คู่มือฉบับสมบูรณ์ส�ำหรับการเป็น IB
เรียนรู้วิธีเริม
่ ต้น เติบโต และพั ฒนาธุรกิจ
ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ของคุณ

การเทรดสัญญาส่วนต่าง (CFD) โดยใช้หลักประกันมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะส�ำหรับนัก
ลงทุนทุกราย ก่อนตัดสินใจเทรดสัญญาส่วนต่าง (CFD) คุณควรพิ จารณาวัตถุประสงค์ในการ
เทรด ระดับประสบการณ์ และความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณอย่างรอบคอบ คุณ
อาจเผชิญการขาดทุนมากกว่าเงินทุนที่ลงทุนไว้และดังนั้น คุณไม่ควรฝากเงินที่คุณไม่สามารถ
สูญเสียได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและด�ำเนินการ
อย่างเหมาะสมเพื่ อจัดการความเสี่ยงของคุณ โปรดทราบว่าสื่อนี้ได้รับการจัดหาให้เพื่ อเป็นการ
ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นค�ำแนะน�ำในการลงทุน
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บทน�ำ
โลกของผู้แนะน�ำโบรกเกอร์เป็นวงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งเทรดเดอร์ทุกระดับความสามารถ สามารถเข้ามาเก็บเกี่ยวผล
ตอบแทนได้ การท�ำงานเป็นผู้แนะน�ำโบรกเกอร์อาจเป็นวิธีท่ีดีส�ำหรับส่งเสริมการเทรดของคุณ หรือแม้แต่ด�ำเนิน
กิจการในรูปแบบธุรกิจอิสระ ในอีบุ๊กเล่มนี้ เราจะช่วยให้คุณได้รับมุมมองของโลก IB ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่ อช่วยให้คุณ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหน้าที่อันน่าตื่นเต้นเช่นนี้คืออะไร มีวิธีท�ำงานอย่างไร และคุณจะสามารถได้รับประโยชน์จาก
การด�ำเนินการอย่างไร
อีบุ๊กเล่มนี้มีข้อมูลส�ำคัญ ข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และความรู้ท่ีมีประโยชน์มากมาย รวมถึงยังท�ำ
หน้าที่เป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ส�ำหรับผู้ท่ีสนใจก้าวเข้าสู่โลกของผู้แนะน�ำโบรกเกอร์และยกระดับธุรกิจ Forex
ของพวกเขา
เรายินดีรับฟังค�ำติชมจากคุณและหวังว่าจะได้ยินค�ำถามหรือความเห็นที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลในนี้
เหมือนเช่นเคย

ทีมวิจัยของ Tickmill
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ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์คือใคร
การพั ฒนาการเทรดออนไลน์ได้เปิดประตูสู่โอกาสในตลาดส่วนที่ยังไม่เคยมีมา

พวกเขาได้ นอกจากนี้ เทรดเดอร์เหล่านี้ยังน�ำเสนอบริการผ่านเว็บไซต์ของ

ก่อนในโลก ปัจจุบันเทรดเดอร์รายย่อยสามารถท�ำก�ำไรจากความเคลื่อนไหว

ตนเองโดยใช้โซเชียลมีเดียและการบอกปากต่อปากเพื่ อหาผู้ติดตามรายใหม่

ในตลาดเงินตราในลักษณะเดียวกับที่ธนาคารเพื่ อการลงทุน และสถาบันขนาด
ใหญ่แห่งอื่นๆ ท�ำได้ และเนื่องจากเทรดเดอร์รายย่อยเพิ่ มขึ้นเป็นอย่างมากใน

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ได้สร้างโอกาสแห่งความมั่งคั่ง

ไม่ก่ีปีมานี้ จึงเกิดโอกาสใหม่ๆ ขึ้นมาที่เรียกว่า ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์หรือ IB

ให้แก่เทรดเดอร์ท่ีต้องการน�ำเสนอบริการของตนเองเนื่องจากขณะนี้ พวก
เขาสามารถเป็นพั นธมิตรกับโบรกเกอร์ท่ีน่าเชื่อถือเพื่ อให้บริการกับลูกค้า

ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์เกิดขึ้นครั้งแรกในตลาดฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ได้

รวมถึงเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ข้ึนด้วยทรัพยากรที่ดีกว่า

รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดสปอต Forex โดยไม่กี่ปีมานี้ปริมาณการ
เทรดในกลุ่มนี้ได้ขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมาก
หลายๆ คนได้ช่วยแนะน�ำโบรกเกอร์แล้วแต่ไม่ได้ด�ำเนินการอย่างเป็นทางการ
ตัวอย่างเช่น เป็นเรื่องปกติท่ีเทรดเดอร์จะบอกเพื่ อนเกี่ยวกับประสบการณ์ดีๆ
ที่พวกเขามีกับโบรกเกอร์น้ันๆ และแนะน�ำให้เพื่ อนมาเป็นลูกค้าด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถท�ำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับโบรกเกอร์เพื่ อ
ท�ำหน้าที่ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ และแนะน�ำผู้คนโดยด�ำเนินการอย่างเป็นทางการ
เนื่องจากอุตสาหกรรม Forex ส�ำหรับลูกค้ารายย่อยได้เติบโตเป็นอย่างมาก
ในไม่กี่ปีมานี้ เช่นเดียวกับบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม อาทิ การให้
ความรู้ Forex การวิเคราะห์ทางเทคนิค และบริการให้สัญญาณการเทรด
เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์สามารถแบ่งปันการวิเคราะห์ตลาดของตนเองและ

อธิบายง่ายๆ ก็คือผู้แนะน�ำ
โบรกเกอร์เป็นตัวแทนที่น�ำ
เสนอโบรกเกอร์ให้ลูกค้าใหม่

ให้ความรู้แก่คนทั่วไปผ่านการสอนทางออนไลน์ เทรดเดอร์บางส่วนยังเลือกที่
จะแบ่งปันการเทรดของตนเองเพื่ อให้ผู้ติดตามสามารถติดตามกิจกรรมของ
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ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์คือใครและพวกเขาท�ำเงินได้อย่างไร
จากที่เราสรุปไว้ข้างต้น ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์จะท�ำเงินจาก

ขณะนี้ คุณอาจสงสัยว่า IB จะมีรายได้จากลูกค้าจริงของ

ปกติแล้ว IB จะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามล็อตซึ่งลูกค้าที่ได้

การแนะน�ำผู้คนให้โบรกเกอร์ที่พวกเขาร่วมงานด้วย

พวกเขาอย่างไร โดยหลักแล้ว ข้อตกลงส�ำหรับผู้แนะน�ำ

รับการแนะน�ำเทรด

อย่างไรก็ตาม แม้กระบวนการอาจดูเหมือนง่าย แต่เป็นสิ่ง

โบรกเกอร์จะระบุค่าคอมมิชชั่นตามตกลง ซึ่งจะมีการช�ำระ

ส�ำคัญที่จะต้องจ�ำไว้ว่าผู้แนะน�ำโบรกเกอร์จะได้คอมมิชชั่น

ให้กับ IB ตามปริมาณการเทรดของลูกค้าที่พวกเขาแนะน�ำ

จากลูกค้าที่กลายเป็นลูกค้าจริงเท่านั้น
แต่ละครั้งที่ IB แนะน�ำลูกค้าจริง ลูกค้าจะเปิดบัญชีและ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า IB แนะน�ำเพื่ อนห้ารายให้กับ

เริ่มต้นเทรด จากนั้น ลูกค้าจริงจะเริ่มเปิดการเทรดซึ่งมี

โบรกเกอร์แห่งหนึ่ง แต่มีเพี ยงสามรายเท่านั้นที่เปิดบัญชี

ปริมาณจ�ำนวนหนึ่ง เช่น 1 ล็อต ดังนั้น เนื่องจากลูกค้า

และฝากเงิน ซึ่งหมายความว่า IB จะมีรายได้จากผู้ได้รับ

จริงที่ได้รับการแนะน�ำเทรด โบรกเกอร์ก็จะช�ำระเงินให้กับ

การแนะน�ำสามรายที่กลายเป็นลูกค้าจริงเท่านั้น

IB โดยอ้างอิงตามปริมาณการเทรดของลูกค้าจริง ยิ่ง
เทรดมาก ก็ย่ง
ิ สร้างค่าคอมมิชชั่นให้ IB มากขึ้น

ผู้แนะน�ำ

พร้อมเริม
่ สร้างรายได้ดว้ ย
ค่าคอมมิชชั่นหรือยัง
เปิดบัญชี IB ของคุณที่นี่

ลูกค้า #1

ลูกค้า #2

ลูกค้า #3

ลูกค้า #4

ลูกค้า #5
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ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์จะหาลูกค้าได้อย่างไร

ข่าวดีก็คือทุกคนสามารถสมัครเป็นผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ได้ ไม่ว่าคุณจะมี

ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ท่ีเพิ่ งเริ่มขยายเครือข่ายจะสามารถแนะน�ำลูกค้าที่พวกเขา

โซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือล�้ำค่าส�ำหรับผู้แนะน�ำโบรกเกอร์เนื่องจาก

ประสบการณ์มากเท่าใดในอุตสาหกรรมการเงิน หากคุณสามารถให้การ

รู้จักได้โดยตรง ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะลงทะเบียนกับโบรกเกอร์มากขึ้นเมื่อคนที่

เป็นวิธีโปรโมทบริการของพวกเขารวมถึงดึงดูดลูกค้าใหม่ เราจะอธิบายวิธี

สนับสนุนในสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร หรือเครื่องมือที่เหมาะ

พวกเขารู้จักให้ค�ำแนะน�ำด้วยตนเอง โดยเป็นผู้ที่ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล

ต่างๆ ที่ใช้ดึงดูดลูกค้าหลังจากนี้ในส่วนถัดไป

สม คุณก็สามารถประสบความส�ำเร็จได้แม้จะมีประสบการณ์ไม่มาก

และขอค�ำแนะน�ำได้อย่างรวดเร็ว

ส�ำหรับการเริ่มต้น ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ที่มีโอกาสประสบความส�ำเร็จมากที่สุด

แม้วิธีน้ีจะมีอัตราการประสบความส�ำเร็จสูงกว่าเนื่องจากเทรดเดอร์สามารถ

ก็คือเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ซ่ึงยังคงท�ำการเทรดอย่างต่อเนื่อง เพราะ

ไว้ใจผู้แนะน�ำ แต่ลูกค้าที่ IB สามารถแนะน�ำได้ก็มีจ�ำนวนจ�ำกัด

เทรดเดอร์ที่สามารถวิเคราะห์ตลาดได้น้ันสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของ
ตนเองเพื่ อดึงดูดผู้ติดตามได้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ทุกคนไม่ได้ท�ำธุรกิจขนาดเล็กเท่านี้ และ
เทรดเดอร์รายย่อยหลายรายก็สมัครเป็นผู้แนะน�ำโบรกเกอร์เพื่ อสร้างรายได้

เทรดเดอร์รายย่อยที่ประสบความส�ำเร็จหลายคนสามารถสร้างธุรกิจที่

เสริมนอกจากการเทรด การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์สามารถ

แข็งแกร่งจากการเป็นผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ โดยน�ำเสนอบริการวิเคราะห์แบบ

โฆษณาบริการของตนเองให้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น จึงสามารถพั ฒนาฐาน

เอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ลูกค้าของโบรกเกอร์ที่เลือก

ลูกค้าได้มากขึ้น และได้รับคอมมิชชั่นจากการแนะน�ำในภายหลังได้มากกว่า
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ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์สามารถใช้ช่องทางการสื่ อสารใดได้บ้าง
เมื่อพู ดถึงการโฆษณาบริการทางออนไลน์ อินเทอร์เน็ตได้มอบความเป็นไปได้

นอกจากนี้ โซเชียลมีเดียยังเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ที่

ส�ำหรับวิธีการสื่อสารอย่างไร้ขีดจ�ำกัด อย่างแรกก็คือ IB สามารถสร้างและ

อาจเป็นลูกค้า นอกจากกลุ่มและหน้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งสามารถ

ใช้เว็บไซต์เพื่ อท�ำหน้าที่เป็นหน้าเริ่มต้น ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับการเทรด เคล็ดลับ

ดึงความสนใจของเทรดเดอร์ได้น้ัน เครื่องมือ Line, Facebook page,

วิธีพลิกแพลง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเทรด จากนั้น พวกเขาอาจสามารถ

WhatsApp, Telegram และ We Chat ก็มีประสิทธิภาพในการดึงดูดผู้ท่ีอาจ

เก็บรายชื่ออีเมลของลูกค้าที่สนใจเนื้อหาในเว็บไซต์ได้

เป็นลูกค้าได้เช่นกัน

บล็อก

โซเชียลมีเดีย กระดานสนทนา

เว็บไซต์ การศึ กษา Forex

รูปแบบดั้งเดิมในการท�ำธุรกิจ IB ก็คือกระดานสนทนาเกี่ยวกับการเทรด การ
มีปฏิสัมพั นธ์กับเทรดเดอร์คนอื่นๆ และการแสดงความรู้เกี่ยวกับตลาดที่ดี
เป็นวิธีการสร้างชื่อเสียงที่ม่ันคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์ใหม่หลาย
รายได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้บนกระดานสนทนาที่เกี่ยวกับการเทรด และ IB
สามารถหาผู้ได้รับการแนะน�ำได้เสมอโดยใช้เว็บไซต์ในรูปแบบดังกล่าว

ลูกค้า
นอกจากนี้ ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะใช้โซเชียลมีเดียเพื่ อสื่อสารกับ
ลูกค้า โฆษณาบริการ และหาลูกค้าใหม่ ในด้านช่องทางการสื่อสาร การ
สื่อสารที่ใช้เป็นหลักในจ�ำนวนมากจะด�ำเนินการผ่านอีเมล,Line, Facebook,
Twitter รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียที่ใหม่กว่า เช่น Instagram และ
Snapchat

ผู้แนะน�ำ
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ประโยชน์ของโซเชียลมีเดียส� ำหรับผู้แนะน�ำโบรกเกอร์
ความนิยมใช้โซเชียลมีเดียที่เพิ่ มขึ้นอย่างไม่ส้ินสุดได้เปิดประตูสู่โอกาสแห่ง

คุณจะสามารถใช้งานโฆษณาที่มีการก�ำหนดเป้าหมายเป็นผู้ชายอายุ 20 – 50

ความมั่งคั่งอย่างมหาศาลของผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ เพราะการที่ IB จะโฆษณา

ปีที่อยู่ในอังกฤษ รวมถึงสนใจด้านการเงินและการเทรด

บริการของตนและหาลูกค้าไม่เคยง่ายเท่านี้มาก่อน ในอดีต IB ต้องใช้เว็บไซต์
ของพวกเขาและขั้นตอนการสะสมรายชื่ออีเมล (หรือการจ่ายเงินซื้อรายชื่อ

โอกาสที่การโฆษณาซึ่งก�ำหนดเป้าหมายนี้สร้างขึ้นหมายความว่าโซเชียลมีเดีย

ซึ่งอาจมีราคาแพง) เพื่ อสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งโดยเป็นไปอย่างช้าๆ

เป็นเครื่องมือล�้ำค่าส�ำหรับ IB นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบงบ

อย่างไรก็ตาม โซเชียลมีเดียได้เข้ามาปฏิวัติวิธีการแบ่งปันเนื้อหา ส่วนส�ำหรับ

ประมาณของคุณเพื่ อให้แน่ใจว่ารายได้ที่คุณก�ำลังสร้างขึ้นเหมาะสมกับค่าใช้

IB เนื้อหานี้คือสิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาหาลูกค้าได้ในท้ายที่สุด

จ่าย และท�ำการปรับปรุงให้สอดคล้องกันได้ตลอดเวลา

ประโยชน์หลักของโซเชียลมีเดียคือความสะดวกในการแบ่งปันเนื้อหาและการมี
ส่วนร่วมของเป้าหมายใหม่ ตัวอย่างเช่น บน Twitter, Facebook และ
Instagram ผู้ใช้คนใดก็ตามจะสามารถรีโพสต์ส่ิงที่ IB โพสต์ได้ ซึ่งท�ำให้ IB
มีโอกาสเพิ่ มการรับรู้ทางออนไลน์ และเข้าถึงผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในจ�ำนวน
ที่มากกว่าเดิมมาก
ปัจจุบัน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดให้บริการบัญชีธุรกิจซึ่งช่วยให้คุณ
สามารถใช้เพื่ อประชาสัมพั นธ์เนื้อหาหรือเพจของคุณได้ นอกจากนี้ โฆษณา
เหล่านี้ยังสามารถก�ำหนดเป้าหมายตามกลุ่มที่คุณเลือกซึ่งจะช่วยให้คุณ
ก�ำหนดประเทศ เพศ ความสนใจตามวัย ฯลฯ ได้
ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณโพสต์การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นประจ�ำบน
Facebook เพื่ อเป็นวิธีสร้างผู้ติดตาม แต่คุณต้องการเพิ่ มโอกาสของคุณ

เมื่อ IB พร้อมพวกเขาก็
สามารถประชาสัมพั นธ์กลุ่ม บริการผ่านทางการซื้อโฆษณา
ในโซเชียลมีเดียได้

|8|

www.tickmill.com

คู่มือฉบับสมบูรณ์ส�ำหรับการเป็น IB

บัญชีทดลอง

บัญชีเทรดจริง

ใครคือลูกค้าในอุดมคติของ
ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์

เทรดเดอร์ที่ดีคือใครและ
เหตุใดพวกเขาจึงเป็นลูกค้า
ที่ดีที่สุด

ขณะที่ลูกค้าทั้งหมดที่สร้างขึ้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อ IB แต่แน่นอนว่ามีลูกค้า

เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์คือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในการเทรดจริงใน

บางท่านที่จะให้คุณประโยชน์กับ IB มากกว่าคนอื่นๆ ซึ่งก็คือเทรดเดอร์ที่มี

ตลาดอย่างน้อยหนึ่งปี ปกติแล้วเทรดเดอร์เหล่านี้เคยผ่านการสูญเสียเงินมา

ประสบการณ์ การตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ให้กลายเป็น

แล้ว จึงได้ปรับปรุงกลยุทธ์และพั ฒนาทักษะของตนเองเมื่อเข้าสู่ตลาด เทรด

ลูกค้าจริงอาจให้ผลคุ้มค่ายิ่งกว่าการดึงดูดเทรดเดอร์หน้าใหม่หรือเทรดเดอร์

เดอร์ผู่มีประสบการณ์มีแนวโน้มที่จะมีเงินทุนมากกว่า และเทรดในลักษณะที่

ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

สม�่ำเสมอมากกว่า จึงมอบโอกาสที่จะสร้างความสัมพั นธ์อันยาวนานกว่า
เทรดเดอร์มือใหม่เป็นอย่างมาก

พร้อมพั ฒนาเครือข่ายลูกค้าที่
แข็งแกร่งหรือยัง

เทรดเดอร์ใหม่หลายรายมีแนวโน้มที่จะเริ่มด้วยการฝากเงินจ�ำนวนน้อยกว่า
มากและมักหมดหวังกับการขาดทุน โดยพวกเขาจะทุกข์ใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์จะมี
กลุ่มคนรู้จักที่ดีกว่า ซึ่งหมายถึงเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์คนอื่นๆ นั่นเอง
ดังนั้น การเปลี่ยนเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ให้กลายเป็นลูกค้าอาจท�ำให้ได้

เริ่มแนะน�ำเลย!

ติดต่อกับผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในจ�ำนวนมากกว่า และในท้ายที่สุดจะเกิดความ
สัมพั นธ์ที่มีประโยชน์
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วิธีเปลี่ยนผู้ที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริง
จนถึงขณะนี้ เราก็ได้พูดคุยกันแล้วถึงสิ่งที่ IB ท�ำและวิธีการที่พวกเขาจะ

จะแบ่งกลุ่มว่าเทรดเดอร์รายใดที่สมัครเป็นลูกค้าจริงของโบรกเกอร์นั้นๆ จะ

สามารถหาผู้เข้าชมเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม จากที่เราสรุปไว้ IB จะได้รับช�ำระ

ได้รับการเข้าถึงข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟ ส�ำหรับข้อมูลที่น�ำเสนอแก่ผู้ที่คาดว่าจะเป็น

เงินจากเทรดเดอร์ที่พวกเขาได้เปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงในโบรกเกอร์ท่ีเลือก ดัง

ลูกค้า ปัจจัยหลักที่ส�ำคัญก็คือคุณภาพ ปริมาณ และความมีเอกลักษณ์ของ

นั้น IB จะเปลี่ยนผู้ที่สนใจทั่วไปให้กลายเป็นลูกค้าที่จะท�ำใหฺ้ IB ได้รับเงินได้

เนื้อหา

อย่างไร
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเนื้อหาที่ IB เผยแพร่ฟรีประกอบด้วยวิดีโอ 15 นาทีใน
วิธีที่ IB ส่วนใหญ่ด�ำเนินการก็คือพวกเขาจะเผยแพร่เนื้อหาทางออนไลน์ใน

ช่วงต้นสัปดาห์ซึ่งจะให้มุมมองตลาดกว้างๆ และเน้นที่แนวคิดในการเทรดไม่กี่

บางระดับที่ฟรีแต่มีประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลใดก็ได้ในมุมมองตลาดโดยรวม

อย่าง จากนั้น ในแต่ละวัน IB อาจเผยแพร่กราฟอีกหนึ่งกราฟที่สรุปการ

ของแต่ละสัปดาห์เพื่ อเป็นแนวคิดในการเทรดที่ให้บริการแก่ทุกคน จากนั้น IB

วิเคราะห์เบื้องต้นบางอย่างหรือระดับราคาที่น่าสนใจ
หลังจากนั้น IB อาจน�ำเสนอการเข้าใช้การสัมมนาทางเว็บเชิงโต้ตอบหนึ่ง
ชั่วโมงทุกต้นสัปดาห์พร้อมแนวคิดในการเทรดพิ เศษส�ำหรับผู้ที่สมัครเป็น
ลูกค้าจริง ในแต่ละวัน ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแนวคิดในการ
เทรดพิ เศษและจะเข้าใช้ห้องแชทที่พวกเขาสามารถพู ดคุยเรื่องตลาดกับ IB
ได้
การน�ำเสนอบริการที่มีมูลค่าเช่นนี้เป็นวิธีอันยอดเยี่ยมที่จะเปลี่ยนผู้ที่สนใจให้
กลายเป็นลูกค้าจริง

่ ุด วิธีที่มี
ในท้ายทีส
่ ะเปลี่ยน
ประสิทธิภาพสูงสุดทีจ
เทรดเดอร์ให้กลายเป็นลูกค้าก็
คือการน�ำเสนอบริการบาง
อย่างในระดับพื้ นฐาน และ
บริการระดับที่มากกว่าส� ำหรับ
ลูกค้าจริง
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แผนรักษาลูกค้า

เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องจ�ำไว้ว่างานยังไม่จบหลังจากที่

มากกว่า เช่น การโทรทาง Skype และการสัมมนาทาง

ส่วนสุดท้ายของแผนธุรกิจจ�ำเป็นต้องสรุปกลยุทธ์ในการ

คุณเปลี่ยนผู้ท่ีสนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริงส�ำเร็จแล้ว

เว็บที่ให้การสนับสนุนเทรดเดอร์อย่างต่อเนื่องก็เป็นวิธี

รักษาลูกค้าจริงของคุณ เมื่อลูกค้าลงทะเบียนกับโบรกเกอร์

เพราะอย่าลืมว่าในฐานะ IB คุณจะได้รับช�ำระเงินจากแต่

ที่ดีท่ีสุดที่จะช่วยรักษาลูกค้าจริงเอาไว้

เป็นเรื่องส�ำคัญที่ IB ต้องรักษาอัตราการผลิตข้อมูลและการ
บริการลูกค้าที่สม�่ำเสมอเพื่ อดูแลลูกค้าให้มีความสุขและช่วย

ละล็อตที่ลูกค้าจริงเทรด ดังนั้น เมื่อคุณเปลี่ยนลูกค้า
ส�ำเร็จและพวกเขาฝากเงินแล้วเริ่มต้นเทรด การจะเกิด

วิธีอ่ืนๆ ที่จะช่วยรักษาลูกค้าจริงเอาไว้ได้อย่างยอด

ผลประโยชน์สูงสุดส�ำหรับ IB ก็ต่อเมื่อพวกเขาเทรด

เยี่ยมก็คือการให้บริการที่มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่ง

นานเท่าที่จะท�ำได้ ซึ่งสัมพั นธ์กับสิ่งที่เราพู ดถึงก่อนหน้า

อาจหมายถึงสิ่งใดก็ตาม ตั้งแต่เซสชั่นการสัมมนาทาง

นี้ว่าเทรดเดอร์ระดับสูงจะเป็นลูกค้าจริงที่ดีกว่า

ให้พวกเขาเทรดต่อ
IB ที่ไม่มีวิสัยทัศน์จะสนับสนุนให้ลูกค้าท�ำการเทรดบ่อยครั้ง

เว็บหรือแนวคิดในการเทรดที่มีจ�ำนวนมากขึ้น จนถึง

โดยไม่ค�ำนึงถึงผลลัพธ์ เนื่องจากต้องการเพี ยงหาค่า

เนื่องจากปกติแล้ว พวกเขาจะมีระยะเวลาเทรดที่นาน

เซสชั่นแบบตัวต่อตัว อย่าลืมว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะ

คอมมิชชั่นจากการเทรด ก่อนที่เทรดเดอร์จะปิดบัญชีในท้าย

กว่า อย่างไรก็ตาม IB ยังมีวิธีท่ีสามารถช่วยรักษา

เทรดต่อเฉพาะเมื่อพวกเขารู้สึกว่าการเข้าใช้บริการของ

ที่สุด การตั้งเป้าที่จะส่งมอบข้อมูลคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าจริงเอาไว้ได้

คุณมีประโยชน์ ดังนั้น IB จ�ำเป็นต้องท�ำให้แน่ใจว่าพวก

ซึ่งเป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์แต่ละรายจริงๆ จะเป็นรูปแบบ

เขาผลิตข้อมูลออกมาอย่างสม�่ำเสมอและพวกเขาให้

ธุรกิจที่ดีกว่าในระยะยาวและจะช่วยให้ลูกค้าเทรดต่อเนื่องได้

การน�ำเสนอบทวิเคราะห์การเทรดที่เจาะลึกและใช้ได้จริง

ความส�ำคัญกับการบริการลูกค้าเพื่ อรักษาความ

นานกว่ามาก

จะช่วยสนับสนุนลูกค้าจริง และช่วยให้พวกเขาเทรดต่อ

สัมพั นธ์กับลูกค้าดุจมืออาชีพที่ดี

ไปได้ เทรดเดอร์หลายรายได้ประโยชน์จากค�ำแนะน�ำและ

ทักษะในการรักษาลูกค้าอยู่
ในระดับยอดเยี่ยมหรือยัง

การสอน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแนวคิดในการเทรด
รายวันและรายสัปดาห์ หรือการสอนเชิงโต้ตอบ

คลิกที่น่แ
ี ล้วเปิดบัญชี IB ของคุณ

| 11 |

www.tickmill.com

คู่มือฉบับสมบูรณ์ส�ำหรับการเป็น IB

บัญชีทดลอง

การสร้างแผนธุรกิจส� ำหรับผู้แนะน�ำโบรกเกอร์
ผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ที่ประสบความส�ำเร็จจะสามารถสร้างรายได้ที่ดี

อย่างไร

ก็ตาม หากเทรดเดอร์ต้องการประสบความส�ำเร็จในเส้นทางนี้ เป็นสิ่งส�ำคัญ

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและดูแลให้มีข้อมูลล่าสุด

ที่ต้องมีการบริหารจัดการและในฐานะธุรกิจ ที่คุณต้องการคือแผนธุรกิจ ซึ่ง
แผนธุ ร กิ จ นี้ ค วรแสดงรายละเอี ย ดเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ที่ คุ ณ จะสร้ า งธุ ร กิ จ

เมื่อคุณมีช่องทางการสื่อสารหลากหลายและคุณได้คิดเนื้อหาที่คุณจะน�ำเสนอ

ตั้งแต่วันแรกของการเป็น IB จนถึงวิธีท่ีคุณจะบรรลุเป้าหมายที่เจาะจง เช่น

รวมถึงวิธีสร้างความสนใจ จากนั้น คุณจะต้องคิดวิธีเปลี่ยนผู้ที่สนใจให้กลาย

การได้รับช�ำระค่าคอมมิชชั่นในระดับหนึ่งในแต่ละเดือน

เป็นลูกค้าจริง โดยต้องใช้เวลาในการคิดกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การส่ง

การท�ำงานร่วมกับ

ลูกค้าจริงจ�ำนวนหนึ่ง ฯลฯ

เนื้อหาแบบพรีเมี่ยม การมีปฏิสัมพั นธ์ท่ีมากกว่า การให้บริการที่เหนือกว่าเพื่ อ
ช่วยเปลี่ยนผู้ท่ีสนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริง

ส�ำหรับสิ่งที่ควรอยู่ในแผนธุรกิจของคุณ คุณจะต้องคิดถึงสิ่งต่อไปนี้:
นอกจากนี้ การแจกแจงประเภทเทรดเดอร์ท่ีแตกต่างกันอาจมีประโยชน์ โดย

A

การสร้างการรับรู้และความสนใจ

B

การเปลี่ยนผู้ท่ีสนใจให้กลายเป็นลูกค้าจริง

C

การรักษาปริมาณลูกค้าจริง

ในการสร้างการรับรู้และความสนใจ

คุณจะสร้างความสนใจได้จากการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้

โปรไฟล์ผู้ใช้เหล่านี้จะ

ก�ำหนดลักษณะพื้ นฐานของเทรดเดอร์ประเภทที่คุณต้องการสร้างความสนใจ
เช่น ตามประเภทกลยุทธ์การเทรดหรือระดับประสบการณ์ จากนั้น คุณจะ

เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะมุ่งเน้นการพั ฒนา

เว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพและสร้างโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่หลากหลาย
สามารถใช้เพื่ อรับการเข้าถึงเป้าหมายที่หลากหลาย

ซึ่งคุณ

สามารถปรับเนื้อหาที่น�ำเสนอเพื่ อดึงดูดประเภทเทรดเดอร์ท่ีเจาะจงซึ่งเหมาะ
กับคุณ

เว็บไซต์และโปรไฟล์

สาธารณะทั้งหมดควรระบุบริการและสิ ทธิประโยชน์ที่คุณน�ำเสนอให้แก่ลูกค้า
อย่างชัดเจน โดยรวมถึงลิงก์ไปยังโบรกเกอร์ท่ีเลือก
ในการสร้างความสนใจ คุณจะต้องคิดถึงเนื้อหาพิ เศษที่คุณก�ำลังน�ำเสนอเพื่ อ
ดึงดูดผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า นอกจากนี้ คุณจะต้องคิดว่าคุณจะโพสต์เนื้อหา
บ่อยเพี ยงใดและคุณจะมีปฏิสัมพั นธ์กับผู้ที่อาจเป็นลูกค้ามากเพี ยงใด

คุณ
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โอกาสใหม่ส�ำหรับผู้แนะน�ำโบรกเกอร์
เนื่องจากตลาดรายย่อยเติบโตอย่างต่อเนื่องและเทคโนโลยียังคงก้าวหน้าต่อ
ไป IB จึงมีโอกาสเพิ่ มขึ้นเช่นกัน แต่เดิมนั้น IB มีข้อจ�ำกัดในการเสนอบท
วิเคราะห์ สัญญาณการเทรดและการสอน แต่ขณะนี้ IB หลายรายน�ำเสนอ
บริการด้านการเทรดที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมมาก ความแพร่หลายของ Expert
Advisor และอัลกอริทึมการเทรดเท่ากับ IB ในปัจจุบันสามารถน�ำเสนอ
บริการเทรดอัตโนมัติให้แก่ลูกค้าผ่านโบรกเกอร์ที่เลือก
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า IB พั ฒนา EA ที่ท�ำก�ำไรได้ต่อเนื่องขึ้นมาซึ่งพวกเขา
สามารถน�ำเสนอการเข้าใช้บริการ แต่แทนที่เทรดเดอร์จะช�ำระเงินเพื่ อเข้าใช้
EA และติดตั้งบนแพลตฟอร์ม MT4 ของตนเอง แต่เทรดเดอร์จะเปิดบัญชี
กับโบรกเกอร์ IB เพื่ อเข้าใช้ EA ของ IB จากนั้น IB จะช�ำระค่าคอมมิชชั่นใน
แต่ละล็อตที่ผู้ใช้ EA เทรด ซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้แก่ IB
คนบางคนมีเวลาและต้องการเรียนรู้วิธีเทรด รวมถึงต้องการรับบทวิเคราะห์
และการสอนเป็นประจ�ำ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์บางรายเพี ยงต้องการท�ำ
เงิน และการเข้าใช้โปรแกรมอัตโนมัติก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่า
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เคล็ดลับความส� ำเร็จในฐานะผู้แนะน�ำโบรกเกอร์
ข้อควรท�ำ

ข้อไม่ควรท�ำ

จัดเตรียมข้อมูลที่มีประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ด�ำเนินการขายในทันที คุณควรใช้เวลาในการท�ำความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

พยายามสร้างปฏิสัมพั นธ์กับผู้ที่อาจเป็นลูกค้าให้มากขึ้น

ใช้ความก้าวร้าว

พิ ถีพิถัน จัดหาบริการและเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งจะช่วยดึงดูดพวกเขา

ให้สัญญาหรือรับประกันผลการด�ำเนินการ เพราะเทรดเดอร์ควรตระหนักถึงโลกแห่งความ
จริงและสิ่งที่จะต้องพบ

สร้างความสัมพั นธ์ระยะยาว รักษาระดับความไว้ใจโดยติดตามผลและตรวจสอบความน่าเชื่อ

ไม่ท�ำให้เข้าใจผิดหรือเลื่อนลอย เทรดเดอร์ทุกรายมีสิทธิไ์ ด้รับข้อมูลที่เป็นจริงและเที่ยง

ถือเสมอ

ตรงเมื่อพวกเขาลงทุน

ปรับให้เข้ากับพื้ นที่ – ลองจัดเตรียมเนื้อหาในภาษาที่เหมาะสมด้วยแหล่งข้อมูลที่ใช้ได้ในพื้ นที่
ของเป้าหมาย

พู ดให้ร้ายหรือพู ดถึงคู่แข่งในแง่ลบ (ทั้งโบรกเกอร์และ IB)

ปิดการขาย ตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนผู้สนใจให้เป็นลูกค้าจริง

ร่วมงานกับโบรกเกอร์คุณภาพแย่ IB จะไม่สามารถสร้างความสัมพั นธ์ในระยะยาวกับ
ลูกค้าได้ หากโบรกเกอร์ของพวกเขาให้บริการไม่ดี

มีความสม�่ำเสมอ หากคุณก�ำลังใช้กระดานสนทนา Facebook หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย
อื่นๆ ฯลฯ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รักษาและดูแลให้มีข้อมูลล่าสุด
ร่วมงานกับโบรกเกอร์ที่ดี เพราะเป็นวิธีส�ำคัญที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จภายหลัง
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การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ในส่วนของการสร้างและการรักษาสถานะการเป็น IB ที่ประสบความส�ำเร็จ สิ่งส�ำคัญหลักๆ ควรอยู่ท่ีการท�ำให้แน่ใจว่าคุณได้ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้า หมายความว่าควรท�ำให้แน่ใจว่าคุณสามารถน�ำเสนอสิ่งต่อไปนี้ได้:

บริการที่มีเงินคืน หรือที่เรียกว่า Rebate

มีความเคลื่อนไหวในชุมชนและกระดานสนทนาประจ�ำ

Social Trading / แพลตฟอร์ม Algorithmic Trading

การศึ กษา (ออนไลน์และออฟไลน์)

การเข้าถึงหรือการแนะน�ำช่องทางและไซต์ข่าว

การให้สัญญาณเทรด
การรีวิว การจัดอันดับ และการเปรียบเทียบที่ดี

การวิเคราะห์ตลาด
การแบ่งปัน EA

ตรวจสอบทรัพยากรของเราในห้อง IB โดยเฉพาะ
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ประโยชน์ของการร่วมงานกับโบรกเกอร์ท่ีน่าเชื่อถือ
ในฐานะ IB คุณจะดูดีในระดับเดียวกับโบรกเกอร์ที่คุณร่วมงานด้วย
เทรดเดอร์ที่ไม่พอใจกับการบริการที่ย�่ำแย่ของโบรกเกอร์ที่เลือกจะปิดบัญชีใน

่ี � ำคัญ
ประโยชน์ทส

ท้ายที่สุด โดยไม่ค�ำนึงว่าการวิเคราะห์และสัญญาณการเทรดของคุณจะให้ผล

ใช้เวลาและความพยายามในการเปลี่ยนและการรักษาลูกค้าน้อยกว่า
มีใบอนุญาตและมีชื่อเสียง

ในเชิงบวกหรือไม่ หรือบริการลูกค้าของคุณจะมีความใส่ใจและเข้าใจผู้อ่ืนหรือ
ไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อมีการพู ดคุยกับเทรดเดอร์รายอื่นๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่ไม่ดี ชื่อเสียงของคุณก็จะย�่ำแย่ไปด้วย

IB สามารถบอกลูกค้าที่ได้รับการแนะน�ำ
การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณร่วมงานกับโบรกเกอร์ท่ีน่าเชื่อถือจะช่วยให้คุณมี

ผลิตภัณฑ์ท่ีดีจะขายได้ง่าย

โอกาสประสบความส�ำเร็จสูงกว่ามากเมื่อพยายามเปลี่ยนผู้ที่สนใจให้กลายเป็น

ผลลัพธ์แบบปากต่อปาก
มีทรัพยากรการตลาดและการสนับสนุนที่ครอบคลุม

ลูกค้าจริง นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้คุณรักษาลูกค้าจริงเหล่านี้เอาไว้ได้เมื่อ
พวกเขาเทรด การใช้โบรกเกอร์ท่ีมีชื่อเสียงมั่นคง มีจุดยืนด้านกฎระเบียบที่
โปร่งใส และมีการรีวิวที่ดีจะส่งเสริมให้เทรดเดอร์ใช้บริการของคุณ รวมถึง
ช่วยให้คุณท�ำธุรกิจได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Tickmill
Tickmill

มีประวัติผลงานทางการเงินที่มั่นคงและการเติบโตสม�่ำเสมอ

จึงท�ำให้เรามีภาพพจน์ท่ีดีในฐานะผู้น�ำและนัก

นวัตกรรมในตลาดที่เชื่อถือได้ ทีมงานมากกว่า 100 คนของเราช่วยให้เราสามารถรวบรวมความคิดดีๆ ในอุตสาหกรรม
เพื่ อให้แน่ใจว่าแต่ละแผนกของบริษัทเราจะท�ำงานได้ดีท่ีสุด
Tickmill เป็นโบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในกลุ่มผู้น�ำของอุตสาหกรรม โดยมี 3 ใบอนุญาต
จาก FCA (อังกฤษ), CySEC (สหภาพยุโรป) และ FSA (เซเชลส์ ) ภายใต้กลุ่ม Tickmill Group
Tickmill

ยังน�ำเสนอสภาพคล่องที่สูงมากเนื่องจากความสัมพั นธ์ท่ีด�ำเนินการอย่างเอาใจใส่ของเรากับ

พั นธมิตร สภาพคล่องพิ เศษเช่นนี้หมายความว่า Tickmill สามารถเสนอสเปรดต�่ำพิ เศษเริ่มต้นจาก 0
pips นอกจากนี้ ลูกค้ายังได้ประโยชน์จากการประมวลผลที่รวดเร็วเป็นพิ เศษโดยไม่มีการรีโควต และ
ค่าคอมมิชชั่นต�่ำรวมถึงไม่มีการจ�ำกัดกลยุทธ์ในการท�ำก�ำไร
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บัญชีทดลอง

บัญชีเทรดจริง

เงื่อนไขการเทรด
ในส่วนของเงื่อนไขการเทรด Tickmill สามารถน�ำเสนอสภาพแวดล้อมในการ
เทรดที่ยอดเยี่ยมเพื่ อความส�ำเร็จ:
ค่าคอมมิชชั่นในการเทรดต�่ำ:
2 ยูนิตต่อล็อต/การเทรดหนึ่งรอบส�ำหรับบัญชี VIP
4 ยูนิตต่อล็อต/การเทรดหนึ่งรอบส�ำหรับบัญชี Pro

เงินของลูกค้าจะเก็บไว้ในบัญชีท่แ
ี ยกต่างหาก
พั นธมิตรสถาบันธนาคารชั้นน�ำ

ต้องการทราบข้อมูล
เพิ่ มเติมหรือไม่

เทคโนโลยีขั้นสูงส�ำหรับสภาพคล่อง ฟีดราคา การรวม ฯลฯ
Secure Client Area

แพลตฟอร์ม MT4 ทีไ่ ด้มาตรฐานอุตสาหกรรมและ
CQG ส�ำหรับฟิวเจอร์สและออปชั่น

CLIENT AREA REGISTRATION 1/2
Country of Residence

ไม่มีการรีโควต
ไม่มีข้อจ�ำกัดของกลยุทธ์การเทรด (รวมถึง Expert Advisors การท�ำ
Hedging และการเทรดแบบ Scalping)
ไม่มีเวลาขั้นต�่ำที่ก�ำหนดให้ถือสถานะ

การด�ำเนินการเร็วพิ เศษ (ความเร็วในการด�ำเนินการเฉลี่ย 15 มิลลิวินาที)

United Kingdom

English (UK)

Client Type

Title

Individual

นอกจากสภาวะในการด�ำเนินการที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้แล้ว Tickmill ยังท�ำงาน
เพื่ อส่งเสริมและรักษาความสัมพั นธ์ระยะยาวกับพั นธมิตรผ่าน:

Mr

First Name

Last Name

John

Doe

Date of Birth
01

Phone
May

ไม่มีค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: เราเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมฝากเงินส�ำหรับ
อี-วอลเล็ตทั้งหมดและออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินทางธนาคารสูงสุด
$100 ส�ำหรับการฝากเงิน $5000 หรือมากกว่า เราไม่คิดค่าใช้จ่ายในการ
โอนใดๆ ส�ำหรับการฝากและถอนเงินของเรา แต่ธนาคารที่เป็นตัวกลาง
หรืออี-วอลเล็ตอาจคิดค่าใช้จ่าย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าคอมมิชชั่น 5% ในบัญชี Pro เมื่อพวกเขาได้รับ
การแนะน�ำมาจากพั นธมิตร

example@domain.com

โปรโมชั่นตามปกติ

1976

+44 1923495860

Confirm Email

Email

ไม่ก�ำหนดความเคลื่อนไหวของราคาขั้นต�่ำ

Communication Language

example@domain.com

I have carefully read and understood the Tickmill Ltd Privacy Policy

PROCEED TO STEP 2

ความช่วยเหลือด้านการตลาดและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแนวทางด้านการตลาดที่ดีท่ส
ี ุด
การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม
ลงทะเบียนตอนนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญด้าน

การจัดหาสินค้าต่างๆ

IB ของเราจะโทรหาคุณ

ความปลอดภัยของเงิน
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การสมัครเป็นผู้แนะน�ำโบรกเกอร์ของ Tickmill
ตอนนี้ คุณได้อ่านสุดยอดคู่มือเพื่ อการสมัครเป็น IB ของเราแล้ว อาจถึงเวลาที่จะด�ำเนินการต่อไปโดยสมัครเป็น IB ของ Tickmill ขั้นตอนค่อนข้างง่ายดายจริงๆ เพี ยงด�ำเนิน
การตามขั้นตอนทางด้านล่างเพื่ อเริ่มต้น

คลิกที่น่เี พื่ อเริ่มต้น

คุณมีค�ำถามเพิ่ มเติมใช่ไหม ติดต่อ
เราแล้วเราจะติดต่อกลับหาคุณโดย
เร็วที่สุด

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน
กรอกฟิลด์ที่ก�ำหนดซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
และความเชี่ยวชาญในการเทรดของคุณเพื่ อลง
ทะเบียนในพื้ นที่ลูกค้าให้แล้วเสร็จ

ขั้นตอน2 ยืนยันโปรไฟล์
ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4 รับค่า
ขั้นตอนที่ 3 สมัครเป็น
่ IB ของคุณ
IB และชักชวนเทรดเดอร์ คอมมิชชัน

ล็อกอินเข้าสู่พ้ื นที่ของลูกค้า อัปโหลดเอกสารที่

เข้าห้อง IB ในพื้ นที่สมาชิกของคุณเพื่ อเปิดใช้

จ�ำเป็นเพื่ อตรวจสอบยืนยันโปรไฟล์ของคุณ

บัญชี IB มีทุกสิ่งพร้อมส�ำหรับคุณเพื่ อให้คุณ

•

หลักฐานระบุตัวตน

โปรโมทเราแล้ว รับลิงก์ โลโก้ แบนเนอร์ และ

•

หลักฐานแสดงที่อยู่

หน้าเริ่มต้น

รับเงิน $10 ต่อล็อตในบัญชี Classic และ $2 ต่อล็อตใน
บัญชี Pro หรือบัญชี VIP ส�ำหรับการเทรดของลูกค้าที่
กระท�ำกับ FX และโลหะมีค่าที่ตรงกับเงื่อนไข โดยจะช�ำระให้
แก่ IB เมื่อลูกค้าเปิดและปิดการเทรด
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การเรียนรู้

สัมมนาออนไลน์

สัมมนา

วีดโี อการศึ กษา

อีบุ๊ก

อภิธานศั พท์

บทความการศึ กษา

บล็อก

่ บบ่อย
ค�ำถามทีพ

อินโฟกราฟิก
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คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติหลัก

เงื่อนไขการเทรดชั้นน�ำ

เงื่อนไขของตลาดจริง

รับประโยชน์จากสเปรดที่แคบและคอมมิชชั่นที่สร้างความได้เปรียบ

่ งมือ และกลยุทธ์ พั ฒนาทักษะ
ฝึกฝนการเทรดแบบเรียลไทม์ ทดสอบเครือ
การซื้อขายของคุณในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์

ประสบความส�ำเร็จกับสุดยอด MT4

แพลตฟอร์มการเทรดพร้อมอุปกรณ์ครบครัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง 50+ ตัวชี้วัดและการสร้างแผนภูมิที่ปรับแต่งได้
... ใน 39 ภาษา

ส�ำรวจชุดเครื่องมือและคุณสมบัติท่ป
ี รับแต่งได้เต็มรูปแบบที่
แพลตฟอร์ม MT4 มอบให้เพื่ อปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดของคุณ

กระจายความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอของคุณ
เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินหลายพั นรายการในสินทรัพย์ 6 ประเภทรวมถึง
ฟอเร็กซ์ ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ พั นธบัตร ฟิวเจอร์ส และออปชั่น

80+ เครื่องมือส�ำหรับการเทรด ผ่านสินทรัพย์ 4 ประเภท
เข้าถึงตลาดที่หลากหลายรวมถึง ฟอเร็กซ์ ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และ
พั นธบัตร ค้นพบสเปรดที่ต�่ำที่สุดในตลาด

บัญชีทดลอง

บัญชีเทรดจริง
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ติดต่อบริษัท
United Kingdom

Cyprus

Seychelles

Fore Street, London EC2Y 9DT,

Kedron 9, Mesa Geitonia,

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island,

United Kingdom

Limassol 4004, Cyprus

Mahe, Seychelles

+44 (0)20 3608 2100

+357 25247650

+248 434 7072

support@tickmill.co.uk

support@tickmill.eu

support@tickmill.com

ติดต่อกับเรา
ค�ำเตือนถึงความเสี่ยง: การเทรดสัญญาส่วนต่าง (CFD) โดยใช้หลักประกันมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะส�ำหรับนักลงทุนทุกราย ก่อนตัดสินใจเทรดสัญญาส่วนต่าง (CFD)
คุณควรพิ จารณาวัตถุประสงค์ในการเทรด ระดับประสบการณ์ และความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณอย่างรอบคอบ คุณอาจเผชิญการขาดทุนมากกว่าเงินทุนที่ลงทุน
ไว้และดังนั้น คุณไม่ควรฝากเงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและด�ำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่ อจัดการความเสี่ยง
ของคุณ โปรดทราบว่าสื่อนี้ได้รับการจัดท�ำให้เพื่ อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นค�ำแนะน�ำในการลงทุน
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