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Vàng luôn được coi là một hàng hoá có giá trị được nhiều người sử dụng để lưu trữ

hoặc đầu tư chống lạm phát hay các rủi ro thị trường. Với sự phát triển của công nghệ

tài chính thì mua bán vàng online đang trở thành xu hướng được ưu tiên hơn so với

cách giao dịch vàng truyền thống trực tiếp giữa người mua và người bán trước kia.

Chỉ trong nội dung một bài viết này, bạn sẽ có đầy đủ các kiến thức đầu tư vàng cũng

như hiểu được các bước mua bán vàng online.

1. Đầu tư vàng là gì? Năm 2022 có nên đầu tư vàng

Vàng là một kim loại quý thường được mua bán đầu tư kiếm lời. Đầu tư vàng là hoạt

động mua bán vàng để kiếm lời từ chênh lệch giá, hoặc để làm khoản tiết kiệm cho

tương lai.

Từ đầu tháng 2/2022 đến nay thì giá vàng có xu hướng tăng liên tục. Đỉnh điểm đạt mốc

2075 USD/oz vào ngày 8/3/2022, tăng 15,57% trong vòng 36 ngày.



Với những diễn biến khó lường của cuộc chiến tranh Nga và Ukraine cũng như những

trừng phạt kinh tế của Mỹ và phương Tây đối với Nga sẽ gây ra những tác động lớn tới

nền kinh tế thế giới, đặc biệt những giá cả hàng hóa và tỷ lệ lạm phát trong năm 2022.

Yếu tố khiến nhiều nhà phân tích tài chính dự đoán về xu hướng tăng của vàng vẫn còn

tiếp diễn. Tuy nhiên, thị trường luôn có biến động không ngừng.

Vậy có nên mua vàng online năm 2022 không? Điều này sẽ phục thuộc vào mục đích và

thời gian giao dịch của bạn.

– Với những người muốn đầu tư ngắn hạn, thậm chí giao dịch trong ngày mà không

phải lo lắng về việc lưu trữ hay bảo quản vàng thì việc lựa chọn mua bán vàng online

theo hình thức CFD sẽ phù hợp. Bạn có thể dễ dàng sử dụng các công cụ phân tích xu

hướng giá cũng như giao dịch hai chiều để kiếm lợi nhuận trong biến động thị trường.

– Với những người muốn đầu tư dài hạn, tài sản tích lũy hay mua vàng làm trang sức

thì cần cân nhắc chọn thời điểm mua vàng thích hợp khi những biến động thị trường hạ

nhiệt, giá hàng hoá ổn định hơn. Việc mua vàng khi giá liên tục lập đỉnh có thể khiến

người mua phải chịu mức giá cao. Thời gian nắm giữ lâu khiến cho chi phí đối với việc

lưu trữ và bảo quản vàng tăng lên.

2. Top 6 cách đầu tư vàng online phổ biến hiện nay

Cách

đầu

tư

Tính

sở hữu

Phí

quản lý

Phí

bảo mật

Ngày

hết hạn

Đòn bẩy Vốn

CFD

Vàng

❌ ❌ ❌ ❌ ✔ 1

Vàng

thỏi

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ 5



Chứng

chỉ

vàng

✔ ❌ ✔ ❌ ❌ 3

ETF

Vàng

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ 2

Hợp đồng

tương lai

vàng

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ 2

Hợp đồng

quyền chọn

✔ ❌ ❌ ✔ ✔ 3

2.1.CFD vàng – Hợp đồng chênh lệch vàng: Đây là cách đầu tư được các nhà đầu tư

thế giới ưa chuộng nhất hiện nay. CFD là các lệnh ngắn hạn để mua hoặc bán một

lượng vàng cố định, tuy nhiên, nhà đầu tư không nhất thiết phải sở hữu số vàng đó vẫn

có thể kiếm lời từ chênh lệch giá.

Ưu điểm của CFD vàng:

● Không tốn chi phí quản lý: Bạn không phải lưu trữ vàng và tốn công bảo mật

kim loại quý.

● Thời gian mua bán thoải mái: Bạn có thể mua bán vàng trên kênh online, bất

kể khi nào bạn muốn.

● Cơ hội kiếm lời 2 chiều: Kể cả khi giá vàng tăng hay giảm.

● Vốn đầu tư thấp: Vì CFD thường cung cấp các mức đòn bẩy cao cho kim loại

quý nên vốn đầu tư vào CFD rất thấp. Bạn có thể giao dịch một hợp đồng

vàng với giá trị rất lớn, mà chỉ cần bỏ 1% số tiền so với giá trị hợp đồng

● Không chịu thuế thu nhập cá nhân: Mặc dù hình thức giống đầu tư cổ phiếu,

nhưng đầu tư vào CFD không giống như đầu tư chứng khoán Việt Nam,

bạn sẽ không phải chịu thuế chuyển nhượng chứng khoán. Bạn cũng không

tốn chi phí thẩm định vàng thật/giả.
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Nhược điểm CFD Vàng:

● Không có tính sở hữu: Vì là hợp  đồng phái sinh, nên bạn không có tính sở

hữu đối với vàng vật chất.

2.2.Vàng thỏi: Vàng thỏi, vàng miếng, chỉ vàng là các dạng đầu tư vào vàng vật chất.

Hình thức này là hình thức đầu tư vàng lâu đời nhất cho đến nay, và là hình thức tiết

kiệm truyền thống, vì người ta coi vàng như tài sản an toàn, tài sản tiết kiệm.

Ưu điểm:

● Có cơ hội sở hữu vàng thật.

Nhược điểm:

● Tốn nhiều chi phí liên quan tới vàng thật: Chi phí thẩm định vàng thật giả, chi

phí lưu trữ bảo hiểm vàng, chi phí chênh lệch tại các đại lý.

● Chỉ có lời khi giá vàng tăng, nếu giá vàng biến động giảm thất thường thì

không có lời.

● Không có đòn bẩy, nên vốn đầu tư cao.

2.3.Chứng chỉ vàng: Chứng chỉ vàng cũng giống như tiền giấy, tiền đô. Đây là một tờ

giấy quy ước chứng minh quyền sở hữu với vàng. Chứng chỉ vàng có nguồn gốc từ thế

kỷ 17.

Hình thức này phổ biến ở các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, từng có thời điểm người

ta đề xuất Ngân hàng nhà nước phát hành chứng chỉ vàng để huy động vàng trong

nhân dân. Năm 2011, cũng có ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi bằng vàng ngắn

hạn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chứng chỉ vàng không còn xuất hiện. Vì vậy, chứng

chỉ vàng chưa phù hợp với nhà đầu tư Việt Nam.

2.4.ETF vàng: Các quỹ trao đổi ETF vàng thường được mua bán bởi các nhà môi giới

hoặc sàn giao dịch chứng khoán. Theo đó, chứng chỉ ETF cho phép bạn sở hữu một



danh mục nhóm sản phẩm liên quan tới vàng, do quỹ ETF đó quản lý. Giá trị của ETF

gắn liền với giá vàng.

Ưu điểm:

● Hình thức phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa đầu tư.

Nhược điểm:

● Tốn chi phí quản lý quỹ ETF.

● Chỉ có lời khi giá vàng tăng, vì giá ETF liên quan trực tiếp với giá vàng.

2.5.Hợp đồng tương lai vàng: Là hợp đồng cung cấp một mức giá cố định cho hàng

hóa vào một ngày cụ thể trong tương lai. Theo đó, lợi nhuận nhà đầu tư phụ thuộc vào

sự biến động của giá cả giữa thời điểm hợp đồng được thỏa thuận và thời điểm hết

hạn.

Ưu điểm:

● Không tốn chi phí giữ an toàn cho vàng.

● Được cung cấp đòn bẩy đầu tư.

Nhược điểm:

● Không có quyền sở hữu vàng.

● Công cụ tài chính phức tạp, chỉ phù hợp với doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư

tổ chức.

● Phụ thuộc vào thời hạn đáo hạn hợp đồng, vào chi phí lưu kho, bãi hàng hóa.

2.6.Quyền chọn vàng: Là hợp đồng cung cấp cho nhà đầu tư quyền có thể thực hiện

hoặc không thực hiện quyền mua/bán vàng ở một thời điểm nhất định, với mức giá nhất

định trong tương lai. Đây cũng là hợp đồng phái sinh, nhà đầu tư không cần sở hữu

vàng vật chất.



Ưu điểm:

• Được hỗ trợ đòn bẩy đầu tư.

Nhược điểm:

• Nhà đầu tư phải trả phí bảo hiểm rủi ro cao để mua quyền chọn thực hiện/không thực

hiện hợp đồng.

• Nhà đầu tư cần quan tâm thời hạn trong quá trình đầu tư.

• Là công cụ phòng ngừa rủi ro giá hàng hóa phức tạp, chỉ phù hợp với nhà đầu tư lớn –

chuyên nghiệp.

3. Cần suy nghĩ gì trước khi quyết định mua vàng

Có rất nhiều cách đầu tư vàng như mình trình bày ở trên. Sẽ không có cách đầu tư vàng

là thỏa mãn được tất các nhu cầu của nhà đầu tư. Vì vậy, bạn cần suy nghĩ gì trước khi

quyết định đầu tư vàng?

—Nên mua vàng gì?

Vàng là tài sản hữu hình có giá trị cao, trong mục 2 đã giới thiệu chi tiết về khá nhiều

cách đầu tư vàng như Vàng vật chất, Quỹ ETF Vàng hay các hợp đồng phái sinh

Vàng, tùy thuộc vào mục đích và tiềm lực tài chính của mỗi cá nhân.

→Vàng vật chất: Bao gồm vàng trang sức và vàng miếng. Tuy nhiên ở góc độ đầu tư,

hầu hết mọi người đều chọn vàng miếng bởi tính đa dụng và thanh khoản, đồng thời

vàng miếng cũng ít bị hao mòn hơn so với vàng trang sức.

→Quỹ ETF Vàng: Tương tự như những sản phẩm đầu tư khác như cổ phiếu, chứng

khoán thì Vàng cũng có quỹ ETF. Đây là một dạng quỹ hoán đổi danh mục có thể được
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sử dụng để phòng ngừa rủi ro khi đầu tư vào vàng hoặc kiếm lợi nhuận dựa trên chính

biến động của giá vàng.

Một số quỹ ETF Vàng lớn trên thế giới có thể kể đến như SPDR Gold Trust ETF (GLD),

PowerShares DB Gold ETF (DGL) và iShares COMEX Gold Trust ETF (IAU). Tuy nhiên,

tại Việt Nam hiện chưa có quỹ ETF Vàng và vì vậy bạn sẽ chưa thể đầu tư theo phương

pháp này được.

→Hợp đồng phái sinh Vàng: Là các hợp đồng chênh lệch(CFD) cho phép nhà đầu tư

kiếm lời từ Vàng mà không cần phải sở hữu. Nói một cách dễ hiểu, bạn dựa vào giá

Vàng để mua hoặc bán khống tài sản và thu lợi nhuận từ những biến động giá trên thị

trường giao dịch. Đây là hình thức phổ biến đối với các nhà đầu tư bởi tính toàn cầu,

minh bạch và đặc biệt là không yêu cầu sở hữu một số vốn lớn như Vàng vật chất.

Tóm lại, đối với thị trường Việt Nam hiện nay, việc đầu tư vào Vàng chủ yếu qua hai

kênh Vàng vật chất và hợp đồng chênh lệch(CFD) Vàng. Nếu bạn đang băn khoăn

không biết nên chọn phương thức nào là hợp lý, mình sẽ phân tích về cả hai phương

pháp này ngay sau đây.

Nếu là mua vàng vật chất cần suy nghĩ gì

—Chất lượng của vàng vật chất?

Thông thường vàng vật chất dùng trong đầu tư là loại vàng miếng được chế tác với hàm

lượng vàng nguyên chất 99,99% tương đương với vàng 24k. Mỗi miếng vàng này đều

phải được dập khuôn ngay ngắn, có đóng chữ ký hiệu ghi tên của nơi sản xuất, khối

lượng vàng và mã hiệu. Vàng miếng này chỉ được sản xuất trực tiếp bởi nhà nước hoặc

các doanh nghiệp được nhà nước cấp phép.

–Vốn đầu tư của bạn có đủ ko?



Giá vàng thế giới tại thời điểm người viết bài là 1719$/ounce(khoảng 48 triệu

đồng/lượng), trong khi đó giá vàng trong nước đang dao động trong khoảng 56  triệu

đồng/lượng. Với mức giá này quả thực rất khó để những nhà đầu tư có số vốn vài trăm

triệu kiếm được lợi nhuận tốt, trong khi đó rủi ro là khá cao khi giá Vàng vẫn đang nằm

trong xu hướng giảm dài hạn kể từ đầu năm. Vì vậy, trước khi tính đến chuyện đầu tư

Vàng vật chất, bạn cần phải chuẩn bị một số vốn tương đối lớn và đồng thời, nguồn vốn

này nên là vốn nhàn rỗi bởi áp lực phải thanh lý khi Vàng giảm giá sâu sẽ rất dễ khiến

khoản đầu tư của bạn bị thua lỗ lớn.

–Các loại chi phí khi đầu tư Vàng vật chất?

Chi phí đầu tư Vàng vật chất chủ yếu nằm ở khâu lưu trữ, bảo quản tránh mất cắp, thất

lạc do Vàng là loại tài sản có giá trị. Nếu bạn sở hữu số lượng lớn Vàng vật chất thì

cách an toàn nhất là gửi ngân hàng giữ hộ với mức phí khoảng 30.000/cây/năm. Ngoài

ra, mức giá khi mua vàng vật chất ngoài thị trường đã bao gồm thuế phí, chi phí chế tác

và gia công.

–Giá trị vàng sẽ ra sao khi bạn muốn bán ra

Giá vàng mua vào luôn luôn cao hơn giá bán ra tại cùng một thời điểm, đây là điều bạn

cần lưu ý khi đầu tư Vàng vật chất. Ngoài ra, vàng sẽ bị hao mòn nhất là vàng trang

sức.

–Lợi nhuận khi đầu tư Vàng?

Lợi nhuận đến từ đầu tư Vàng chỉ có nếu như giá Vàng tăng cao sau khi bạn mua.

Ví dụ: Bạn mua vào 10 lượng Vàng với giá 55,45 triệu đồng/lượng và bán ra khi giá

tăng lên 60 triệu đồng/lượng thì lợi nhuận thu được sẽ là:



Vốn đầu tư= 55,45 * 10= 554,5 triệu đồng
Lợi nhuận = (Giá mua – Giá Bán) * Khối lượng= (62 – 55,4)*10= 66 triệu đồng
Tỷ suất lợi nhuận= 66/554,5= 12%
Giá vàng tăng: 12%
Tỷ lệ: 1:1

Các câu hỏi thường gặp khi mua hợp đồng chênh lệch vàng

–kiếm được tiền như thế nào nếu không thể sở hữu vàng?

Như đã phân tích ở mục (2), với giá trị đắt đỏ của Vàng ở thời điểm hiện tại, thật khó để

bạn có lợi nhuận với ố vốn đầu tư chỉ vài triệu đồng. Vậy thì làm cách nào để đầu tư vào

Vàng nếu không thể sở hữu Vàng?

Câu trả lời chính là mua hợp đồng chênh lệch(CFD) Vàng. Đây là một cách chơi phái

sinh cho phép bạn mua và bán khống Vàng và kiếm lợi nhuận từ những biến động giá

của Vàng mà không cần phải sở hữu Vàng vật chất trong tay.

–Vốn đầu tư thế nào?

Vốn đầu tư vào hợp đồng chênh lệch(CFD) Vàng là rất nhỏ so với Vàng vật chất. Lý do

là bởi, khi giao dịch CFD Vàng bạn được phép sử dụng đòn bẩy để khuếch đại khối

lượng giao dịch của bản thân lên gấp hàng trăm lần. Nói một cách dễ hiểu, chỉ với 1

triệu đồng trong tay, bạn có thể đầu tư vào CFD Vàng với khối lượng tương đương với

100 triệu Vàng vật chất.

–Các loại chi phí đầu tư

Hợp đồng chênh lệch(CFD) Vàng được giao dịch tại các sàn ký quỹ. Vì vậy, chi phí đầu

tư của bạn sẽ bao gồm vốn đầu tư ban đầu(chỉ từ 1 triệu) và phí chênh lệch(spread)

được quy định riêng tại sàn.

https://www.dautumoi.vn/cach-choi-chung-khoan-phai-sinh
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–Tính thanh khoản và tính linh hoạt–khi nào mua bán đều được?

Tương tự như Vàng vật chất, giao dịch CFD Vàng cũng cực kỳ thanh khoản và linh

hoạt. Thậm chí, CFD Vàng còn tỏ ra vượt trội hơn so với Vàng vật chất bởi:

→ CFD Vàng là một thị trường giao dịch Hàng hóa có quy mô toàn cầu, tập trung trader

đến từ khắp nơi trên thế giới.

→ Tất cả những gì bạn cần để giao dịch CFD Vàng là thiết bị có kết nối internet, bạn

không cần phải ra tận tiệm Vàng để xếp hàng mua hay bán.

→ Khi đầu tư Vàng vật chất, bạn chỉ có lợi nhuận nếu giá Vàng tăng lên. Đối với CFD

Vàng, cho dù giá Vàng có tăng hay giảm thì bạn vẫn có lợi nhuận miễn là bạn lựa chọn

vị thế chính xác.

— Lợi nhuận – Chi phí khi giao dịch Vàng CFD

Để bạn hiểu rõ hơn về cách thức kiếm lợi nhuận từ giao dịch Vàng CFD. Mình sẽ lấy

một ví dụ về giao dịch mua Vàng với số vốn ban đầu từ 1 triệu đồng.

Sản phẩm CFD Vàng

Vốn đầu tư 34,73$~ 800.000 VNĐ

Đòn bẩy 1:100

Giá Vàng thời điểm mua 1734,73$

Khối lượng Vàng mua được 0,02 lot

Quy mô hợp đồng 100 ounce

Giá trị hợp đồng 3469,46$

Giá Vàng thời điểm bán 1800$

Lợi nhuận thu được (1800-1734,73)
*0,02*100

=
130,54$

~ 3.000.000 VNĐ



Tỷ suất lợi nhuận 375,9%

Như vậy, với khoảng 1 triệu đồng đầu tư vào CFD Vàng, bạn có thể thu về khoản lợi

nhuận lên tới 3 triệu(375,9%) trong khi giá vàng chỉ thay đổi 3,7%.

Tóm lại ưu nhược điểm của 2 cách này:

Phương

pháp đầu tư

Vàng vật chất CFD Vàng

Ưu điểm -Là nơi trú ẩn an toàn trước

các biến cố địa chính trị

-Rất dễ đầu tư, ai cũng có

thể tham gia

-Vốn đầu tư rất nhỏ-Lợi nhuận cao-Có

thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá giảm

Nhược

điểm

-Vốn lớn-Yêu cầu lưu trữ,

bảo quản tốt

-Đòn bẩy tài chính có thể khiến bạn thua

lỗ lớn hơn dự tính

Tỷ suất lợi

nhuận

1:1 1:100

4. Hướng dẫn đầu tư vàng ngắn hạn online

Với sự phong phú của các nguồn tài nguyên giáo dục trực tuyến, rất dễ để các nhà đầu

tư tham gia đầu tư vàng ngắn hạn online. Nếu bạn là người mới bắt đầu, mình sẽ

hướng dẫn các bạn cách đầu tư vàng CFD – vì đây là cách đầu tư vàng ngắn hạn phổ



biến nhất trên thị trường hiện nay. Mình cũng sẽ chọn sàn Mitrade để làm ví dụ hướng

dẫn – vì đây là sàn CFD vàng online uy tín, được nhiều Trader Việt lựa chọn.

Bước 1: Đăng ký tài khoản vàng online

Đăng ký tài khoản CFD online rất đơn giản, bạn chỉ cần cung cấp số điện thoại, hoặc

email/facebook để có thể liên kết tài khoản mới.

Có 2 loại tài khoản dành cho bạn chọn:

● Tài khoản ảo: Đây là tài khoản thực hành demo, dành cho bạn tập tành mua

bán vàng online trên điều kiện thị trường thật

● Tài khoản thực: Đây là tài khoản giao dịch với tiền của cá nhân và có thể rút

lợi nhuận sau khi có lợi

Bước 2: Nạp vốn đầu tư

Để nạp vốn đầu tư, bạn có thể chọn cổng nạp tiền từ ATM nội địa, từ Visa hoặc chuyển

khoản ngân hàng. Việc nạp tiền rất nhanh chóng, bạn có thể nhận được vốn đầu tư

ngay khi nạp tiền vào quỹ.

Bước 3: Tìm tín hiệu đầu tư

Trên app giao dịch vàng online,  bạn có thể truy cập sử dụng biểu đồ chuyên sâu miễn

phí, nhiều công cụ chỉ báo kỹ thuật tùy theo nhu cầu của bạn. Các  tín hiệu đầu tư cũng

được cung cấp qua các báo cáo phân tích vàng thường xuyên.

Bước 4: Đặt lệnh mua/bán vàng online

Quy tắc đặt lệnh mua/bán vàng online như sau:

● Nếu bạn thấy có tín hiệu tăng giá vàng tương lai, đặt lệnh MUA



● Nếu bạn thấy có tín hiệu giảm giá vàng trong tương lai, đặt lệnh BÁN

KHỐNG

Các nút đặt lệnh MUA/BÁN được hiển thị ngay trên biểu đồ trực tuyến, rất dễ sử dụng.

Cụ thể, mình sẽ hướng dẫn bảng tính mua/bán khống vàng online như thế nào.

Công thức chung:

Vốn ký quỹ = Giá vàng online * Quy mô hợp đồng * Quy mô muốn mua/bán * Đòn

bẩy

Lợi nhuận = Chênh lệch giá vàng * Quy mô hợp đồng * Quy mô muốn mua/bán

Cụ thể:

Vị thế MUA BÁN KHỐNG



Quy mô hợp đồng 100 ounce/lô 100 ounce/lô

Giá cổ phiếu hiện tại 1.843,57$ 1.843,57$

Quy mô muốn mở hợp đồng 0,1 lô 0,1 lô

Đòn bẩy (tham khảo sàn Mitrade) 1:100 1:100

Ký quỹ ban đầu 1.843,57

*100

*0,1

*1:100

=

184,357$

1.843,57

*100

*0,1

*1:100

=

184,357$

Giá cổ phiếu thay đổi 1.846,31$ 1.840,00$

Lợi nhuận (1.846,31

– 1.843,57)

(1.843,57-1.840,00)

*100*0,1



*100*0,1

=27,4$

=35,7$

Tỷ suất lợi nhuận 27,4/184,35

=14,86%

10/89,067

=19,36%

Số liệu lấy từ sàn Mitrade, không phải là cập nhật theo thời gian thực

***Tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào đòn bẩy của sàn, và mức độ biến động của vàng

online. Với đòn bẩy 1:100 khi đầu tư CFD vàng online, trong trường hợp ở trên, khi mua

vàng, giá vàng biến động 0,14%, thế nhưng tỷ suất lợi nhuận có thể đạt đến hơn 14%

(gấp 100 lần).

Bước 5: Quản lý rủi ro biến động giá

Vàng hoặc bất kỳ tài sản tài chính nào đều sẽ biến động và gặp phải rủi ro về giá. Do

đó, khi đặt lệnh mua hay bán, bạn cần sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh chốt

lời, lệnh cắt lỗ để cố định chi phí của mình.

Ngoài ra, bạn cũng cần theo dõi tin tức thường xuyên để biến giá cả vàng biến động

như thế nào. Nếu có thay đổi giá đột biến, hãy đưa ra quyết định đóng lệnh phù hợp.

Bước 6: Đóng lệnh, chốt quỹ

Để đóng lệnh, bạn chỉ cần đặt lệnh ngược lại với lệnh ban đầu. Tức nếu đặt lệnh bán

khống trước đó, bây giờ bạn đặt lệnh mua lại.

https://go.onelink.me/ESP8/f10a79b
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Ngay sau khi đóng lệnh, mọi thay đổi trong vị thế như lời/lỗ sẽ được cộng vào quỹ vốn

của bạn ngay lập tức. Bạn có thể tái đầu tư, hoặc rút tiền về ngân hàng của mình.

*** Lưu ý khi đầu tư vàng ngắn hạn online: Bạn nên tìm các sàn online mà có thể vừa

đầu tư vàng online, vừa đầu tư vào các công cụ tài chính khác như dầu, bitcoin, cổ

phiếu Mỹ… để đa dạng hóa đầu tư.

5. Hướng dẫn đầu tư vàng dài hạn online

Vì vàng vật chất là phương pháp đầu tư vàng phổ biến nhất, nên mình sẽ hướng dẫn

bạn cách đầu tư vàng dài hạn online được quan tâm nhiều nhất tại Việt Nam hiện nay.

Bước 1: Tìm sản phẩm cần mua

Bạn có thể tìm mua vàng miếng tại các cửa hàng được phép mua bán vàng miếng hợp

pháp trong nước.

Bước 2: Gửi vàng tiết kiệm tại các ngân hàng

Sau khi tìm được sản phẩm vàng miếng, vàng thỏi hoặc chỉ vàng phù hợp. Bạn có thể

đến ngân hàng để gửi tiết kiệm số vàng (Thay vì giữ tại nhà).

Bước 3: Nhận lãi suất online

Sau khi gửi vàng tiết kiệm, đến kỳ hạn, nhà đầu tư sẽ được tính lãi theo giá mua vào, và

được nhận tiền mặt VND, hoặc chuyển khoản tiền VND vào tài khoản của bạn. Trong

khi đó, vốn gốc là “vàng” sẽ được tái tiết kiệm, hoặc được hoàn vốn gốc bằng vàng

miếng theo chuẩn của bên ngân hàng.

6. Đầu tư vàng ở đâu an toàn? Cách chọn nơi đầu tư vàng

Vàng là tài sản đặc biệt, liên quan tới tính thật giả và tính an toàn khi đầu tư vốn. Do đó,

để đầu tư vàng an toàn, bạn nên lưu ý các cách chọn sàn vàng uy tín:

https://www.dautumoi.vn/san-vang-uy-tin


● Nếu mua vàng vật chất

Nếu mua vàng vật chất, hãy chọn đến các cơ sở mua bán vàng bạc đá quý uy tín, có

thương hiệu. Đừng mua vàng miếng/vàng thỏi tại các cửa hàng điện phương, vì vàng

rất dễ làm giả tuổi, pha tạp chất, đến khi bán lại sẽ bị lỗ.

Khi mua vàng, hãy yêu cầu cửa hàng cung cấp hóa đơn và giữ lại. Đồng thời, mua vàng

ở thương hiệu nào thì nên bán vàng ở thương hiệu đó, sẽ tránh bị tình trạng ép giá.

Dưới đây là một vài thương hiệu vàng uy tín bạn có thể tìm để mua vàng vật chất.

Thương hiệu Công ty

Vàng miếng PNJ Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ

Vàng miếng SJC Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn

Vàng miếng Doji Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu

Vàng Mi Hồng Công ty TNHH Vàng Mi Hồng, TPHCM

● Nếu giao dịch CFD

Để giao dịch CFD vàng thông thường bạn phải đầu tư qua sàn vàng online. Tuy nhiên,

nên kỹ lưỡng chọn các sàn vàng quốc tế (Vì Việt Nam không cho phép doanh nghiệp

Việt Nam lập sàn vàng). Các lưu ý khi chọn sàn giao dịch CFD vàng online:



● Là sàn có quy định: Sàn CFD quốc tế cần được quy định bởi tổ chức tài

chính quốc tế như CySEC, ASIC, FCA… Các tổ chức này là tổ chức tài chính

quốc tế hàng đầu thế giới, sẽ giúp bảo vệ vốn nhà đầu tư được an toàn,

không bị gian lận hay bị sàn ăn chặn. Các nhà đầu tư tìm được sàn có quy

định sẽ tránh bị cháy tài khoản do sàn vàng lừa đảo.

● Sàn có app dễ sử dụng: Vì đầu tư online cần bạn linh hoạt mọi lúc mọi nơi,

để chớp thời cơ ngay khi giá vàng quốc tế có biến động. Do đó, bạn hãy chọ

app đầu tư CFD vàng dễ sử dụng, sử dụng được trên cả điện thoại và máy

tính.

● Sàn cho phép nạp tiền dễ dàng: Hãy chọn sàn cho phép bạn nạp tiền bằng

VNĐ, hoặc có thể quy đổi VNĐ ra tiền quốc tế để đầu tư vàng online quốc tế.

Sàn phải có cổng nạp tiền bằng ATM nội địa, hoặc chuyển khoản ngân hàng,

hoặc Visa/Mastercard…

● Sàn có chi phí thấp: Khi đầu tư CFD vàng, bạn nên chú ý đầu tư tại các sàn

có phí hoa hồng bằng 0, và phí chênh lệch thấp cạnh tranh so với các sàn

CFD vàng khác.

7. Khi nào là thời điểm tốt để đầu tư vàng

Thị trường vàng vật chất trong nước thường hoạt động trong giờ hành chính, khoảng 7h

sáng đến 20 hoặc 22 giờ tối các ngày.

Không giống như vàng vật chất trong nước, thị trường vàng quốc tế là thị trường trải dài

trên toàn cầu, hoạt động liên tục 24/5, do đó nhà đầu tư có thể giao dịch vàng trên khắp

thế giới bất cứ lúc nào họ muốn.

Dưới đây là khung giờ giao dịch trực tuyến của một số thị trường vàng trên thế giới:

● Luân Đôn, Vương quốc Anh – Mở cửa từ 15:00 – 24:00 (giờ Việt Nam)

● New York, Hoa Kỳ – Mở cửa từ 20:20 – 1:30 (giờ Việt Nam)

● Mumbai, Ấn Độ – Mở cửa từ 11:30 – 1:00 (giờ Việt Nam)

● Dubai, UAE – Mở cửa từ 11:30 – 14:30 (giờ Việt Nam)



● Jakarta, Indonesia – Mở cửa 9:30 – 17:30 (giờ Việt Nam)

● Islamabad, Pakistan – Mở cửa từ 12:00 – 20:00 (giờ Việt Nam)

● Thượng Hải, Trung Quốc: Mở cửa từ 8:00 – 10:30 và sau đó mở cửa 12:30 –

đóng cửa lúc 14:00 (giờ Việt Nam)

● Tokyo, Nhật Bản – Mở cửa từ 7:00 – 13:30, sau đó mở cửa lúc 15:00-21:00

GMT (giờ Việt Nam)

Dù hoạt động hầu như 24/24, nhưng giá vàng có xu hướng biến động nhiều hơn vào

một số thời điểm nhất định trong ngày. Dưới đây là một số thời điểm tốt nhất trong ngày

để giao dịch vàng trực tuyến:

Thời gian giao dịch

(Giờ Việt Nam)

Biến động trung bình

7.00 – 11.00 0,41%

11.00 – 15.00 0,42%

15.00 – 19.00 0,51%

19.00 – 23.00 0,94%

23.00 – 3.00 0,62%

3.00 – 7.00 0,25%



(Nguồn: Dailyforex)

Dữ liệu cho thấy, giá vàng có xu hướng dao động trung bình nhiều nhất trong khoảng

thời gian từ tối đến khuya theo giờ Việt Nam (Từ 19h – 23h). Đây cũng trùng với thời

gian mở cửa thị trường vàng online của Mỹ và Anh – hai thị trường tài chính lớn nhất

thế giới. Nếu bạn giao dịch CFD vào giờ này, thị trường sẽ sôi động và có biến động

cao. Ngược lại, nếu mức độ chịu rủi ro của bạn thấp, bạn có thể chọn giao dịch ở các

khung giờ còn lại.

8. Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư vàng

Để đầu tư vàng hiệu quả, bạn nên tìm hiểu kinh nghiệm từ những người đi trước. Dưới

đây là một số tip đầu tư vàng mình thấy được nhiều nhà đầu tư kỳ cựu chia sẻ mà có

thể bạn quan tâm:

● Bắt đầu chậm với vốn nhỏ:

Khi mới tham gia thị trường, bạn không nên quá hấp tấp. Theo các nhà đầu tư lâu năm,

bạn chỉ nên dành tối đa 5-10% số tiền vốn đầu tư để giao dịch vàng. Đây là tỷ lệ vốn

đầu tư tối ưu cho tất cả các lệnh giao dịch đang mở, cũng giúp bạn tránh tổn thất quá

nhiều trong các lần đầu tư đầu tiên.

● Chú ý quản lý rủi ro giá cả:

Các nhà đầu tư có kinh nghiệm luôn sử dụng lệnh cắt lỗ/chốt lời để quản lý rủi ro do

biến động giá.

-Lệnh chốt lời: Giúp cố định lợi nhuận ở một mức giá nhất định.

-Lệnh cắt lỗ: Giúp cố định khoản lỗ tối đa bạn có thể chấp nhận ở giá xác định trước.



Một mẹo khác là hãy chọn sàn có cơ chế bảo vệ chống số dư âm. Như vậy, số tiền

lỗ/tổn thất của bạn không vượt quá tiền trong quỹ, lỡ như thị trường có biến động bất

ngờ, bạn sẽ không mất mát thêm nhiều hơn tiền ký quỹ của bạn.

● Chú ý đến tỷ lệ vàng/bạc

Giá vàng và bạc có mối tương quan thuận, nếu giá vàng tăng thì bạc cũng tăng và

ngược lại. Tỷ lệ vàng/bạc sẽ giúp bạn theo dõi được mối tương quan này. Ngoài tỷ lệ

vàng/bạc, hãy chú ý đến các tín hiệu từ các chỉ số khác như tỷ lệ vàng/trái phiếu, tỷ lệ

vàng/dầu.

● Luôn cập nhật tin tức thị trường mới nhất

Các tin tức như lãi suất, hành động mua và bán của các ngân hàng trung ương luôn có

tác động đến giá vàng, vì vậy, hãy theo dõi tin tức và lịch kinh tế thường xuyên.

● Tham gia các Blog & diễn đàn tài chính

Các blog, diễn đàn thảo luận về các vấn đề tài chính như đầu tư vàng, forex hay chứng

khoán một cách tuyệt vời để bạn tìm hiểu thị trường, nhận được lời khuyên và ý tưởng

từ các chuyên gia thị trường.

● Mở tài khoản demo vàng

Các nhà đầu tư kinh nghiệm đã từng dùng tài khoản Demo để thực hành, thậm chí test

chiến lược đầu tư vàng online mới. Nhiều sàn hiện nay đang cung cấp tài khoản demo

miễn phí.

● Xem TradingView

TradingView là trang mạng xã hội cho giới đầu tư, chuyên cung cấp đồ thị giá, biểu đồ

và báo cáo để giao dịch vàng quốc tế. Bạn cũng sẽ học hỏi kinh nghiệm đầu tư vàng từ

nhiều trader giỏi trên tradingview.



9. Hiệu suất đầu tư vàng so với cổ phiếu, Forex

Vàng luôn là một khoảng lựa chọn an toàn với các nhà đầu tư, dù trong điều kiện kinh tế

tăng trưởng hay khủng hoảng.

Nếu so sánh với chứng khoán, một trong những kênh đầu tư lâu đời, quen thuộc và là

lựa chọn của  đại đa số trader, có thể thấy, hiệu suất của vàng luôn nằm ở mức vượt trội

trong suốt 15 năm qua.

(Hiệu suất giá vàng và chỉ số Công nghiệp Dow Jones từ năm 2000 – 2020. Nguồn:

www.macrotrends.net)

Dựa vào biểu đồ trên có thể thấy, hiệu suất giá vàng (đường màu vàng) luôn cao hơn

rất nhiều, bỏ khoảng cách rất xa so với chỉ số DJ. Bình quân, nếu chứng khoán tăng

trưởng từ 25 – 150%, thì vàng có lúc còn đạt các mốc tăng trưởng siêu cao như những

năm 2012, 2013 và 2020 có thể đạt đến 450 – 500% hiệu suất. Nếu chứng khoán có

tăng trưởng âm, thì kể từ sau năm 2003, hiện tượng tăng trưởng âm không được ghi

nhận ở vàng.



Còn so với ngoại hối, biến động giá của thị trường vàng và thị trường ngoại hối thường

bị ảnh hưởng bởi các yếu tố giống nhau, chẳng hạn như tình hình chính trị, chiến tranh

và bất ổn. Nếu những sự kiện đó xảy ra, giá vàng và tỷ giá hối đoái đều bị ảnh hưởng

rất lớn.

Theo Macrotrends, trong 5 năm qua, giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ (có trọng số

thương mại) đều là biến động cao. Chứng tỏ chúng thường xuyên tạo ra các mức biến

động giá trồi sụt, tạo ra chênh lệch hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư.

10. Kết luận

Nếu bạn đang muốn đầu tư vào vàng, hãy bắt đầu học tập những kiến thức cơ bản về

thị trường vàng quốc tế. Ngoài ra, hãy học thực hành đầu tư để nắm bắt ngay những

mẹo giao dịch thực tế.


