Maraming nagkalat ngayon na investment sa internet na nangangakong
bibigyan ka ng interest from 50% - 100% sa loob ng isang buwan.
Don’t Fall For IT - Most of them are SCAM!
Mas mabuti pang magtinda ka na lang ng kamatis tulad ng example ko sa
post na ito >>1 million sa isang taon <<, mas mataas pa sa 100 percent ang
investment return mo sa ilang araw BUT not in ONLINE investment.
Pero hindi ko sinasabing lahat ay scam ha? MOST of them kaya bago po kayo
pumasok sa isang investment ay dapat aralin muna ninyong mabuti.
Ilan sa mga investment online na masasabi kong totoo o legitimate ay mga
ito at ilan sa kanila ay maaaring narinig na ninyo.







Stock Market
Bonds
Mutual Fund
Foreign Exchange Market
Crypto Currencies
Indices - (like Gold, Silver, Oil, etc.)

Sa mga nabanggit ko na iyan ay maaari po kayong magresearch at aralin
kung paano makakatulong yan sa inyong MONEY MANAGEMENT at
COMPOUNDING INTEREST.
May mga tao na kumikita ng 5%-25% monthly gamit ang mga investment
institution or market na yan.
Pero dahil nga nandito ka para malaman kung ano ang recommendation ko at
kung ano ang ginagamit ko sa mga iyan para mag gain ng interest ng almost
5-25 percent per month.
Isipin mo na lang if may 10,000 pesos ka na savings sa isang buwan at alam
mo kung saang market mo ilalagak ito ay pwede itong mag earn ng 5%-25%
per month? Magiging 10,500 to 12,500 pesos the next month.
At ang market na gamit ko sa anim na yan ay ang FOREX MARKET (Foreign
Exchange).
Well, bakit Forex? Simple lang, kung napag aralan na ninyo ito or may
nakapagturo na sa inyo, ang Forex ang may pinakamalaking market sa buong
mundo dahil meron lang naman siyang over $6.6 Trillion worth of currency
volume per day. Ibig sabihin, ganito karaming pera ang umiikot o nakikipag
transaction sa Forex Market sa loob lamang ng isang araw.
Kung ganito karaming pera ang nasa Forex market, hindi imposible na
makakuha rin tayo sa market na ito ng kahit katiting lang na portion ng 6
trillion.

Ngayon kung hindi mo naman alam kung ano ang Forex, ito ay ang
pagpapalitan ng dalawang currency o pera (ex. EUR/USD). Para kumita ka
dito, Ang sistema ay ang pagbili ng isang currency sa mababang halaga at
ibenta ito kapag tumaas ang halaga.
Halimbawa, binili mo ang Euro sa halagang 1.30 at pagkatapos ng ilang oras
ay tumaas ito ng 1.50 at ibinenta mo, samakatuwid ay may tubo ka na .20
cent Euro. Ito ay tipikal na Buy and Sell lang pero gamit ang mga currency at
mas kilala ito sa tawag na Forex Trading.
Siguro tatanungin mo ako, bakit may buy and sell? Akala ko ba hindi natin
kailangan mag benta?
Ang sagot ay “hindi talaga tayo magbebenta” kasi mayroong ibang
gagawa noon para sa atin.
Ang tanging gagawin lang natin ay kokopyahin natin ang trade ng algorithm
at siya na ang bahalang mag BUY and SELL para sa atin. (AUTOMATED)
In simple terms, kukuha ka ng tindera sa tindahan mo para siya ang
magbantay at magtrade ng mga pera mo.

Pero dito sa automated forex trading, robot ang gagawa nito para sa atin.
Siya na ang bahalang mag compute at mag analyze ng market at mag trade
ng currency pair para sa atin.
At ito ang ginagawa ko... kinokopya ko lang kung ano ang ginagawa ng robot
na ito at kung paano siya mag trade. Kapag wala akong gingawa o off sa
work ay saka ko lang siya tinitingnan kung kumita ba ako sa araw na ito o
hindi. Everything runs automatically kaya kahit may trabaho ka, hindi mo na
kailangan bantayan ang mga pagti-trade mo.
Nung una ay duda ako sa ganitong sistema pero nung nag simula akong
magresearch tungkol sa automated trading at sinubukan ko personally…
worth it naman at kaya ko nga isinishare ito sa inyo.
At awa naman ng Dios, sa loob pa lang ng mahigit isang buwan eto ang
naging resulta ng aking automated forex trading.
(See the screenshot below)

If ever na duda ka at ayaw mo muna pasukin ito, pwede mo naman tingnan ang
aking progreso at trading result ng LIVE sa link na ito https://www.myfxbook.com/members/BreaderHoods/breaderhoodsthor/7869538
Kapag pumalpak ako, pagtawanan mo ako pero pag yan lumaki, makakaramdam ka
ng pagsisisi.

Pero Teka, teka, teka muna! Huwag po kayong masyadong masilaw dyan sa
profit na $10,217 kasi ang account ko na yan ay nasa cent sa gamit kong
Broker. Hindi yan literal na 10 thousand dollars, yan po ay nagkakahalaga

lamang ng $102 at kung makikita ninyo ang deposit ko dyan ay nasa $31,438
which is equivalent to $314.
Kung makikita ninyo sa chart ang monthly interest na kinita ng aking trading
ay nasa 29% pero syempre hindi ibig sabihin na kung ano ang kinita ko
ngayong buwan ay yun din ang kikitain ko next month, ok? Kasi pwede itong
bumaba at pwede rin itong tumaas.
Kung nabasa na ninyo ang post ko tungkol sa money management at
compounding interest, dito natin pwedeng gamitin ang sistemang iyon. Pero
kung hindi po ba nababasa, I highly recommend na basahin mo po muna ang
post na iyon bago mo basahin ang e-Book na ito para magkaroon ka ng idea
kung ano ito - pwede mo siyang basahin sa link na ito
https://www.iampilipino.com/ o CLICK HERE para mapuntahan mo.
Lets proceed…
What if hindi magtuloy tuloy sa mga susunod na buwan ang pagtaas ng kita
ko pati na ang ang kaniyang interest dahil wala naman nakaka alam ng
mangyayari sa mga susunod na buwan.. ipagpalagay na lang natin na nag
steady ang aking interest rate mula sa 5% na lang kada buwan.
Tingnan natin kung magkano ang estimated na pwede kong kitain sa loob ng
isang taon kapag nagtuloy tuloy sa 5% na may kasamang compounding
interest.
Sa ngayon ay mayroon akong initial na 416 dollars at kung next month ay
magkaroon ako ng 5% profit gain na (416 x 5%) $20.8 so ang total ng
aking balance next month ay magiging $436 at idagdag mo pa dyan yung
compound savings ko na 5000 pesos per month or equivalent sa $100 so ang
total equity ko na next month ay $536.
Sa mga nagtataka kung ano yung 5000 pesos ($100) per month na
compound savings na sinasabi ko, well… dapat basahin mo muna yung post
ko about Money Management and Compounding interest para malaman
mo. Ito yung savings ko every month na kukunin ko sa aking monthly sahod
o kita bilang empleyado or sa negosyo para idagdag sa aking trading account.
So ipagpalagay na natin na ganito ang gagawin ko every month with a
minimum 5% gain profit sa forex trading, ganito ang mangyayari dyan sa
loob ng isang taon.
(See the chart below)

Sa pamamagitan ng compound savings at 5% gain mula sa forex trading ay
maaari lumaki ang aking equity o kabuuang pera sa halagang $2,230 o
katumbas ng mahigit 100,000 pesos sa loob ng isang taon.
Take Note: Napaka konserbatibo ng 5% per month sa forex trading na
mayroong volume market na $6.6 trillion per day. What if maging
consistent or mas malaki pa sa 5% ang kitain kong gain next month at
lampasan niya ang 29% gain ko ngayong buwan? Let’s do the math with
same initial of $416.

Kung makikita ninyo $15,712 sa loob ng isang taon ang maaaring maging
total equity mo o halos katumbas ng 764,553 Piso sa pera natin as of this
writing.

Siguro marami sa mga makakabasa ng e-Book na ito ang hindi sasangayon sa
resulta o magiisip na imposible itong mangyari. Ganyan talaga ang mga tao,
to see is to believe, pero para sa akin, mas lalo itong hindi ito mangyayari
kung hindi ko ito gagawin at hindi ko inumpasahan.
Ang Forex trading ay risky. Yes, pero naniniwala ako na hindi lang ang forex
trading ang risky pag dating sa ganitong usapan dahil lahat ng bagay ay may
risk o panganib.
Maging negosyo man yan o maging empleyado ka man, palaging may risk
yan at hindi na yan mawawala sa buhay natin. Isang halimbawa na nito yung
pagpasok natin sa trabaho, at pagsakay natin sa sasakyan, hindi mo alam
kung baka mabangga yung sinasakyan mong pampasaherong jeep (huwag
nawang mangyari).
In short, lahat naman ng ginagawa natin araw araw ay pwedeng may risk,
kaya kung titingnan lang natin ang Forex trading na isang risky investment
sana tingnan din natin ang kabuuan, not just one part.
Lets move on, ang kagandahan sa program na ito ay hindi na natin kailangan
mag trade para sa atin lalo na sa mga baguhan at hindi pa alam kung paano
mag trade. Dito nagkakaroon ng sunugan ng account o nauubos ang pera
dahil nga sa baguhan pa lang. Pero dito sa automated trading, algorithm na
ang bahala mag trade sa atin at siya na ang magko-compute ng dapat nating
i-trade kaya hindi na rin kailangan magbabad sa harap ng PC para makakuha
ng magandang trade entry o exit.
Kung akala mo na imposible ang ganitong program, siguro kasi dahil hindi mo
pa alam na may ganitong program. Sa unlad ng ating panahon ngayon,
siguradong huli ka na kapag hindi mo nalaman ang technology na ito. Halos

lahat na yata ng gawain ng tao ngayon ay ginagamitan na ng automation at
isa na rito ang forex trading.
Almost a month ko ng gamit ang algorithm na ito at makikita naman ninyo
ang result nito live sa link na ito CLICK HERE (if gusto ninyo subaybayan
ang forex trading ko every week o month). Visit niyo lang ang link na ito.

At kung gusto mo naman kopyahin ang trading
robot na gamit ko, well.. Sorry… kasi hindi ko ito
ibibigay ng FREE.
Kung mag reresearch ka online, marami kang makikitang forex robot at ilan
sa mga ito ay scam at ang iba naman ay legit pero napaka mahal. Syempre,
hindi naman ito iba-bargain ng mga developer lalo na kung kumikita ito ng
malaki.
Good thing is, kahit hindi ko ito ibibigay sa iyo ng libre, pwede mo naman
akong kopyahin sa isang kondisyon… Kailangan mong maging under my
referral broker nang sa ganun man lang ay mabayaran mo yung robot na isishare ko sayo.
Tulad nga ng sinabi ko dati sa iba kong mga post, ang competition sa forex
trading ay hindi problema dahil kung kikita ako, kikita ka rin kapag kinopya
mo ang sistemang gamit ko. Hindi tulad ng traditional business na kapag
marami ka ng kakompetensya sa negosyo mo at ginaya ka eh hihina na ang
kita mo. Hindi ganun dito sa forex trading.
Kaya naman uulitin ko, ang tanging makaka-kopya lamang sa gamit kong
trading robot ay yung mga tao na naka under sa aking brokers referral. Yun
lang.
Pero teka, ano ba yung Broker?
A forex broker is a financial services company that provides traders access
to a platform for buying and selling foreign currencies.
Ang Forex Broker ang middle man para makapag trade tayo sa forex market.
Sila ang umoorder ng ating mga trade mula sa kanilang platform.

Pwede ka na mag register ngayon for FREE just CLICK HERE or by using this
link - https://fbs.com/?ppu=18840843
Ito ang mga kailangan mong gawin para makopya mo ang auto-trading robot.
Pag nagawa mo ang ito ay ako mismo ang mag seset up nito sa iyong virtual
computer.

1. Open an account and register as trader under this link
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

https://fbs.com/?ppu=18840843
Confirm your phone, email and identity to verify your account
Create an account on your FBS dashboard. Click ACCOUNT then OPEN
ACCOUNT choose cent account 1:1000 leverage for $1000 below. For
$1000 above click standard with 1:1000 leverage (select MT4 as platform)
Save the generated Metatrader4 login and password and Wait for the
verification email of FBS before you can deposit
Once you receive your email you can start funding your account.
Minimum of $200 (cent account) to avail free algorithm
(autotrading software).
Click deposit funds, choose connectum method then input your visa or
mastercard details and amount of deposit.
Purchase your own VPS at www.PIVPS.com or CLICK HERE choose
#1 (6.99 USD) windows vps choose any location available and answer the
verification in your email to get your IP address and admin password.
Once you received the details register your account by submitting online
form at http://iampilipino.com/online-form/
You will be notified through text or PM once your automated trading has
been installed and you will start earning.

DISCLAIMER: FOREX trading is a high risk high reward online
business and so should not trade borrowed money or money that
you can’t afford to lose.
Sa mga magtatanong if ano ng VPS, ito po ay isang virtual computer na 24/7
na naka bukas at naka connect sa internet. Ito ang magsisilbing computer mo
para doon ilagay ang mt4 platform.
Sa simpleng terms, para itong isang pwesto ng tindahan na kailangan mo
upahan monthly para laging nakabukas ang iyong tindahan. Kailangan natin
ito dahil automated na ang ating gagawing trade. It only costs more or less
500 pesos monthly pero I’m sure na worth it ito sa ating long term business.

