Sumali ekonomiya ng gig, maging parte ng
aming Algorithmic Trading Movement
Ang Paglalahad ng Problema
Ang mga algorithmic trader ay matagumpay na inantala ang
pangpinansyal na merkado, na may malawak na pagtanggap ng
automation sa lahat ng instrumento ng trading. Ang mga tradisyunal na
retail trader ay napalitan na ng dalubhasang sistema, na ang average
investor ay nalock-out dahil sa kakulangan nila sa kadalubhasaan sa
pagkwenta.

Ang Layunin
Sa GSTAR.AI, pakay namin na dalhin ang algorithmic trading capability sa
mga masa, sa pamamagitan ng pagempower sa kanila na magtrade sa
Mababang antas ng mga propersyonal sa industriya. Kami ay tungkol sa
pagbibigay ng simpleng paggamit ng ecosystem na pinapatakbo ng cuttingedged technology.

Ano ang GSTAR.AI?
Isang ecosystem ng user-created automated trading systems, na pinapatakbo ng AI para magamit ang Swarm Intelligence.
Ang aming ecosystem ay papahintulutan ang mga trader para i-deploy ang mga ideya ng trade sa payak na English na hindi nangangailangan ng
coding expertise. Ang GSTAR.AI ay nagpapahintulot sa mga napatunayan ng estratihiya ng trading para i-monetize ang kanilang kakayahan, at doon sa mga
wala, ang opsyon para pumili kanilang gustong automated trade ideas.

Natural Language
Processing
Makaya ng mga trader para
gumawa ng automated trading
systems sa pamamagitan lang
ng pag-type ng pangungusap sa
payak na English.

Optimization at
Pagsubok ng katatagan

Vibrant Marketplace sa
Mga ideya ng exchange

Ang aming AI engine ay magbibigay Gawing profitable ang estratihiya o
ng rekomendasyon, subukan ito sa
magdagdag sa kaalaman ng mga
wild price swings, sa huli ay pagkalkula
matagumpay natrader.
ng Robustness Score

‘Genetic Evolution’ ng
Mga Estratihiya
Pagbutihin ang estratihiya ng
trading sa paggamit ng aming
pribadong AI technology
para sa mas mataas na
potensyal ng kakayahang kumita.

Modelo ng Kita
Ang mga user ay makakakuha ng 80% ng mga nalikom galing sa pagbebenta, paglilisensya at pagpapalago ng sistema ng trading, at ginagamit namin
ang natitira tulad ng mga sumusunod:

10%

Referral Rebates

7% Gastos sa pagpapatakbo araw-araw 2% Employee Incentive Scheme 1% Ibibigay sa Charity

Fundraising Milestones

Maging parte ng hinaharap ng
trading

https://medium.com/@gstarai

Bisitahin ang https://gstar.ai ngayon!

https://t.me/joinchat/gstarai

General Disclaimer: Ang GStar Ecosystem ay mga kagamitan sa trading na dinisenyo para ipatupad ang mga estratihiya ng trading mechanically. Hindi nila ginagarantiya ang kita, at hindi nila
prinoprotektahan ang iyong kapital. Sa pinakamalalang sitwasyon, pwede din nilang mawala ang iyong buong kapital at marami pa. Pakiusap, gawin mo ang iyong sariling angkop na pagsisikap
at pagsusuri bago gamitin ang kahit ano o ang aming mga kagamitan sa trading.

