VỀ CHÚNG TÔI
Chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ khách hàng tốt
nhất. Hệ thống phân cấp phẳng cho phép chúng tôi
đưa ra các quyết định nhanh chóng và hiệu quả.
Cách tiếp cận khác biệt mang lại cho chúng tôi một
lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh giúp đội ngũ
công ty trở thành một nhà môi giới lý tưởng cho các
nhà giao dịch bán lẻ cũng như các thương nhân và
đối tác tổ chức. Alpho là nhãn hiệu đã được đăng
ký của Công ty TNHH GULF BROKERS. Đây là một
công ty trách nhiệm hữu hạn được quy định là Đại lý
Chứng khoán của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Sey-

78.000+ Tài khoản đã mở năm 2017
8.6 tỷ+ USD Tổng giá trị giao dịch 2018
1.314.000+ Hoạt động Thương mại

chelles của Seychelles (giấy chứng nhận FSA) với
số giấy phép SD013.

GIẢI THƯỞNG NHÀ MÔI GIỚI

Xếp hạng 5 trong cuộc bỏ
phiếu toàn cầu từ các nhà
giao dịch trên
Trader-Magazine.com

ĐÁNH GIÁ XUẤT XẮC BỞI
NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
ĐỘC LẬP
Forex Ratings Review

NHỮNG NHÀ PHÂN TÍCH THÔNG
THÁI VÀ ĐƯỢC THEO DÕI

MILOSH PHAM
Nhà phân tích tài chính

THỨ HẠNG TOÀN CẦU
CÁC BÁO XUẤT BẢN
VÀ BÌNH LUẬN
Philstar Global

Trưởng phòng phân tích của Alpho tốt nghiệp trung

Thay đổi hành vi của người
tiêu dùng Trung Quốc

học về kinh tế trước khi anh ấy trở thành một cử
nhân tiếp thị quốc tế tại trường cao đẳng Prague.
Sau đó, anh đã mở rộng trình độ học vấn của mình
với bằng cử nhân tài chính tại Đại học Teeside. Kinh
nghiệm sau khi làm quản lý tài khoản trong các dịch
vụ tài chính giúp anh ấy trở thành người quản lý
chuyên môn được giữ lại của Gulf Brokers Platinum
năm 2017. Hai năm sau, anh đã có được cơ hội gia
nhập Alpho.
https://vn.linkedin.com/in/miloshpham
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