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Forex hay ngoại hối là cái tên không còn xa lạ gì với bất cứ nhà đầu tư tài chính nào.

Tuy nhiên có một điều là ngay cả những người bình thường, không phải là nhà đầu tư

cũng đang tham gia vào thị trường Forex hàng ngày.

Thật thú vị phải không nào, vậy bản chất của Forex hay ngoại hối là gì? Tại sao lại có

xung quanh chúng ta? Hãy cùng mình vào bài viết lần này để tìm hiểu về việc đầu tư

giao dịch Forex và cách kiếm tiền từ thị trường Forex.

Tổng quan về thị trường trade Forex:

– Thị trường FX là thị trường tài chính phi tập trung lớn nhất và có thanh khoản

cao nhất thế giới. Đây là thị trường quyết định tỷ giá trao đổi ngoại tệ cho tất cả các

cặp tiền trên thế giới.

– Hoạt động 24 giờ mỗi ngày và 5 ngày mỗi tuần. Ví dụ: hoạt động từ 4:00 sáng thứ

Hai đến 4:00 sáng thứ Bảy theo giờ Việt Nam.

– Thành phần tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn.

Các trung tâm tài chính trên khắp thế giới hoạt động như một bên trung gian giúp cho

các giao dịch của tất cả người mua và người bán được diễn ra thuận lợi.

1. Forex(ngoại hối) là gì? Kiến thức Forex cơ bản

Forex là viết tắt của từ Foreign Exchange và có nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Nơi

diễn ra hoạt động trao đổi tiền tệ này chính là thị trường forex (ngoại hối). Mà trong đó

những người thực hiện việc trao đổi chính là nhà giao dịch Forex.
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Trên thực tế giao dịch Forex(Forex trading) diễn ra quanh ta hàng ngày và rất quen

thuộc. Nếu không trực tiếp tham gia, bạn cũng đã từng gián tiếp tham gia vào thị trường

Forex.

Ví dụ bạn có người thân từ nước ngoài gửi về tặng một ít đô la Mỹ. Bạn cần đổi chúng

sang VNĐ để sử dụng, như vậy bạn vừa tham gia giao dịch Forex. Hay việc bạn cần đổi

ngoại tệ đi du lịch chẳng hạn, đây cũng là hình thức tham gia vào thị trường Forex.

https://www.dautumoi.vn/fx-forex-trading-market


Sự giao thương giữa các quốc gia diễn ra liên tục không ngừng nghỉ ngày nào. Vì thế

nó đã tạo ra sự thanh khoản bậc nhất cùng với đó là khối lượng giao dịch trong ngày

lớn nhất trong các thị trường tài chính khác.

Theo thống kê của BIS, chỉ tính trong năm 2019 khối lượng giao dịch hàng ngày của thị

trường ngoại hối lên đến gần 7000 tỷ USD. Đủ để thấy sức hấp dẫn của thị trường này

lớn như thế nào. Tuy nhiên nếu chỉ dừng ở việc trao đổi đơn thuần thì sẽ khó có thể tạo

ra lợi nhuận đáng kể.

Và các nhà đầu tư Forex cũng không làm như thế, họ thực hiện việc giao dịch Forex

thường xuyên và liên tục. Kết hợp nhiều yếu tố phân tích, đánh giá để có được kết quả

tốt. Giao dịch Forex diễn ra với tần suất lớn sẽ tạo ra lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư.

https://www.dautumoi.vn/dau-tu-forex/


Như vậy bản thân Forex không phải là lừa đảo. Nó là một thị trường màu mỡ, giàu tiềm

năng cho những ai biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên cũng như các thị trường khác, sẽ vẫn

luôn tồn tại những chiêu trò lừa đảo với mánh khóe ngày càng tinh vi hơn. Vì thế các

nhà đầu tư cá nhân nên cảnh giác cao độ với những chiêu trò Forex lừa đảo, và chọn

những sàn forex uy tín để giao dịch.

Vậy chúng ta có thể giao dịch Forex ở đâu? Hãy cùng đến phần tiếp theo.

2. Giao dịch Forex ở đâu? Giao dịch Forex có hợp pháp tại Việt
Nam?

Nếu bạn chỉ thực hiện việc trao đổi tiền tệ để phục vụ mục đích cá nhân như mua sản

phẩm, đi du lịch, du học thì bạn có thể đổi chúng ở bất kỳ ngân hàng nào. Tuy nhiên bạn

sẽ cần cung cấp lý do chính đáng và hoàn tất các giấy tờ liên quan.

Trên thế giới, các nhà giao dịch Forex kiếm lợi nhuận bằng cách dựa vào chênh lệch

của cặp tỷ giá. Cụ thể tỷ giá chính là tỷ lệ quy đổi số tiền từ đồng này sang đồng tiền kia

cùng 1 cặp.

Ví dụ cặp EUR/USD đang có tỷ giá là 1,0647, tức là 1 đồng EUR sẽ đổi được 1,0647 đồng
USD. Và lãi hay lỗ sẽ dựa vào sự thay đổi của tỷ giá này. Hiện tại ở Việt Nam các nhà đầu
tư cá nhân không thể trực tiếp tham gia hoạt động giao dịch Forex. Hay nói cách khác,
giao dịch Forex vẫn chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Vì thế để có thể tham gia vào thị trường này, các nhà đầu tư cá nhân bắt buộc phải

thông qua một sàn môi giới. Các sàn này được gọi là Broker hay sàn Forex.

https://www.dautumoi.vn/forex-lua-dao


Các sàn Forex cung cấp công cụ phái sinh CFD (hợp đồng chênh lệch), giúp nhà đầu tư

có thể tham gia thị trường Forex một cách gián tiếp. Thậm chí, nhờ công cụ CFD, nhà

đầu tư còn có cơ hội kiếm lợi nhuận theo 2 chiều tăng giảm của thị trường.

Giao dịch Forex tại Việt Nam có cần đóng thuế không?

Ở Việt Nam hình thức giao dịch Forex trực tiếp duy nhất đó là đổi ngoại tệ tại các ngân

hàng. Nhà đầu tư khi đổi ngoại tệ sẽ không mất thuế tuy nhiên sẽ mất phí giao dịch tùy

vào hình thức quy đổi. Còn về giao dịch Forex CFD, bạn cũng không cần nộp thuế, ngay

cả các sản phẩm khác như cổ phiếu nước ngoài, Vàng, tiền điện tử V.V. đều không cần

đóng thuế vì cách này không cần sở hữu các loại tài sản mà là kiếm lợi nhuận dựa trên

chênh lệch giá của giá mua và giá bán.



Cùng điểm qua một số sàn Forex uy tín

Sàn Sản phẩm Đòn bẩy Phí hoa hồng

Mitrade 60+ cặp 1:200 0

Etoro 47 cặp 1:400 Có

XM 57 cặp 1:200 Có

https://www.dautumoi.vn/cac-san-forex-uy-tin-va-tot-nhat-viet-nam/
https://www.dautumoi.vn/review-san-mitrade


Vậy chúng ta có thể giao dịch những cặp tiền nào trên thị trường Forex?

3. Những gì được giao dịch trên thị trường Forex(ngoại hối)

Tiền tệ chính là thứ được giao dịch trên thị trường Forex. Thị trường Forex sẽ được chia

làm 3 dạng gồm:

● Các cặp tiền tệ chính: Đây là các cặp tiền có đồng USD và một đồng tiền

phổ biến khác. Ví dụ như USD/EUR, USD/JPY,GBP/USD..v.v

● Các cặp tiền tệ chéo: Đây là những cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến

nhưng không chứa USD. Tất nhiên chúng sẽ chứa các đồng tiền phổ biến

khác như EUR, GBP hay JYP. Ví dụ: EUR/JPY, GBP/JPY.v.v

● Các cặp tiền ngoại lai: Đây là các cặp tiền được hình thành từ đồng USD và

một đồng tiền khác đến từ nền kinh tế mới hoặc kém  phát triển. Ví dụ:

USD/DKK, USD/SEK..v.v



Cặp tiền tệ

EUR/USD chiếm phần lớn giao dịch trong thị trường Forex

Vậy làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex?

4. Cách bước giao dịch Forex chi tiết

Để có thể tham gia vào thị trường ngoại hối, điều đầu tiên bạn cần phải học về nó. Dưới

đây là 10 bước cơ bản giúp bạn có hiểu biết nhất định và có khả năng bắt đầu giao dịch

kiếm lợi nhuận:

Bước 1: Học các kiến thức cơ bản về forex trading

Đầu tư tài chính nói chung và đầu tư vào forex nói riêng yêu cầu người tham gia phải

có kiến thức và hiểu biết về nó. Những người không có kiến thức mà kiếm được lợi

https://www.dautumoi.vn/kenh-dau-tu-tai-chinh-ca-nhan-hieu-qua


nhuận sẽ chỉ là nhất thời, họ có thể đánh mất lợi nhuận, thậm chí vốn đầu tư nhanh hơn

khi họ kiếm được.

Để tồn tại và đi cùng thị trường ngoại hối thì bạn cần nhiều hơn may mắn trong phút

chốc và lợi nhuận sau cùng sẽ chỉ đến với những người có kiến thức.

Bạn cần biết forex là gì? Giao dịch forex như thế nào? Cách thức hoạt động của thị

trường forex? Làm thế nào để có thể đầu tư và kiếm lời từ thị trường forex? Có thể học

thêm forex ở đâu? Những chiêu trò Forex lừa đảo…

Hãy nhớ rằng học tập một quá trình không có đích đến. Sẽ luôn có những điều mới để

bạn học mỗi ngày.

Bước 2: Chọn sàn Forex uy tín

Có hàng triệu công ty môi giới ngoại hối để bạn chọn lựa, tuy nhiên không phải tất cả

các công ty đều giống nhau, họ có những chính sách, nền tảng giao dịch khác nhau.

Hãy đề ra những tiêu chí để tìm ra công ty phù hợp nhất với bạn như:

✔ Công ty có uy tín, được cấp phép hoạt động rõ ràng bởi các tổ chức tài chính quốc

tế hay quốc gia nơi nó thành lập.

✔ Mức thuế phí liên quan đến giao dịch thấp như phí nạp/rút tiền, hoa hồng, phí ký

quỹ…

✔ Nền tảng giao dịch trực quan, dễ sử dụng, tốt nhất có hỗ trợ bằng ngôn ngữ của bạn

Bạn cũng nên tìm hiểu đánh giá của cộng đồng nhà đầu tư về các công ty môi giới để

xem các ưu, nhược điểm của nó. Trong phần sau của bài viết có liệt kê một số công ty

môi giới nổi tiếng và có uy tín để bạn đọc tham khảo.

Bước 3: Mở tài khoản Forex để bắt đầu giao dịch

https://www.dautumoi.vn/giao-dich-forex-la-gi
https://www.dautumoi.vn/forex-lua-dao
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Công ty môi giới khác nhau thì sẽ đưa ra các loại tài khoản khác nhau cho người sử

dụng. Có một số công ty môi giới chia ra nhiều loại tài khoản như Exness: Standard

account, Raw Spread, Zero, Pro, hay ICMarkets: Stardard account, Raw Spead

(Ctrader), Raw Spread (Meta Trader)…Mỗi loại tài khoản lại có những quy định riêng về

tiền nạp tối thiểu, phí hoa hồng, phí chênh lệch, đòn bẩy …

Khi mới bắt đầu tham gia thị trường Forex, chưa có nhiều kinh nghiệm hay thậm chí chỉ

để làm quen với Forex, bạn nên chọn một loại tài khoản với những yêu cầu và điều kiện

giao dịch đơn giản nhất và ít chi phí nhất hoặc mở tài khoản Demo để thực hành trước

khi mở tài khoản thực.

Bước 4: Tải phần mềm giao dịch

Hiện nay có rất nhiều các phần mềm giao dịch Forex, có thể là ứng dụng Forex được

phát triển bởi các công ty công nghệ và bán cho các sàn giao dịch như MetaTrader 4

(MT4). Meta Trader 5 (MT5), Ctrader, hoặc các phần mềm được phát triển độc quyền

bởi các sàn môi giới như MiTrade, xStation…

Bạn cần phải kiểm tra nền tảng giao dịch tương thích với sàn môi giới mà bạn mở tài

khoản để tải ứng dụng về và sử dụng. Hướng dẫn cách sử dụng các nền tảng giao dịch

https://www.dautumoi.vn/app-forex-phan-mem-forex
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đều dễ dàng tìm được thông qua mạng internet. Hoặc với ứng dụng MiTrade có hỗ trợ

tiếng Việt với giao diện đơn giản, phù hợp cho mọi cấp độ người sử dụng.

Hãy đảm bảo bạn biết sử dụng phần mềm và các tính năng hỗ trợ giao dịch trước khi

mở vị thế mua bán.

Bước 5: Xây dựng chiến lược đầu tư, nguyên tắc quản trị rủi ro

Trước khi giao dịch, bạn cần xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư, phân bổ nguồn

vốn. Ví dụ mở bao nhiêu vị thế mua/bán trong ngày? sử dụng tỷ lệ đòn bẩy tài chính bao

nhiêu?  phân bổ tỷ trọng nguồn vốn với mỗi vị thế thế nào? Tiếp đó là một điều quan

trọng nhất cho nhà đầu tư là có được một nguyên tắc quản trị rủi ro hợp lý và phải tuân

thủ nó để tránh những thiệt hại về lợi nhuận cũng như nguồn vốn. Việc sử dụng đòn bẩy

tài chính có thể khiến nhà đầu tư cháy tài khoản rất nhanh nếu không biết quản trị rủi ro

trong trường hợp giá đi ngược xu hướng dự đoán.

Các ứng dụng giao dịch đều có công cụ hỗ trợ quản trị rủi ro là lệnh dừng lỗ (stop loss)

hoặc lệnh dừng lỗ kéo theo (trailing stop). Hãy cân đối giữa lượng vốn ban đầu và tỷ lệ

lỗ có thể chấp nhận được của bạn để đặt lệnh stop loss sau khi mở vị thế mua/bán.

Bước 6: Học cách phân tích thị trường ngoại hối

https://seowp.onelink.me/6cV4?pid=HW-SEO-WordPress&c=Wordpress-VN&af_web_dp=https://app.mitrade.com&iid=SRY1A4ZN&utm_campaign=Wordpress-VN&af_adset=Irene_fxtrading&utm_content=Irene


Phân tích thị trường là cách giúp các nhà đầu tư đưa ra được các quyết định giao dịch

hiệu quả và quản trị rủi ro tốt hơn. Đây là công việc hàng ngày và cần thực hiện liên tục

trong quá trình tham gia thị trường. Có hai loại chính là “phân tích cơ bản” và “phân tích

kỹ thuật”.

Phân tích cơ bản là dựa vào các yếu tố tác động đến giá ngoại hối như điều kiện kinh

tế, tình hình chính trị, chính sách tiền tệ, tin tức thị trường…

Phân tích kỹ thuật là dựa vào các công cụ và chỉ báo kỹ thuật như biểu đồ giá, mô hình

nến Nhật, mô hình giá, … được tích hợp trên các nền tảng giao dịch của sàn môi giới.

Để có thể giao dịch tốt trên thị trường ngoại hối, nhà đầu tư nên biết cả hai loại phân

tích này để kết hợp khi đưa ra dự đoán về xu hướng giá.

Bước 7: Bắt đầu giao dịch Forex

Khi đã học được các kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối, giờ là lúc bạn vận dụng

những kiến thức đó vào thực tế để có những trải nghiệm thị trường và tích lũy kinh

nghiệm. Bạn có thể bắt đầu với số vốn ít và giao dịch ở khối lượng nhỏ.

https://www.dautumoi.vn/cach-choi-forex/


Khi giao dịch thật bạn sẽ trải nghiệm được thực tế cách thị trường ngoại hối hoạt động

và tác động tâm lý, duy trì cân bằng cảm xúc trong quá trình đầu tư là một yếu tố rất

quan trọng đối với người tham gia.

Không một ai có thể đưa ra dự đoán đúng trong tất cả các lệnh mua bán của mình,

chính vì thế thua lỗ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vấn đề chính là cách bạn quản trị rủi ro

và đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Khi thua lỗ bạn có thêm bài học, đó là lúc định hình lại

những suy đoán và cải thiện khả năng phân tích giá của bạn.

Bước 8: Phân loại giao dịch forex

Trong đầu tư thị trường ngoại hối sẽ có những người đầu tư dài hạn, có người đầu cơ

ngắn hạn. Khi tham gia thị trường, bạn sẽ dần học được cách thức nào phù hợp với

mình để lựa chọn.

Những người đầu tư dài hạn sẽ giữ vị thế giao dịch trong khoảng thời gian nhất định,

giữ qua ngày hoặc theo tuần. Còn những người đầu cơ ngắn hạn có thể giao dịch trong

ngày.

Với những người mới giao dịch thì nên dành thời gian quan sát biến động giá, tránh việc

giao dịch liên tục, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhận định xu hướng giá. Khi đã có kinh

nghiệm và khả năng phân tích chính xác hơn thì bạn có thể cân nhắc việc giao dịch

trong ngày để kiếm lời nhanh chóng.

Bước 9: Ghi chép lại quá trình giao dịch

Bạn nên sử dụng một file excel hoặc cuốn sổ để ghi chép lại quá trình giao dịch của

mình, cũng như những lỗi sai mắc phải, những bài học đã có được để tham khảo, tránh

lặp lại những sai lầm trước kia.

Bước 10: Duy trì quá trình học hỏi mỗi ngày để nâng cao kiến thức và khả năng

giao dịch.



Như đã đề cập trong bước đầu tiên trong phần này, đó chính là học hỏi là một quá trình

lâu dài, không có điểm dừng. Thị trường biến đổi không ngừng, kể cả những nhà đầu tư

chuyên nghiệp cũng luôn học được những điều mới mỗi ngày. Khi bạn dừng việc học

của mình lại thì đồng nghĩa bạn sẽ đặt cược tiền của mình vào vận may rủi, một canh

bạc đỏ đen.

Ngoài ra, hay nhớ rằng, có những thứ bạn đã học nhưng có thể sẽ quên, không phải chỉ

học những điều mới trong thị trường mà bạn cần xem xét lại những kiến thức đã học để

vận dụng tốt hơn việc ra quyết định.

5. Phân tích tín hiệu Forex và chiến lược giao dịch Forex

Như mình đã nói ở trên, phân tích tín hiệu Forex là bước quan trọng nhất. Và nó được

chia thành 2 dạng phân tích gồm:

● Phân tích cơ bản: Là dựa vào các yếu tố cơ bản liên quan trực tiếp đến cặp

tỷ giá để xác định xu hướng. Ví dụ như tình hình kinh tế của quốc gia đó, tình

hình chính trị..v.v Bất cứ thông tin nào có thể ảnh hưởng đến kinh tế của

quốc gia đó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp lên cặp tỷ giá

● Phân tích kỹ thuật: Là phân tích dựa vào biểu đồ giá của cặp tiền tệ đó. Hay

nói cách khác là dựa vào cung cầu trên thị trường. Việc phân tích kỹ thuật

cũng tương tự như phân tích biểu đồ trong các thị trường khác. Bạn cần đọc,

tham khảo nhiều mô hình kỹ thuật. Từ đó có thể đưa ra các dự đoán chính

xác hơn.



6. Giờ giao dịch Forex online

Thị trường Forex hoạt động 24/24 tất cả các ngày trong tuần. Tuy nhiên do chúng ta

không thể trực tiếp tham gia thị trường mà phải thông qua các sàn Forex hoặc các ngân

hàng địa phương. Chính vì thế mà thời gian giao dịch Forex sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào

bên thứ 3 này.

● Các ngân hàng địa phương: Thời gian giao dịch sẽ là trong giờ hành chính

và từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Giờ hành chính là từ 9h sáng đến 5h chiều

● Các sàn Forex: Thời gian giao dịch diễn ra 24/24 các ngày trong tuần từ thứ

2 đến thứ 6

Ngoài ra có một mẹo nhỏ đó là nắm được thời gian giao dịch của các cặp tiền tệ sẽ giúp

bạn có cơ hội bắt được tín hiệu giao dịch. Đây là thời gian giao dịch của một số cặp tiền

tệ chính



Cặp Forex Thời gian giao dịch

EUR/USD Mùa hè:Thứ Hai 04:00 – Thứ Bảy 04:00

Mùa đông:Thứ Hai 05:00 – Thứ Bảy 05:00

AUD/USD Mùa hè:Thứ Hai 04:00 – Thứ Bảy 04:00

Mùa đông:Thứ Hai 05:00 – Thứ Bảy 05:00

USD/CAD Mùa hè:Thứ Hai 04:00 – Thứ Bảy 04:00

Mùa đông:Thứ Hai 05:00 – Thứ Bảy 05:00

USD/JPY Mùa hè:Thứ Hai 04:00 – Thứ Bảy 04:00

Mùa đông:Thứ Hai 05:00 – Thứ Bảy 05:00

Vậy năm nay chúng ta có nên giao dịch Forex hay không? Và những ưu nhược điểm

của thị trường Forex là gì?

7. Có nên giao dịch Forex? Những ưu nhược điểm của thị
trường ngoại hối

Ngoài những lý do như Forex là thị trường có khối lượng giao dịch lớn nhất, có thanh

khoản cao nhất thì dưới đây là các lý do bạn nên giao dịch Forex

● Chi phí giao dịch thấp: Vì các sàn Forex cung cấp công cụ phái sinh CFD,

vì thế mà vốn để tham gia đầu tư là rất thấp nhờ đòn bẩy tài chính. Lấy một



ví dụ đơn giản, trên sàn Mitrade mình muốn giao dịch cặp EUR/USD. Để có

thể mua 0,01 lô EUR/USD số tiền mình phải bỏ ra là 1207$. Tuy nhiên nhờ

được áp dụng đòn bẩy lên đến 1:200, nên số tiền thực tế để đầu tư chỉ còn

6,04$. Như vậy chỉ với 6,04$ mình có thể đầu tư cặp EUR/USD có giá trị lên

đến 1207$.

Tuy nhiên, đây chỉ là ký quỹ ban đầu, nếu muốn duy trì vị thế trong biến động của thị

trường ngoại hối, tốt nhất bạn phải có số dư trong tài khoản giao dịch.

● Nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận: Không chỉ có thể kiếm lợi nhuận khi cặp tỷ giá

đi lên, mà ngay cả khi cặp tỷ giá giảm bạn cũng có thể kiếm được lợi nhuận.

● Giao dịch có đòn bẩy: Như đã nói ở trên, đòn bẩy giúp bạn khuếch đại vốn

đầu tư. Từ đó gia tăng lợi nhuận đáng kể chỉ với số vốn nhỏ

● Lợi nhuận nhanh trong ngày: Các cặp Forex biến động liên tục, vì thế nếu

chợp được thời cơ bạn có cơ hội  kiếm lợi nhuận rất nhanh trong ngày

● Tính thanh khoản của thị trường:  Hầu hết các hoạt động mua bán hàng hóa

đều liên quan đến tiền tệ, vì thế mua bán ngoại tệ diễn ra liên tục trong ngày.

Hơn nữa, chênh lệch tỷ giá là không nhiều, điều này khiến mọi người ngần

ngại trao việc trao đổi tiền tệ. Và tất cả tạo nên một môi trường có tính thanh

khoản rất cao.

Và đây là ưu, nhược điểm của thị trường Forex

Ưu điểm

Tự do về thời gian

Tính thanh khoản cao

Lợi nhuận 2 chiều

Đòn bẩy tài chính cao

Lợi nhuận trong ngày



Nhược điểm

Rủi ro chọn sàn kém uy tín

Rủi ro lạm dụng đòn bẩy

Biến động nhỏ hơn thị trường tiền ảo

Bạn đã hứng thú với thị trường Forex chưa? Trong phần sau mình sẽ giới thiệu 5 cách

đầu tư Forex phổ biến cho bạn.

8. Top 5 cách đầu tư Forex phổ biến nhất

Để đầu tư ngoại hối, có 2 cách tiếp cận phổ biến là đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn.

Trong đó:

Đầu tư Forex ngắn hạn: Là hình thức đầu tư thông qua các hợp đồng phái sinh.

Theo đó, nhà đầu tư không cần sở hữu cặp ngoại tệ nhưng vẫn có thể kiếm lời khi tài

sản cơ sở của hợp đồng là cặp ngoại tệ có biến động giá. Nhà đầu tư có thể kiếm lời từ



biến động ngoại tệ trong các khung thời gian ngắn, khoảng vài phút, vài giờ, vài ngày,

thậm chí vài giây bạn cũng có thể “lướt sóng” kiếm lời. Hình thức đầu tư ngắn hạn gồm

các loại sau:

(1)CFD: CFD là hợp đồng chênh lệch, nhà đầu tư sẽ không cần sở hữu ngoại tệ nhưng

vẫn có thể kiếm lời khi giá cặp ngoại hối biến động lên xuống. Đây là công cụ đầu tư

phổ biến nhất và là cách đầu tư forex hiệu quả nhất đang được các nhà đầu tư/trader

sử dụng trên thế giới cũng như Việt Nam.

Ưu điểm:

● Được hỗ trợ đòn bẩy linh hoạt.

● Vốn đầu tư thấp

● Quy mô giao dịch: Thấp, có thể chia nhỏ số lô

● Có lời 2 chiều: Kể cả khi giá ngoại tệ tăng lẫn giảm điểm

● Giao dịch T+0, 24/5

● Không có ngày hết hạn hợp đồng, có thể mua bán lúc nào cũng được

Nhược điểm:

● Không sở hữu ngoại tệ.

● Nhà đầu tư cần theo dõi thị trường liên tục.

(2)Hợp đồng tương lai Futures: Với hợp đồng tương lai, nhà đầu tư có thể thỏa thuận

mua hoặc bán ngoại tệ trong tương lai với một mức giá xác định trước.

Ưu điểm:

● Được hỗ trợ đòn bẩy linh hoạt, vốn đầu tư thấp.

● Có lời 2 chiều: Kể cả khi giá ngoại tệ tăng lẫn giảm điểm

Nhược điểm:



● Không sở hữu ngoại tệ.

● Nhà đầu tư cần theo dõi thị trường liên tục.

● Chỉ phù hợp với các mục tiêu quản trị rủi ro tiền tệ hoặc đầu cơ.

● Hợp đồng có thời hạn.

● Quy mô lô giao dịch hạn chế: Khi giao dịch hợp đồng tương lai, quy mô được

chuẩn hóa thành các lỗ lớn (vì thường phục vụ cho khách hàng tổ chức) và

không được chia nhỏ như CFD

(3)Hợp đồng quyền chọn Options: Với options, nhà đầu tư sẽ mua QUYỀN CHỌN

mua/bán ngoại tệ với mức giá xác định trước trong tương lai (khi đến hạn, nhà đầu tư

có quyền thực hiện, hoặc không thực hiện quyền chọn đấy). Tương tự CFD hoặc future,

nhà đầu tư không cần nhất thiết sở hữu ngoại tệ.

Ưu điểm:

● Có thể kiếm lời 2 chiều: khi giá ngoại tệ tăng hoặc giảm.

● Được hỗ trợ đòn bẩy.

Nhược điểm:

● Không sở hữu ngoại tệ.

● Tốn phí bảo hiểm quyền chọn: Bạn sẽ phải bỏ ra phí quyền chọn nhất định

để giới hạn mức giá quyền chọn của mình.

● Là công cụ tài chính phức tạp, thường phù hợp với các nhà đầu tư tổ chức

trong việc quản trị rủi ro tiền tệ.

Đầu tư Forex dài hạn: Với đầu tư dài hạn, thông thường, nhà đầu tư sẽ chờ đợi 1

thời gian dài cho đến khi giá tăng thì mới bán ra để kiếm lợi nhuận. Để đầu tư forex dài

hạn, có 2 cách phổ biến sau:

(4)Chứng chỉ quỹ ETF: ETF ngoại hối là các quỹ chuyên đầu tư vào forex và tiền tệ.

Người đứng đầu các quỹ ETF là các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm. Nhà đầu tư sẽ

mua chứng chỉ quỹ ETF và nắm giữ một thời gian dài (vài tháng, vài năm) đợi tăng giá.



Ưu điểm:

● Nhà đầu tư không cần phân tích kỹ thuật và theo dõi thị trường hàng ngày.

Nhược điểm:

● Nhà đầu tư phải có vốn lớn.

● Chỉ có lời trong trường hợp giá ETF tăng.

● Tần suất kiếm lời thấp.

(5)Tiền gửi cố định bằng ngoại tệ: Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn do ngân hàng phát

hành cho các nhà đầu tư muốn giữ ngoại tệ để sử dụng trong tương lai hoặc phòng

ngừa trước sự biến động của ngoại tệ.

Ưu điểm:

● Công cụ đầu tư không phức tạp, nhà đầu tư không cần kiến thức tài chính

chuyên sâu.

● Đầu tư chắc chắn có lời (theo lãi suất ngân hàng), không có rủi ro thua lỗ.

Nhược điểm:

● Cần có vốn đầu tư lớn.

● Rủi ro không thể rút tiền hoặc bị phạt lãi suất khi rút tiền sớm trước thời hạn.

● Tần suất tạo ra lợi nhuận thấp.



Trước khi tham gia vào thị trường ngoại hối, bạn cần tìm hiểu thêm về những chiêu trò

lừa đảo Forex. Trong phần sau, mình đã thu thập 9 loại hình dạng Forex lừa đảo phổ

biến nhất hiện nay.

9.  Những hình thức lừa đảo Forex

Hình thức lừa đảo Forex 1- Đa cấp Forex, mô hình ponzi

Đây là một trong những chiêu trò lừa đảo nổi tiếng và phổ biến nhất tại Việt Nam. Các

thức hoạt động rất đơn giản. Bạn tham gia và đầu tư tiền của mình vào mô hình. Tiền

của bạn sẽ được hô biến thành lợi nhuận để chia cho người đến sau. Và cứ thế, họ lấy

tiền người đến trước chia cho người đến sau. Mô hình nhanh chóng phình to với số

lượng người tham gia càng lớn. Đến một lúc nào đó nó sụp đổ, công ty biến mất và tiền

của bạn cũng biến mất theo.

Thường các sàn này sẽ nhắm đến đối tượng là những nhà đầu tư thiếu kiến thức như

người cao tuổi, hay những người ham lợi nhuận và dễ tin như các bạn sinh viên..v.v



🔖Cách tránh: Tìm hiểu kỹ về cách thức hoạt động của công ty trước khi tham gia. Các
dấu hiệu đa cấp tương đối dễ nhận thấy. Đề phòng các công ty forex quảng cáo lợi nhuận
phi thực tế

Trong thời gian vừa qua, một số công ty forex đa cấp đang bị phanh phui. Có thể kể đến

như vụ của công ty tự xưng là GCFX. Hay mới đây nhất chính là tổ chức Lion Group,

hiện tổ chức này đang được lên án rất mạnh mẽ về các dấu hiệu lừa đảo đa cấp.

Hình thức lừa đảo Forex 2 – Phần mềm giao dịch lừa đảo

Các phần mềm lừa đảo thường sẽ mạo danh các phần mềm nổi tiếng như MT4 hay

MT5.

Các phần mềm này có cơ chế hoạt động thiếu công bằng. Khiến các giao dịch của nhà

đầu tư bị kiểm soát, hay nói đúng hơn là bị điều khiến. Từ từ bòn rút hết số tiền trong ví

của nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ khó nhận biết được mình đang bị lừa cho đến khi số tiền

mất hết.

Ví dụ điển hình như trên mạng thời gian gần đây thường xuất hiện các phần mềm Mt6.

Đây là phần mềm lừa đảo, đánh vào các nhà đầu tư thiếu hiểu biết.



🔖 Cách tránh: Lựa chọn các phần mềm uy tín như Mt4,Mt5. Hoặc lựa chọn các sàn uy tín
cung cấp phần mềm giao dịch độc quyền như Mitrade.

Hình thức Forex lừa đảo 3 – Giả danh các sàn uy tín

Các sàn forex uy tín thường bị những kẻ xấu lợi dụng để mạo danh. Họ đặt một thương

hiệu hoặc Logo hoặc Tên miền rất giống với sàn uy tín. Chỉ khác 1 ký tự rất khó có thể

nhìn ra. Nếu nhà đầu tư không chú ý kỹ thì rất dễ bị nhầm lẫn. Ví dụ như thương hiệu

“Mitrade” là uy tín, nếu một kẻ mạo danh họ có thể lấy thương hiệu là “Mi Trade” hoặc

“Mitrader”.

Google thông thường sẽ hiển thị kết quả đáng tin cậy, tuy nhiên, bạn vẫn phải lưu ý đến

địa chỉ của các sàn, các sàn Forex uy tín thông thường được bảo mật bởi SSL, cách

phân biệt đơn giản là bạn xem địa chỉ trang web có phải là https

https://www.mitrade.com/vn/about-us/awards?utm_author=seowp.onelink.me/6cV4&pid=HW-SEO-WordPress&c=Wordpress-VN&af_web_dp=&iid=SRY1A4ZN&utm_campaign=Wordpress-VN&af_adset=Irene_lua%20dao%20forex&utm_content=Irene


🔖 Cách tránh: Kết hợp giữa việc kiểm tra thông tin kỹ lưỡng với việc nhận diện thương
hiệu trên công cụ tìm kiếm. Kiểm tra kỹ tên miền và địa chỉ của trang web (phải có https).
Sàn uy tín sẽ được hiển thị nhiều hơn, từ đó bạn có thể phân biệt được đâu là sàn uy tín
đâu là sàn mạo danh.

Hình thức Forex lừa đảo 4 – Giả mạo trang quản lý

Một hình thức lừa đảo tinh vi hơn đã xuất hiện trên thị trường. Các sàn lừa đảo sẽ tạo

một trang liên kết của mình. Trang này được làm giống với trang web của cơ quan quản

lý. Tại đây bạn sẽ tìm thấy tên sàn forex lừa đảo.

Và như vậy bạn sẽ thấy rằng sàn đó đang được quản lý bởi tổ chức uy tín. Nhưng thực

tế là không, trang quản lý đã được làm giả. Ví dụ đây là trang chủ của ASIC, tổ chức tài

chính uy tín trên thế giới: https://asic.gov.au/. Hay trang chủ của FCA :

https://register.fca.org.uk/s/

🔖 Cách tránh: Hãy truy cập vào trang web quản lý chính thống. Kiểm tra đường link dẫn
từ sàn forex có đúng là dẫn đến trang quản lý chính thống hay không.

Hình thức Forex lừa đảo 5 – Bán tín hiệu ảo



Tín hiệu giao dịch là một công cụ tuyệt vời trong giao dịch Forex. Các nhà đầu tư forex

thường dựa vào các tín hiệu này để đưa ra quyết định đầu tư của mình. Lợi dụng điều

này, các sàn lừa đảo sẽ quảng cáo và bán các tín hiệu của họ. Với những lời hứa như

lợi nhuận nhanh chóng, tỷ lệ thành công 100%..v.v.

Ngược lại, theo yêu cầu của các tổ chức giám sát chính thức, sàn Forex uy tín đều phải

cảnh báo rủi ro giao dịch cho nhà đầu tư. Ai cũng biết rằng bất cứ hình thức đầu tư nào

đều không thể đảm bảo tỷ lệ thành công 100%.



🔖 Cách tránh: Kiểm tra và xác minh độ tin cậy của trang bán tín hiệu giao dịch. Chờ xem
hiệu quả, cách thức hoạt động của các công ty bán tín hiệu trước khi bỏ tiền ra mua

Hình thức Forex lừa đảo 6 – Robot giao dịch

Robot giao dịch chính là các hệ thống giao dịch tự động. Các hệ thống này đã được lập

trình sẵn và thường được quảng cáo với lợi nhuận lên đến hàng trăm % mỗi tháng.

Điều phi lý của các Robot giao dịch này đó là không cần theo dõi thị trường nhưng vẫn

có thể giao dịch thành công. Đây là điều không thể, bởi lẽ thị trường biến động rất khó

lường, các robot chỉ đơn giản là copy giao dịch trước đó một cách ngẫu nhiên. Để giao

dịch thành công bạn cần phải có kiến thức và phân tích chính xác.

🔖 Cách tránh: Không sử dụng robot giao dịch với các lời hứa lãi suất cao.

Hình thức Forex lừa đảo 7 – Ủy thác đầu tư

Lợi dụng lòng tin của những người có tiền nhưng không có thời gian tìm hiểu thị trường.

Hình thức lừa đảo ủy thác đầu tư đã ra đời. Đặc biệt với những người mới tham gia vào

thị trường. Nhìn thấy lợi nhuận cao, nhưng việc giao dịch quá phức tạp khiến họ dễ có

suy nghĩ ủy thác đầu tư. Tuy nhiên cảnh giác với những người tự xưng là trader kinh

nghiệm, hay chuyên gia đầu tư. Họ có thể cầm tiền đầu tư của bạn và biến mất.

🔖 Cách tránh: Tìm hiểu kỹ thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch, độ uy tín của người bạn
muốn ủy thác. Tốt nhất hãy tự tìm hiểu và tham gia vào thị trường, học giao dịch Forex
không quá khó như mọi người nghĩ. Hãy bắt đầu tập giao dịch với tài khoản Demo trên
Mitrade.

Hình thức Forex lừa đảo 8 – Lừa đảo chương trình đào tạo



Cũng tương tự như các thị trường khác, lừa đảo chương trình đào tạo có ở khắp mọi

nơi. Nhưng nhà đầu tư mới cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận vào thị trường. Kẻ

lừa đảo sẽ mạo danh là bậc thầy giao dịch, hay chuyên gia Forex. Họ tổ chức các lớp

đào tạo với chi phí học là không hề rẻ.

Các lớp học được giới thiệu với các lời hứa như trở thành chuyên gia ngay lập tức, hay

có lợi nhuận ngay trong lúc học..v.v. Bạn không nên tham gia vào các lớp học như này,

trên thực tế đã có rất nhiều mô hình đào tạo bị phanh phui. Nếu muốn học về forex bạn

hoàn toàn có thể học miễn phí. Ví dụ như học đầu tư tại các sàn forex uy tín

Lớp học đầu tư miễn phí trên Mitrade

🔖 Cách tránh: Kiểm tra độ uy tín của người tổ chức chương trình đào tạo. Số tiền học cao
bất thường là dấu hiệu cho thấy sự lừa đảo

Hình thức Forex lừa đảo 9 – Lừa đảo tài khoản Cent

https://www.mitrade.com/vn/learn/education?utm_author=seowp.onelink.me/6cV4&pid=HW-SEO-WordPress&c=Wordpress-VN&af_web_dp=&iid=SRY1A4ZN&utm_campaign=Wordpress-VN&af_adset=Irene_lua%20dao%20forex&utm_content=Irene


Hình thức này tương đối tinh vi vì thế các nhà đầu tư mới rất dễ mắc vào. Tài khoản

cent là tài khoản được các sàn forex thiết kế dành cho nhà đầu tư mới. Mục đích là

khuếch đại số tiền nạp, giúp nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với mức nạp thấp

hơn. Ví dụ bạn nạp 100$ vào tài khoản cent thì sẽ nhận được 10.000$ vốn.

Những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng mánh khóe này, khi bạn đưa họ nạp 100$ bạn chỉ có

đúng 100$ trong tài khoản cent. Số tiền còn lại được được kẻ lừa đảo đút túi.

🔖 Cách tránh: Hãy tự mình nạp tiền trực tiếp trên sàn forex, không nên nhờ người khác
nạp hộ tiền vào tài khoản. Nếu bạn muốn tham gia các chương trình khuyến mãi, hãy tự
nhận thưởng trên các sàn forex bonus uy tín.

9. Các tiêu chí đánh giá sàn giao dịch Forex

Để đánh giá chính xác và khách quan về một sàn giao dịch, người review cần phải dựa

vào các tiêu chí phổ biến và quan trọng nhất với một nhà cung cấp dịch vụ và người sử

dụng, bao gồm:

#1 Giấy phép sàn Forex

Đây là tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất đảm bảo về tính hợp pháp của một sàn

Forex. Thay vì chỉ kiểm tra thông tin về giấy phép được cung cấp trên website của sàn

giao dịch, trader cần biết cách kiểm tra thông tin tại các cơ quan cấp giấy phép.

Lộ trình kiểm tra giấy phép sàn forex:

● Tra cứu mã (số) giấy phép của sàn Forex và cơ quan quan cấp giấy phép.

● Truy cập website chính thức của cơ quan cấp giấy phép và tra cứu mã giấy

giấy.

Ví dụ:

https://www.dautumoi.vn/top-san-forex-bonus


● Tra cứu giấy phép tại ASIC:

https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/ProfessionalR

egisters.jspx?_adf.ctrl-state=69mdrdb6g_12

● Tra cứu giấy phép tại CIMA: https://www.cima.ky/search-entities-cima

● Tra cứu giấy phép tại FSC:

https://www.fscmauritius.org/en/supervision/register-of-licensees

● Tra cứu giấy phép tại FCA: https://register.fca.org.uk/s/

● Tra cứu giấy phép tại FSA: https://fsaseychelles.sc/regulated-entities

Có thể liệt kê thêm các tổ chức phổ biến khác

#2 Thời gian thành lập và hoạt động

Thời gian hoạt động càng lâu thì mức độ đáng tin cậy càng cao hơn vì nó cho thấy mức

độ chấp nhận của thị trường và khả năng hoạt động của sàn.

Trader tốt nhất nên lựa chọn các sàn giao dịch với ít nhất 03 năm hoạt động trở lên.

#3 Tình hình hoạt động kinh doanh

Đối với các sàn giao dịch lớn, thường sẽ công bố những số liệu liên quan đến hoạt động

kinh doanh như số lượng giấy phép đã được đăng ký, phạm vi hoạt động (thị trường tại

các quốc gia), số lượng người sử dụng, đa dạng hóa kênh thanh toán…

#4 Các chứng nhận, giải thưởng giành được

Các chứng nhận, giải thưởng đạt được của một sàn giao dịch cho thấy độ đáng tin cậy

của nó nhờ vào các đánh giá khách quan từ các tổ chức trao giải và cho thấy mức độ

cạnh tranh của nó trên thị trường so với những sàn giao dịch khác.

#5 Chi phí giao dịch



Chi phí giao dịch là một phần ảnh hưởng tới lợi nhuận kiếm được của trader. Chi phí

càng thấp càng đảm bảo lợi ích cho người sử dụng. Đồng thời các chi phí giao dịch cần

được công bố rõ ràng trên website chính thức của sàn mà không có phí ẩn.

#6 Đòn bẩy tài chính

Lợi thế cho forex trader là các sàn giao dịch đều cung cấp đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên

mức độ cung cấp khác nhau và chi phí sử dụng đòn bẩy (phí qua đêm cũng khác nhau).

Tính linh hoạt trong việc cung cấp đòn bẩy tài chính (đa dạng tỷ lệ đòn bẩy cho cùng

một sản phẩm) giúp cho trader dễ dàng điều chỉnh chiến lược giao dịch và quản trị rủi

ro.

#7 Sản phẩm giao dịch

Sàn forex thông thường cung cấp các sản phẩm ngoại hối (cặp tiền tệ), hàng hoá, cổ

phiếu, chỉ số chứng khoán và tiền ảo. Sàn cung cấp càng nhiều sản phẩm, càng có lợi

cho người sử dụng tìm kiếm cơ hội giao dịch và mở rộng thị trường của sàn.

#8 Quy định và chi phí về nạp rút tiền

Các quy định và chi phí nạp rút tiền cần phải rõ ràng và minh bạch để đảm bảo an toàn

cho tài sản của khách hàng như phương thức nạp rút tiền (chuyển khoản,

internetbanking, bên thứ ba như paypal, wise…), thời gian nạp rút tiền, số tiền tối thiểu

nạp rút tiền…

#9 Chính sách bảo vệ khách hàng

Một sàn forex uy tín cần có những thông tin rõ ràng về chính sách bảo vệ quyền lợi hợp

pháp của khách hàng như chính sách bảo mật, thủ tục khiếu nại, tuyên bố rủi ro, thỏa

thuận khách hàng…



#10 Nền tảng và công cụ hỗ trợ giao dịch

Các nền tảng hỗ trợ giao dịch (App giao dịch) cung cấp bởi sàn Forex có dễ dàng sử

dụng hay không? Có tích hợp đầy đủ các công cụ hỗ trợ giao dịch hay không (biểu đồ

giá, chỉ báo kỹ thuật, công cụ vẽ kỹ thuật, chỉ số cảm biến…)? Chi phí sử dụng nền tảng

và mức độ tương thích với các thiết bị của người dùng (nền tảng web, thiết bị di động,

hệ điều hành thiết bị…).

#11 Đội ngũ chăm sóc khách hàng

Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, chu đáo và nhanh chóng là tiêu chí giúp

một sàn giao dịch có khả năng hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong quá trình giao dịch cũng

như giải quyết các vướng mắc gặp phải.

Những tiêu chí đánh giá dịch vụ CSKH:

– Thông tin liên hệ rõ ràng (số điện thoại, email…)

– Đa dạng hình thức hỗ trợ, chat online, email, điện thoại, mạng xã hội…

– Thời gian phản hồi, giải đáp thắc mắc từ khách hàng.

#12 Ngôn ngữ hỗ trợ

Forex liên quan đến thị trường quốc tế và thường các khách hàng của một sàn giao dịch

sẽ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Việc hỗ trợ đa ngôn ngữ sẽ dễ dàng cho người sử

dụng tiếp cận thông tin và giao dịch thuận lợi.

#13 Khuyến mãi



Các chương trình khuyến mãi nhằm tri ân khách hàng như rút thăm trúng thưởng trong

các dịp đặc biệt của sàn (ngày sinh nhật sàn, ngày lễ lớn của quốc gia…), thưởng cho

người giao dịch thành công… Điều này thể hiện mức độ quan tâm và chu đáo của sàn

giao dịch tới lợi ích khách hàng.

#14 Giáo dục

Sàn giao dịch cung cấp càng nhiều kiến thức giáo dục cho người sử dụng, càng cho

thấy mức độ quan tâm đến lợi ích của khách hàng, bởi giao dịch đầu tư tài chính yêu

cầu một lượng lớn kiến và kinh nghiệm để giảm thiểu rủi ro thua lỗ.

#15 Đánh giá từ cộng đồng

Đánh giá từ cộng đồng là một trong các tiêu chí hàng đầu đối với một sàn forex, vì điều

này trực tiếp cho thấy trải nghiệm của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và

dịch vụ tại đây.

Còn giờ hãy xem các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến thị trường Forex.

10. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Forex

Khi giao dịch Forex, bạn cần chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Forex. Bởi

lẽ các yếu tố này cũng sẽ tác động đến cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Dưới đây là

một số yếu tố quan trọng



● Tình hình chính trị

Chính trị và kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy mà khi chính trị bất ổn sẽ

tác động đến kinh tế và từ đó ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền. Ngoài ra sự thay đổi

người lãnh đạo của các quốc gia cũng có ảnh hưởng. Cụ thể thì sự thay đổi này sẽ dẫn

đến sự thanh đổi về chính sách kinh tế.

● Lãi suất của các ngân hàng trung ương

Lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng tác động mạnh mẽ lên giá trị của một

đồng tiền. Vì khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất, về cơ bản nó sẽ hút dòng tiền

chảy vào ngân hàng và khiến cho đồng tiền nội tệ khan hiếm và làm tăng giá trị của nó

so với các ngoại tệ khác. Và ngược lại nếu ngân hàng trung ương giảm lãi suất, dòng

tiền sẽ chảy ra thị trường. Người dẫn sẽ không muốn gửi tiết kiệm, tiền nội tệ sẽ nhiều

và giá trị sẽ giảm so với ngoại tệ.



● Lạm phát

Lạm phát thể hiện giá trị của đồng tiền so với hàng hóa trên thị trường. Vì thế nếu lạm

phát cao có nghĩa là đồng tiền đang bị mất giá so với hàng hóa trên thị trường. Và khi

lạm phát xảy ra, đồng tiền đó không chỉ mất giá so với hàng hóa mà còn mất giá trị so

với các đồng tiền khác.

● Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp là một chi tiêu phản ánh được sức khỏe của một nền kinh tế.  Vì thế

mà thất nghiệp các cao thì nền kinh tế quốc gia đó cũng đang yếu và đồng tiền nội tệ sẽ

mất giá. Đó cũng là lý do mà tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ luôn được giới đầu tư đón chờ.

● Tác nhân tự nhiên

Đó là các tác nhân bất ngờ như thiên tai hay dịch bệnh. Chúng ta có thể nhìn thấy trong

quá khứ như động đất sóng thần nhật bản năm 2013 đã tác động mạnh như thế nào

đến đồng JPY. Hay như đại dịch covid-19 càn quét khiến toàn nền kinh tế thế giới đi

xuống. Đồng đôla rớt thê thảm như thế nào trong thời điểm đó.

Ngoài ra còn rất nhiều tác nhân khác nhưng trên đây là các tác nhân cơ bản. Chúng ta

có thể nắm bắt được và từ đó có những quyết định sáng suốt hơn.

Cùng nhìn bảng đánh giá ảnh hưởng dưới đây

Các tin tức Tình trạng

tin tức

Mức độ

ảnh hưởng

Chỉ số GDP Tăng Tích cực



Chỉ số

lạm phát

CPI

Giảm Tiêu cực

Lãi suất

ngân hàng

Tăng Tích cực

Chỉ số

sản xuất

– ISM

Tốt Tích cực

Chỉ số giá

sản xuất

– PPI

Xấu Tiêu cực

Trong quá trình đầu tư, nhất là với các nhà đầu tư mới sai lầm là điều không thể tránh

khỏi. Hãy cùng điểm qua các sai lầm hay gặp khi giao dịch Forex.

11. Những sai lầm hay gặp khi giao dịch Forex online

Tránh được những sai lầm này sẽ giúp bạn đến con đường thành công nhanh hơn.



● Sai lầm số 1: Giao dịch Forex rất dễ kiếm tiền

Không có một kênh đầu tư nào có lợi nhuận cao mà lại dễ dàng cả. Rất nhiều nhà đầu

tư mới, lên mạng tìm kiếm thông tin về Forex và đã lầm tưởng về sự dễ dàng của nó.

Giao dịch Forex đúng là đơn giản, đơn giản ở đây đó là đơn giản để bắt đầu. Bạn có thể

tạo một tài khoản giao dịch nhanh trong 3 phút. Nhưng để tạo ra lợi nhuận đều đặn bạn

cần có thời gian rèn luyện. Giao dịch nhanh khiến thành công và thất bại cũng đến rất

nhanh. Điều làm nên một nhà giao dịch thành công đó là sự kiên trì và khả năng thích

ứng. Sau mỗi thất bại sẽ là một bài học lớn để chúng ta làm tốt hơn trong tương lai. Lời

khuyên dành cho các nhà giao dịch mới đó là hãy bắt đầu từ số vốn nhỏ trước.

● Sai lầm số 2: Lầm tưởng Forex là lừa đảo



Không chỉ Forex, mà bất cứ thị trường tài chính nào cũng sẽ có kẻ lừa đảo chuộc lợi.

Điều quan trọng là bạn có đủ tỉnh táo để nhận ra kẻ lừa đảo đó hay không. Hiện tại hầu

hết các trò lừa đảo đều là đa cấp. Họ chiêu dụ nhà đầu tư bằng mức lãi suất khủng,

cùng với đó là chương trình thưởng hết sức hấp dẫn. Trên thực tế, không có một trader

chuyên nghiệp nào có thể cam đoan lãi suất khủng và đều đặn như vậy. Vì thế nếu thực

sự muốn chơi forex bạn nên chọn sàn Forex uy tín.

● Sai lầm số 3: Đòn bẩy càng cao càng kiếm nhiều lợi nhuận



Đòn bẩy tài chính thực sự là một công cụ tuyệt vời. Nó giúp nhà đầu tư có thể khuếch

đại được số vốn đang có của mình. Tuy nhiên nó cũng là con dao 2 lưỡi, vì khi thất bại

khoản thua lỗ cũng được khuếch đại theo.

Vì thế mà đòn bẩy càng cao chưa phải là tốt. Bạn nên giao dịch với mức đòn bẩy vừa

phải để tránh những rủi ro không đáng có. Theo mình mức đòn bẩy vừa phải đó là

1:50~1:200 đối với thị trường Forex.

● Sai lầm số 4: Xây dựng chiến lược giao dịch càng phức tạp thì tỷ lệ

thành công càng cao



Có rất nhiều nhà đầu tư mới đã lầm tưởng như vậy. Họ nền vào phần mềm MT4 chằng

chịt các chỉ báo và cho rằng như thế sẽ càng dễ thành công. Điều này không hoàn toàn

đúng, mà ngược lại nó còn khiến con đường đến với thị trường Forex xa bạn hơn

Với nhà đầu tư mới, bạn nên tìm hiểu và theo dõi các chỉ báo cơ bản trước. Biểu đồ

càng đơn giản càng tốt, như vậy bạn sẽ nhanh chóng tiếp thu được kiến thức.

Sai lầm số 5: Không bao giờ sử dụng công cụ quản lý rủi ro



Đây là sai lầm chí mạng với các nhà đầu tư mới. Hầu hết các sàn giao dịch Forex đều

cung cấp công cụ quản lý rủi ro như lệnh chốt lời, dừng lỗ hay cắt lỗ dưới. Tuy nhiên rất

ít nhà đầu tư mới tìm hiểu và sử dụng nó. Điều này khiến thua lỗ nhiều và nặng nề hơn,

làm cho tâm lý giao dịch bị xói mòn. Và dần dần dẫn đến mất tự tin trong giao dịch. Hãy

tập sử dụng các công cụ quản lý rủi ro, nó thực sự có ích cho bạn và cho cả tương lai

giao dịch của bạn.

Ngoài ra trong quá trình tìm hiểu Forex, không ít nhà đầu tư mới đã gặp khó khăn bởi

các thuật ngữ khó hiểu. Dưới đây mình sẽ được ra một số thuật ngữ phổ biến giúp nhà

đầu tư mới dễ dàng bắt đầu hơn.

12. Các thuật ngữ liên quan đến thị trường Forex cần biết



Có rất nhiều thuật ngữ trong giao dịch Forex, tuy nhiên mình sẽ đưa ra một số thuật ngữ

cơ bản cho các bạn tham khảo

Thuật

ngữ

Giải thích Minh họa

Pip Pip là đơn vị đo lường thể hiện

sự thay đổi giá trị của 1 cặp tiền

tệ

Pip là chữ số thập phân

thứ 4 của cặp tiền tệ.

Ngoài ra với các cặp có chứa

đồng JPY thì pip sẽ là

chữ số thập phân thứ 2



Lot Lot hay thường được gọi là Lô.

Đây là khối lượng vào lệnh

và được chia thành 3 loại gồm:

Lô tiêu chuẩn kích thước

100.000 đơn vị, mini lô

kích thước 10.000

đơn vị và micro lô kích thước

1000 đơn vị

Spread Spread là mức chênh lệch giữa

giá sàn chào mua

và giá dùng

để khớp lệnh

thời điểm đó.

Hay được hiển thị trên sàn



đó là giá Mua và giá Bán.

Ví dụ khi bạn đặt lệnh

Bán trên sàn thì mức giá

thực tế được tính sẽ là

mức giá được hiển thị

ở lệnh Mua.

13. Kết luận

Như vậy có thể thấy rằng, thị trường Forex rất dễ kiếm lợi nhuận tuy nhiên nó cũng đòi

hỏi nhà đầu tư sở hữu các tố chất quan trọng.

Để trở thành một nhà giao dịch Forex bạn cần luyện tập và không ngừng học hỏi theo

từng ngày. Ngoài ra giao dịch Forex có lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vì thế hãy thật cẩn trọng trong quá trình lựa chọn sàn giao dịch. Và đừng quên tận dụng

tối đa các công cụ quản lý rủi ro mà sàn cung cấp.


