn.

Nhập nội dung dưới đây
•
•

Login — Nhập số ID MT5.
Password — mật khẩu chính hoặc mật khẩu chỉ xem của tài khoản giao dịch.

Kích hoạt chức năng “Save password” bạn sẽ không phải nhập lại mật khẩu cho lần đăng nhập sau.
Sau khi kiểm tra thông tin đã nhập đầy đủ, hãy nhấp “OK” để kết nối.
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Nạp tiền và rút tiền
Nền tảng giao dịch cho phép bạn chuyển đến chức năng nạp tiền/rút tiền trên trang web của
nhà môi giới một cách nhanh chóng. Bạn không cần phải tìm kiếm các chức năng như trước
đây, bạn dễ dàng nạp tiền hoặc rút tiền ngay trên nền tảng giao dịch như hình bên dưới:
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Cài đặt nền tảng
Nền tảng giao dịch cung cấp nhiều tính năng giúp bạn tùy chỉnh cài đặt thuận tiện. Nhấp chuột vào
"Options" trong mục Tools hoặc nhấp tổ hợp phím "Ctrl+O".

Tất cả các cài đặt được tạo theo nhóm như dưới dây:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Server — thiết lập kết nối máy chủ, cấu hình máy chủ proxy và các cài đặt quan trọng khác;
Charts — cài đặt chung của biểu đồ giá và các thông số của quản lý biểu đồ: lựa chọn biểu đồ
ngay sau khi tạo, cấu hình ngay lập tức và các thông số gắn vào;
Trade —các tham số mặc định áp dụng cho việc mở các lệnh mới. Chúng bao gồm: các công
cụ tài chính, số lượng lot, độ lệch và đặt điểm dừng lệnh;
Expert Advisors —cài đặt chung cho tất cả các Robot (EAs). Chúng bao gồm: vô hiệu hóa
hoạt động của EA, cho phép nhập các chức năng từ các thư viện DLL bên ngoài và EA, cũng
như một số tính năng khác;
Events —cảnh báo các sự kiện ảnh hưởng tới hệ thống. Bạn nhận được các cảnh báo quan
trọng về việc mất kết nối, lien quan đến bản tin và các sự kiện khác;
Notifications —nhận thông báo tới các thiết bị di động từ nền tảng giao dịch;
Email — email sẽ được gửi thông báo trực tiếp từ nền tảng;
FTP —cài đặt để xuất bản báo cáo trên Internet. Nền tảng giao dịch cho phép lưu và tự động
xuất bản báo cáo về trạng thái tài khoản theo thời gian thực. Điều này được thực hiện thông
qua kết nối dựa trên ftp, có thể được định cấu hình trong tab này;
Community — chi tiết về tài khoản trên cộng đồng MQL5 của bạn
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Thay đổi mật khẩu
Để thay đổi mật khẩu, nhấp “Edit”. Sau đó cửa sổ thay đổi mật khẩu sẽ hiện lên:

Các thông tin chi tiết sau đây sẽ hiện ra trong cửa sổ thay đổi mật khẩu:
•
•
•
•
•
•

Login — tài khoản MT5 ID, mục này không thể thay đổi;
Current password — Nhập mật khẩu chính hiện tại của bạn;
Change master password — Đánh dấu vào mục này nếu bạn muốn thay đổi mật
khẩu chính;
Change investor password — Đánh dấu vào mục này nếu bạn muốn thay đổi mật
khẩu investor;
New password — Nhập mật khẩu mới;
Confirm — Xác nhận mật khẩu mới.

Sauk khi nhập đầy đủ thông tin, nhấp “OK”.
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Giao dịch
Mục này có các cài đặt được sử dụng để mở lệnh. Các thông số được chỉ định ở đây tạo điều
kiện thuận lợi cho việc mở lệnh và không thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của tài khoản

Sử dụng các tùy chọn này để đặt các thông số mặc định được áp dụng khi mở lệnh:
•

Symbol — Tùy chọn này cho phép xác định một cặp tiền sẽ được tự động thêm.
Tham số "Automatic" có nghĩa là cặp tiền trên biểu đồ đang hoạt động, "Last used" biểu tượng của hoạt động giao dịch mới nhất. Nếu tham số "Default" được chọn, bạn
có thể chỉ định một công cụ tài chính nhất định sẽ được đặt tự động cho tất cả các vị
trí.

•

Volume — Tùy chọn này thêm một khối lượng nhất định trong cửa sổ mở lệnh của
bạn, bảng giao dịch nhanh trên biểu đồ và bảng giao dịch trong Market Watch. Tham
số "Last Used " có nghĩa là khối lượng lot sau cùng của lệnh mà bạn đã chọn trước đó.
Tham số " Default" cho phép chỉ định một khối lượng nhất định được chỉ định tự
động cho tất cả các vị trí.
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•

•

•

Deviation — Giá cặp tiền có thể thay đổikhác trong khi đặt lệnh. Do đó, giá của một
lệnh đã cài đặt sẽ khác với giá thị trường và vì thế có thể sẽ không được mở. Khi nhấp
vào tùy chọn "Use Deviation" sẽ giúp bạn tránh điều này. Khi thông số " Default"
được cài đặt, ở phía bên phải bạn có thể đặt độ lệch giá tối đa có thể chấp nhận được
so với giá trị được chỉ ra trong lệnh yêu cầu. Nếu giá không giống nhau, hệ thống sẽ
sửa đổi lệnh và một giá mới sẽ được mở. Nếu sử dụng tính năng "Last Used" giá trị
độ lệch của lệnh cuối cùng đã mở trước đó sẽ được tự động đặt trong cửa sổ mở lệnh
mới.
Stop levels — Cài đặt cho các mức Cắt lỗ và Chốt lời sẽ được thêm vào khi đặt lệnh
hoặc sửa đổi lệnh. Nếu biến thể "in points" được chọn, các mức dừng sẽ được xác
định bằng số point từ giá đặt lệnh. Nếu biến thể "in prices" được chọn, sẽ cần phải chỉ
định mức giá nhất định cho các mức dừng lỗ.
One click trading — Để sử dụng tính năng vào lệnh nhanh này, bạn cần phải chấp
nhận các điều khoản và điều kiện đặc biệt. Tùy chọn này cho phép bạn mở lệnh giao
dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tính năng giao dịch bằng một cú nhấp chuột được
triển khai trong các phần sau của nền tảng

•
•
•

Mở tab Giao dịch trong Market Watch,
Công cụ đặt lệnh nhanh trên biểu đồ
Mở trong Toolbox trên nền tảng

•

Show realtime history of deals on chart — Khi tùy chọn này được bật lên, tất cả các
giao dịch được thực hiện bởi nhà giao dịch sẽ tự động được hiển thị trên biểu đồ với
thông tin giao dịch (giao dịch Mua) và (giao dịch Bán) tương ứng. Khi bạn trỏ chuột
vào một biểu tượng, một chú thích công cụ xuất hiện chứa thông tin về giao dịch: ID
trade, loại giao dịch, khối lượng, ký hiệu, giá mở và tọa độ giá hiện tại.
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Đang thực hiện giao dịch
Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ gửi lệnh tới thị trường và các lệnh đang chờ được thực
hiện bởi một nhà môi giới, cũng như quản lý các lệnh hiện tại bằng cách sửa đổi hoặc đóng
chúng. Trong nền tảng này, bạn có thể xem lại lịch sử giao dịch tài khoản của mình và rất
nhiều tính năng khác nữa.
Vị trị mở lệnh
Mở một lệnh hoặc tham gia thị trường là việc mua hoặc bán một khối lượng nhất định về lot.
Trong nền tảng giao dịch, điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt một lệnh thị trường,
kết quả là một giao dịch được thực hiện.
Đặt lệnh và các thông số chung
Có một số cách để mở cửa sổ đặt lệnh:
•
•
•

Chọn vào cặp tiền bạn muốn giao dịch và chọn “New order” trên bảng menu.
Bấm phím F9. Trên cửa sổ đặt lệnh, một ký hiệu sẽ được chèn theo cài đặt nền tảng.
Nhấp vào “New order ” trong menu công cụ hoặc “New order” trên thanh công cụ.
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Các thông số đặt hàng chung:
•
•
•

•
•
•

•
•

Symbol— Các cặp tiền tài chính để thực hiện một giao dịch.
Type — Nếu một trong các chế độ đặt lệnh khớp, lệnh sẽ được gửi tới thị trường và sẽ được
thực hiện. Nếu không, một lệnh đang chờ xử lý đã chọn sẽ được đặt.
Volume —Khối lượng của một lệnh sẽ theo lot. Khối lượng giao dịch càng lớn thì lợi nhuận
hoặc thua lỗ tiềm ẩn cũng càng lớn, tùy thuộc vào vị trí của giá của cặp tiền. Khối lượng giao
dịch cũng ảnh hưởng đến số tiền ký quỹ dành cho tài khoản giao dịch cho lệnh.
Stop Loss — Mứcgiá cắt lỗ là điểm giá bạn cài đặt để dừng lỗ. Nếu bạn bỏ qua điều chỉnh
này, thì giá cắt lỗ sẽ không được đặt
Take Profit — Mứcgiá chốt lời là điểm giá bạn cài đặt để chốt lợi nhuận. Nếu bạn bỏ qua
điều chỉnh này, thì giá chốt lời sẽ không được đặt.
Comment — Là mục ghi chú thông tin cho một lệnh. Độ dài ghi chú không quá 31 ký tự. Ghi
chú sẽ xuất hiện cho các giao dịch đã mở. Ví dụ: Nếu một lệnh được đóng bởiviệc giá cắt lỗ
chạm hoặc chốt lời chạm, thông tin tương ứng sẽ được thêm vào nhận xét.

Để mở lệnh mua, hãy nhấp vào Mua, để mở lệnh bán, hãy nhấp vào Bán.
Khi một lệnh được gửi đi, kết quả khớp lệnh sẽ xuất hiện trong cửa sổ - một hoạt
động giao dịch thành công hoặc lý do tại sao lệnh đó chưa được thực hiện. Nếu Giao
dịch bằng một cú nhấp chuột được bật trong cài đặt nền tảng, khi thực hiện lệnh thành
công, cửa sổ giao dịch sẽ đóng lại mà không cần thông báo về kết quả thực hiện
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Quản lý mức cắt lệnh trên biểu đồ
Việc sửa đổi điểm cắt lỗ và chốt lời trên biểu đồ chỉ khả dụng nếu tùy chọn "Hiển thị mức
giao dịch" được cài đặt nền tảng.
Để sửa đổi vị trí đặt mức dừng lỗ/chốt lời trên biểu đồ, hãy sử dụng chuột trái nhấp vào nó và
kéo tới lên hoặc xuống đến giá trị bạn muốn rồi thả ra:

Sau khi một mức dừng lệnh được đặt, cửa sổ sửa đổi vị trí sẽ xuất hiện cho phép người dùng
điều chỉnh mức chính xác hơn.
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Nếu một vị trí mở có sẵn cho công cụ của biểu đồ, thì có thể đặt các mức dừng của nó từ
menu "Trading":

Giá cho lệnh dừng được đặt theo vị trí hiện tại của con trỏ trên thang giá biểu đồ. Tùy thuộc
vào giá mở vị thế và hướng của nó, các lệnh thích hợp để đặt Cắt lỗ hoặc Chốt lời sẽ xuất
hiện trong menu.
Lệnh mở ra cửa sổ sửa đổi lệnh, nơi giá có thể được điều chỉnh theo cách thủ công.
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Đóng lệnh
Để thu lợi từ chênh lệch tỷ giá hối đoái. Ví dụ: bạn đang có một giao dịch đang hoạt động là
mua một lot VÀNG, thì lot Vàng đó sẽ được bán ra để tất toán một lệnh
Để đóng một lệnh, hãy nhấp 2 lần vào lệnh đó sẽ hiện ra mục thông tin "Trade"

Khi nhấp vào "Đóng ...", vị trí sẽ bị đóng.
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Đặt lệnh chờ
Các lệnh chờ được đặt khi kỳ vọng giá sẽ "hồi phục". Nhà giao dịch kỳ vọng giá đạt đến một
mức nhất định, ví dụ như mức hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó sẽ di chuyển theo hướng ngược
lại.
Các lệnh này được thực hiện ở mức giá bằng với giá đã chỉ định hoặc tốt hơn giá đó. Theo đó,
không xảy ra hiện tượng trượt giá trong quá trình thực hiện lệnh. Nhược điểm của những lệnh
này là việc thực hiện của chúng không được đảm bảo, vì nhà thanh khoản có thể từ chối lệnh
nếu giá đi quá xa theo hướng ngược lại.
Đây là cách chúng tôi có thể đặt lệnh Buy Limit

Trong ví dụ này, giá đang ở mức 1.25350 và nhà giao dịch đặt lệnh Buy Limit ở mức giá
1.24620, họ kỳ vọng rằng giá sẽ đạt đến mức hỗ trợ 1.24453 và sẽ tiếp tục tăng lên.
Đối với lệnh Sell Limit thì ngược lại. Họ được đặt trước dự đoán rằng giá sẽ tăng lên một
mức nhất định và sẽ đi xuống.
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Đặt lệnh chờ Stop Order
Lệnh chờ Stop order dùng trong trường hợp giá có thể đột phá. Nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ
đạt đến một mức nhất định, bứt phá và tiếp tục theo hướng đó. Họ kỳ vọng thị trường đã đảo
chiều và sẽ bức phá khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Khi một lệnh như vậy kích hoạt, lệnh sẽ được gửi tới thi trường. Lệnh được thực hiện ở mức
giá bằng với giá đã chỉ định hoặc thấp hơn giá đó. Nói cách khác, nếu giá thị trường đi ngược
lại, lệnh sẽ bị trượt giá. Tuy nhiên, không giống như các lệnh Limit, việc thực hiện các lệnh
stop order sẽ được bảo hiểm khi trượt giá.

Trong ví dụ này, giá ở mức 1.28190 và nhà giao dịch đặt lệnh dừng bán ở mức giá 1.27600
với giả định rằng thị trường đã đảo chiều ở mức 1.28260 và sẽ đi xuống.
Đối với lệnh Dừng Mua thì ngược lại. Chúng được đặt giả định rằng thị trường đã đảo chiều
và giá sẽ tăng.
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Đặt lệnh Stop Limit Order
Đây là sự kết hợp của lệnh limit order và lệnh stop order. Nếu giá đạt đến mức mức stop
order, thì lệnh limit mới được kích hoạt. Loại lệnh này được nhà giao dịch sử dụng khi muốn
đặt lệnh stop và lệnh limit tránh sự trượt giá.
Trong ví dụ dưới đây, một lệnh stop-limit order được đặt với kỳ vọng rằng giá sẽ đạt đến mức
kháng cự 1, sẽ quay trở lại từ mức đó và sau đó sẽ tăng lên mức kháng cự 2.
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Những bài viết trợ giúp
Tiếp theo hướng dẫn này, khách hàng có thể nhận trợ giúp với hướng dẫn sử dụng nền tảng
MT5 có sẵn. Bạn có thể tìm thấy điều này tại “Trợ giúp> Chủ đề trợ giúp” hoặc nhấn F1.
Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập hướng dẫn trực tuyến từ MetaTrader5 tại đây tại
https://www.metatrader5.com/en/terminal/help
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