
VỀ LITE FINANCE



Giấy phép Asic của Úc 
(ASIC là cơ quan quản 
lý tất cả các Forex 
Broker danh tiếng nhất 
tại nước Úc giúp cho 
nhà đầu tư có sự đảm 
bảo an toàn tuyệt đối khi 
tham gia thị trường 
Forex). Dự tính trong 
năm 2019 này, 
LiteFinance sẽ đươc 
cấp phép thành công.
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LITE FINANCE là công ty công nghệ tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực 
môi giới tài chính, phái sinh và chứng khoán Mỹ được đặt trụ sở chính ở Cyprus 
(châu Âu) . Thành lập từ năm 2005. Tính cho đến nay đã hơn 13 năm kinh 
nghiệm trong thị trường ngoại hối. LITEFOREX ra đời  ngày càng phát triển tiến 
đến gần hơn với các nhà đầu tư trên toàn thế giới, hiện đang hoạt động mạnh 
ra toàn cầu với văn phòng có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, 
Đức, Bồ đào nha, Roma, Sydney, Los Angeles, Frankfurt, Madrid, Cyprus, Bei-
jing, Tianjin, Nhật Bản… và nhiều khu vực khác ở Đông Nam Á
LITE FINANCE cung cấp nền tảng giao dịch tiên tiến và phần mềm ứng dụng 
dễ dàng sử dụng cho nhà đầu tư. Qua đó giúp cho các nhà đầu tư tiếp cận được 
thị trường toàn cầu, giao dịch Forex, chỉ số, hàng hoá chỉ thông qua một ứng 
dụng thông minh. 
Nhằm tạo ra tính thanh khoản tốt nhất cho khách hàng, LITE FINANCE đã liên 
kết với những ngân hàng lớn nhất thế giới như Ngân Hàng Thế Giới UAE, Ngân 
Hàng HSBC, ICBC, Banco Santander, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, Bank 
of America and Goldman Sachs,…

Bên cạnh đó, LITE FINANCE còn được cấp phép và quản lí bởi các tổ chức tài 
chính uy tín trên thế giới như: 

Giấy phép Marshall 
(No. 63888 ) của The 
Republic of the Marshall 
Islands, đây là 1 trong 
những giấy phép phổ 
biến trong ngành Forex 
giúp các công ty giảm 
bớt thuế thu nhập. 
Google và Facebook 
cũng đang sử dụng giấy 
phép này.



• Có văn phòng hỗ trợ tại Việt Nam.
• Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/5.
• Nạp tiền trong 2 phút, rút tiền trong 3 
tiếng (có một số ít trường hợp chậm nhất 
3 ngày)
• Nạp rút không mất phí thông qua các 
cổng như Ngân hàng Việt Nam, Ngân 
Lượng, Zota Pay, Netteller, thẻ ngân 
hàng, coin,…
• Hỗ trợ cung cấp chiến lược hàng ngày 
và cập nhật thông tin liên tục cho khách 
hàng. 
• Trang quản trị khách hàng chuyên 
nghiệp, thân thiện và dễ dàng sử dụng.
• Dễ dàng mở nhiều tài khoản MT4, đổi 
mật khẩu, đổi đòn bẩy, chuyển tiền nội bộ
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III/ NHỮNG ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI LITEFINANCE
MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG :

  Lite Finance cung cấp đa dạng các sản 
phẩm giao dịch như: Forex, Tiền ảo, 
Hàng hoá (vàng, bạc, dầu thô ),  Chứng 
khoán và đặc biệt là Cổ phiếu Mỹ… với 3 
loại tài khoản là : MT4 Classic, ECN và 
MT5 

Dù bạn là ai trong thị trường này, bạn đã 
nắm rõ hay chưa biết gì về thị trường, bạn 
là những người lớn tuổi không rành công 
nghệ, không biết làm sao để giao dịch 
kiếm lợi nhuận thì đến với 
COPY TRADING – Đây là một công nghệ 
sao chép giao dịch hoàn toàn tự động từ 
các CHUYÊN GIA có lịch sử giao dịch 
chuyên nghiệp sẽ giúp bạn :
• LiteFinance kết nối các CHUYÊN GIA 
hàng đầu thế giới và thể hiện trên bảng 
xếp hạng theo nhiều điều kiện khác nhau
• Dễ dàng theo dõi, phân tích chi tiết và 
sao chép các CHUYÊN GIA
• Khả năng sinh lời cao.
• Rủi ro thấp    
• Lợi nhuận ổn định hàng tháng (ước tính 
trung bình 30%  / 1 tháng)
• Thu nhập thụ động, khách hàng chỉ cần 
sao chép, CHUYÊN GIA sẽ giao dịch tự 
động cho khách hàng.



1. SƠ LƯỢC VỀ LITEFINANCE ACADEMY : 
LiteFinance Academy là đối tác đào tạo chiến lược của LiteFinance. 
Chúng tôi đã hợp tác  và cùng nhau phát triển từ những ngày đầu thành 
lập. Hiện LiteFinance Academy đã giúp hàng triệu khách hàng của LiteFi-
nance trên toàn thế giới có kiến thức và kinh nghiệm giao dịch chuyên 
nghiệp. Qua đó khách hàng của chúng tôi đã có những thành công bền 
vững và lợi nhuận ổn định từ thị trường tài chính phái sinh. 

2. SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN CỦA LITEFINANCE ACADEMY: 
Sứ Mệnh của chúng tôi tại Việt Nam : 
• Mở ra các khóa đào tạo kiến thức chất lượng cao cho các nhà đầu tư. 
• Giúp nhà đầu tư có định hướng tốt nhất khi bước chân vào thị trường 
tài chính 
• Tạo ra một cộng đồng giao lưu lành mạnh và phát triển. 
• Góp phần giúp Việt Nam trở thành cường quốc về tài chính.
• Cung cấp chiến lược hỗ trợ cho quý khách hàng trong suốt quá trình 
đầu tư.
• Kết nối và hỗ trợ cho các “đối tác chiến lược” của LiteFinance tại Việt 
Nam.
Tầm nhìn của chúng tôi trong vòng 5 năm sẽ trở thành Trung tâm đào tạo 
và cấp chứng chỉ giao dịch tài chính đứng đầu Việt Nam và đứng top 3 
khu vực Đông Nam Á. 

IV/ LITEFINANCE ACADEMY - TRUNG TÂM ĐÀO 
TẠO GIAO DỊCH TÀI CHÍNH PHÁI SINH HÀNG ĐẦU 
VIỆT NAM.

Vào tháng 4/2019 LiteFinance Academy chính thức tọa lạc tại 
tầng 34 OT 07 Landmark 81, Hồ Chí Minh, Việt Nam để đón 
tiếp các nhà đầu tư và đối tác.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI : 
Chúng tôi làm việc và hoạt động dựa trên 3 
tiêu chí chính : 

Tín: Trung tâm Đào tạo LiteFinance Academy 
đặt chữ tín lên hàng đầu và  bảo vệ chữ tín 
như bảo vệ danh dự của chính mình. Luôn nỗ 
lực hết mình để đảm bảo chất lượng giảng 
dạy cho các nhà đầu tư.

Tâm: Trung tâm Đào tạo LiteFinance Acade-
my lấy chữ tâm là một trong những nền tảng 
quan trọng của việc xây dựng phát triển 1 
cộng đồng giao lưu lành mạnh và minh bạch. 

Tốc: Trung tâm Đào tạo LiteFinance Acade-
my lấy “tốc độ, hiệu quả trong từng hành 
động” làm nền tảng; đề cao sự đổi mới và linh 
hoạt trong từng giai đoạn, luôn sẵn sàng lắng 
nghe những đóng góp của các nhà đầu tư và 
các đối tác chiến lược để cùng nhau cải thiện 
và không ngừng phát triển.
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V/ GIẢI THƯỞNG CỦA LITE FOREX


