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Forex có lẽ là thị trường dễ giao dịch nhất trên thế giới, với hàng 
nghìn tỷ USD tiền tệ được mua và bán hàng ngày. Thị trường Forex 
có thể khiến nhà giao dịch nhập môn cảm thấy bị quá tải do quy mô 
khổng lồ và đặc tính phức tạp của nó - do đó, eBook này sẽ gỡ rối 
mọi vấn đề về giao dịch Forex bằng cách tiết lộ cách thức hoạt động 
của thị trường tiền tệ và cho biết các cặp tiền phổ biến nhất cũng 
như các chiến lược giao dịch mà các nhà giao dịch thành công áp 
dụng khi giao dịch tiền tệ. 

Trên hết, cuốn eBook này sẽ tạo cho bạn một nền tảng vững chắc để 
giao dịch khôn khéo nhằm khởi đầu nghề giao dịch thành công. 

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích hướng dẫn này và có được mọi 
thông tin cần thiết để giao dịch tiền tệ một cách hiệu quả. 

Nhóm nghiên cứu Tickmill

GIỚI THIỆU

https://tickmill.com/
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Khám	phá	các	thông	tin	cơ	bản	về	giao	dịch	tiền	tệ	và	hiểu	biết	sâu	sắc	về	
cách	thức	hoạt	động	của	thị	trường	Forex,	những	động	lực	thúc	đẩy	giá	tiền	
tệ	và	lý	do	khiến	giao	dịch	Forex	trở	nên	phổ	biến	trên	toàn	cầu.

GIAO DỊCH FOREX 
THÔNG TIN 
CƠ BẢN

01
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Forex (FX), còn được gọi là giao dịch ngoại hối, là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản 
nhất thế giới, trong đó tiền tệ được mua và bán. 

Nếu đã từng du lịch nước ngoài, bạn có thể đã thực hiện giao dịch ngoại hối thực tế bằng cách 
mua tiền tệ của quốc gia mà bạn sắp đến.  Ví dụ: bạn có thể đã bán Euro để mua Bảng Anh cho 
chuyến đi đến Anh. Sự khác nhau của nó với thị trường forex trực tuyến là bạn không mua hoặc 
bán tiền thật. Bạn mua hoặc bán sự dao động của tiền tệ với mục đích đạt được lợi nhuận từ sự 
tăng hoặc giảm giá của một loại tiền tệ này so với tiền tệ khác.  

Khi quyết định mua hoặc bán, bạn đầu cơ vào giá tương lai của các loại tiền tệ. Lấy ví dụ về 
cặp EUR/USD. Euro là đồng tiền cơ sở, đó là đồng tiền mà bạn chọn để mua và USD là đồng 
tiền đối ứng (đồng tiền đứng sau) mà bạn chọn để bán. Giả sử do dao động của thị trường, 
giá trị của đồng Euro tăng lên so với USD. Khi đó, bạn quyết định đóng giao dịch và bán Euro. 
Sự tăng chênh lệch về tỷ suất Euro là lợi nhuận cho giao dịch của bạn.  

Giá trị tiền tệ trên thị trường Forex được quyết định bởi nhu cầu.  Lượng nhu cầu đối với 
Zloty của Ba Lan, Franc của Thụy Sĩ hoặc Yên của Nhật sẽ làm tăng hoặc giảm giá trị của nó 
so với các loại tiền tệ khác.

GIAO DỊCH FOREX LÀ GÌ
VÀ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ

https://tickmill.com/
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CẶP
TIỀN TỆ

Trong giao dịch Forex, chủ yếu là bạn giao dịch tiền tệ, là các đồng tiền luôn được giao dịch theo 
cặp. Cặp tiền tệ được phân loại như sau: chính, chéo, phụ và ngoại lai. Đồng tiền chính thường có 
đồng USD và được xem là dễ giao dịch nhất, EURUSD là cặp tiền được giao dịch cao nhất. 

EURUSD Euro/Đô la Mỹ “Fiber”

GBPUSD Bảng Anh/Đô la Mỹ “Cable”

USDJPY Đô la Mỹ/Yên Nhật “Ninja”

USDCHF Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ “Swissie”

USDCAD Đô la Mỹ/Đô la Canada “Loonie”

AUDUSD Đô la Úc/Đô la Mỹ “Aussie”

NZDUSD Đô la New Zealand/Đô la Mỹ “Kiwi”

https://tickmill.com/


8 www.tickmill.com/viGIAO DỊCH CÁC CẶP TIỀN CHÍNH

Tại Tickmill, có hàng tá cặp tiền tệ để giao dịch ngoài các công cụ phổ biến, bao gồm CFD theo 
chỉ số, hàng hóa (bao gồm kim loại quý), công trái và tiền điện tử.

Mỗi cặp tiền tệ đều được liệt kê ở dạng tỉ giá hối đoái, bao gồm giá “ask” và giá “bid”. Giá ask là 
mức giá mà nhà môi giới muốn bán một cặp tiền tệ cho trước và giá bid là số tiền mà nhà môi 
giới sẵn sàng mua cặp tiền tệ đó. Sự chênh lệch giữa giá ask và giá bid được gọi là mức chênh 
lệch spread. Mức chênh lệch spread này càng thấp thì bạn càng tiết kiệm được nhiều tiền hơn 
cho mỗi giao dịch. 

Trên 85% trong số tất cả các giao dịch hàng ngày đều là giao dịch các 
đồng tiền chính, bao gồm Đô la Mỹ, Yên Nhật, Euro, Bảng Anh, Franc 
Thụy Sĩ, Đô la Canada và Đô la Úc.

Tickmill cung cấp các mức chênh lệch 
thấp từ 0.0 pip

https://tickmill.com/
https://tickmill.com/vi/instruments/forex/
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN THỊ TRƯỜNG FOREX

Giá tiền tệ được quyết định bởi đa dạng các điều kiện kinh tế và chính trị, bao gồm những thay 
đổi về lãi suất, lạm phát và sự ổn định chính trị. Ngoài ra, phạm vi mà Ngân hàng trung ương của 
một quốc gia can thiệp vào nền kinh tế nhằm kiểm soát nguồn cung tiền có thể gây ra những dao 
động lớn về giá tiền tệ. Tâm lý và đánh giá thị trường, đó là cách thức các nhà giao dịch nhận 
thức sức mạnh của một đồng tiền cụ thể, cũng có thể là mộ t yếu tố làm thay đổi thị trường. Cuối 
cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc thông báo tin tức cũng có thể có những hệ quả 
trực tiếp đến sự ổn định kinh tế của một thị trường. 

https://tickmill.com/
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PHÂN TÁN

Một đặc tính độc đáo của thị trường toàn cầu này là không có thị trường trung 
tâm để giao dịch ngoại hối. Mọi giao dịch đều được thực hiện qua hình thức điện 
tử trên các mạng máy tính giữa các nhà giao dịch trên khắp thế giới.  

HOẠT ĐỘNG 24/5

Thị trường Forex hoạt động 24/5, nghĩa là thị trường này mở cửa vào Chủ Nhật 
21:00 GMT và đóng cửa vào thứ Sáu 21:00 GMT. Các trung tâm giao dịch Forex 
chính là New York, London, Hong Kong, Singapore, Tokyo và Sydney. 

Thị trường Forex được chia thành bốn phiên giao dịch chính: Phiên Sydney, phiên 
Tokyo, phiên London và phiên New York. Theo đó, ví dụ như khi ngày giao dịch 
kết thúc tại Mỹ, thì một phiên giao dịch mới sẽ bắt đầu tại Úc. Do đó, thị trường 
Forex hết sức năng động và báo giá thường xuyên thay đổi.  

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỊ TRƯỜNG

Những người tham gia thị trường Forex gồm có ngân hàng (cả quy mô lớn và 
vừa), Ngân hàng trung ương, nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, tập đoàn, 
chính phủ, nhà đầu cơ tiền tệ.  

THANH KHOẢN

Khối lượng được giao dịch toàn cầu càng cao thì tính thanh khoản càng cao. Từ 
khía cạnh của một nhà giao dịch, tính thanh khoản rất quan trọng vì nó quyết định 
mức độ suôn sẻ mà giá có thể thay đổi qua một khoảng thời gian nhất định. 

ĐÒN BẨY

Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy làm công cụ để “mượn” tiền và tăng tối đa 
vốn đầu tư của họ. Tuy đòn bẩy có thể là lợi thế để tăng lợi nhuận, nhưng nó cũng 
làm tăng thua lỗ, do đó nên sử dụng thận trọng. 

DỄ DÀNG TIẾP CẬN

Bước chân vào thị trường Forex khá dễ 
dàng, tiện lợi và không tốn nhiều chi 
phí. 

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH
CỦA THỊ TRƯỜNG FOREX

Tại Tickmill, bạn có thể bắt đầu giao dịch 
bằng một khoản tiền ký gửi nhỏ tương 

đương 100 USD.

https://tickmill.com/
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CÁC LOẠI
THỊ TRƯỜNG FX

Thị trường giao dịch ngoại hối thường được phân loại dựa trên thời gian giao dịch được 
thực hiện: thị trường giao ngay (spot), thị trường có kỳ hạn (forward) và thị trường tương lai 
(futures).

Thị trường giao ngay là nơi các đồng tiền được mua và bán bằng mức giá hiện tại (tỷ suất 
giao ngay) được xác định bởi cung và cầu cũng như phản ánh các yếu tố khác nhau như tình 
hình kinh tế trong các nền kinh tế toàn cầu, lãi suất hiện tại, điều kiện chính trị xã hội và nhận 
thức về hiệu quả tương lai của đồng tiền này so với đồng tiền khác. 

Ngược lại, các thị trường có kỳ hạn và tương lai liên quan đến các hợp đồng đại diện cho 
những xác nhận về một loại tiền tệ nhất định, một giá cụ thể trên đơn vị và một ngày thanh 
toán trong tương lai.

https://tickmill.com/
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TÓM TẮT LỊCH SỬ
 CỦA GIAO DỊCH FOREX

TIÊU CHUẨN VÀNG 

Giao dịch forex xuất hiện từ thế kỷ thứ 19, khi hệ thống tiền tệ tiêu 
chuẩn Vàng được biết đến lần đầu tiên. Theo hệ thống này, hối suất 

của tất cả tiền tệ được đánh giá dựa trên vàng. 

BRETTON WOODS

Sau chiến tranh thế giới 2, thỏa thuận Bretton Woods được thiết lập và 
đồng đô la Mỹ được chọn làm đồng tiền dự trữ chính. 

THỎA THUẬN JAMAICA

Theo sau sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods, một hệ thống thả nổi 
tự do được áp dụng trong suốt thỏa thuận Jamaica năm 1976, trong 

đó hối suất sẽ được quyết định bởi cung và cầu. 

GIAO DỊCH FX HIỆN ĐẠI

Với sự ra đời của internet và các công nghệ hiện đại vào những năm 
90, các ngân hàng bắt đầu tạo ra các nền tảng giao dịch riêng của 
mình bằng phát trực tiếp định giá trên mạng, giúp các nhà giao dịch 
trên khắp thế giới có thể thực hiện giao dịch ngay lập tức. Trong vài 
thập kỷ qua, giao dịch ngoại hối đả phát triển thành thị trường lớn nhất 
và năng động nhất thế giới.

https://tickmill.com/
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TẠI SAO
NÊN GIAO DỊCH FOREX?

DỄ BIẾN ĐỘNG 

 
Các nhà giao dịch có xu hướng ưu tiên các thị trường dễ biến động vì họ 
có thể biến nhiều cơ hội tạo ra lợi nhuận từ những dao động giá thành 
vốn. Dễ biến động thường là tiêu điểm chính của các chiến lược được sử 
dụng bởi các nhà giao dịch thuộc mọi cấp - cả các nhà đầu tư ngắn hạn 
và dài hạn. Các nhà giao dịch trong ngày nghiên cứu các dao động xảy ra 
từng giây hoặc từng phút, trong khi nhiều nhà giao dịch thận trọng khác 
có thể chờ đến khi giá của một công cụ tăng lên đáng kể và đạt được 
lợi nhuận từ tiền lời được tạo ra về lâu dài. Nếu giá không thay đổi thì sẽ 
không có lợi nhuận. Mặc dù tính dễ biến động trong thị trường Forex rất 
có ích, nhưng bạn cũng nên thường xuyên giám sát nó và điều chỉnh chiến 
lược theo đó. 

CÁC CƠ HỘI

 
Nhờ đòn bẩy, bạn có thể giao dịch số tiền lớn hơn nhiều so với tiền ký gửi 
của mình. Vì vậy, nếu thị trường thay đổi theo hướng của bạn, lợi nhuận 
của bạn sẽ được nhân lên X lần so với số tiền của đòn bẩy mà bạn đang 
sử dụng.  Nhà giao dịch nên chú ý rằng tuy lợi nhuận tiềm năng của bạn 
có thể lớn hơn nhiều lần so với tiền ký gửi, nhưng bạn cũng có khả năng bị 
thua lỗ. Do đó, sử dụng đòn bẩy tài chính cẩn thận là điều cần thiết để làm 
giảm rủi ro chung cho danh mục đầu tư của bạn. 

QUY ĐỊNH

 
Giao dịch Forex được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo bảo vệ nhà đầu 
tư và duy trì sự toàn vẹn của các thị trường tài chính. Nhiều nhà môi giới 
Forex đã thành lập doanh nghiệp tại nhiều khu vực pháp lý và được quy 
định bởi nhiều hơn một cơ quan thẩm quyền.  Một số cơ quan này có kế 
hoạch đền bù cho nhà đầu tư dành cho những khách hàng đủ điều kiện 
trong trường hợp mặc định theo công ty đầu tư mà họ hợp tác. 

Nhiều nhà giao dịch chọn giao dịch thị trường Forex so với các loại thị trường khác vì nhiều 
lý do khác nhau và được giải thích bên dưới.

01

02

03
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RỦI RO CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC

CCó một điều được chấp nhận rộng rãi rằng giao dịch Forex có rủi ro thua 
lỗ. Tuy nhiên, có nhiều cơ chế mà nhà giao dịch có thể sử dụng để kiểm 
soát hoặc giảm thiểu rủi ro khi thị trường dao động theo hướng bất lợi cho 
bạn. Một trong những công cụ đó là lệnh cắt lỗ để thoát khỏi giao dịch 
nếu đạt được một mức giá nhất định. Tại Tickmill, chúng tôi cung cấp 
chức năng mức cắt lỗ trên các nền tảng của mình.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Forex nổi tiếng là một trong những thị trường dễ tiếp cận nhất, do đó 
nhiều nhà giao dịch có tham vọng nhảy vào để mở tài khoản (thường là tài 
khoản demo), tham khảo một tài liệu hướng dẫn, bao gồm hội thảo qua 
web, eBook, video, bài viết trên blog mà nhà môi giới cung cấp cho họ để 
cải thiện kiến thức của mình. 

KHUYẾN MÃI

Để giao dịch Forex thú vị và sinh lời hơn, nhiều nhà môi giới Forex định kỳ 
chạy các cuộc thi giao dịch trực tiếp hoặc demo, trong đó họ thường trao 
phần thưởng bằng tiền mặt cho những người tham gia có kết quả tốt nhất. 
Xem các chương trình khuyến mãi dành cho bạn từ Tickmill.  

CÔNG NGHỆ

Nhà môi giới Forex liên tục phát triển để luôn cập nhật những cải tiến 
công nghệ trong ngành, cung cấp cho khách hàng của họ phần mềm giao 
dịch hiện đại và các công cụ để giao dịch tại các thị trường một cách dễ 
dàng, tiện lợi và hiệu quả. Các công nghệ Forex không ngừng phát triển. 
Ngày nay, nhà giao dịch hiện đại có thể sử dụng robot giao dịch, vốn có 
thể tự động thực hiện các giao dịch hoặc thậm chí là sao chép các giao 
dịch của nhà giao dịch khác vào tài khoản riêng của họ mà không cần 
giao dịch thực sự hoặc giám sát chặt chẽ các dao động giá. 

04
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Bạn	đã	có	được	hiểu	biết	chắc	chắn	về	cách	thức	hoạt	động	của	thị	trường	
Forex,	bây	giờ	hãy	tìm	hiểu	chi	tiết	về	giao	dịch	tiền	tệ	cũng	như	làm	quen	
với	những	khái	niệm	chính	và	các	biện	pháp.	

GIAO DỊCH 
TIỀN TỆ 
TRONG THỰC TẾ

02
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VỊ THẾ
MUA VÀ BÁN

Trong mỗi giao dịch Forex, nhà giao dịch đều có thể duy trì một vị thế mua, cùng lúc đó vào 
vị thế bán cho một giao dịch khác. Vị thế mua là bạn mua cặp tiền tệ đó và mong giá trị thị 
trường của nó sẽ tăng lên. Ngược lại, vị thế bán nghĩa là bạn bán nó, cho rằng giá sẽ rớt. 

Ví dụ:
Vị thế mua của EUR/USD, nghĩa 
là bạn sẽ mua đồng Euro và bán 
đồng đô la Mỹ.

https://tickmill.com/
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CÁC LOẠI
LỆNH FOREX

Lệnh đơn giản là cách thức một nhà giao dịch bước vào hoặc thoát khỏi thị trường Forex. Có 
rất nhiều loại lệnh được nhà giao dịch sử dụng mỗi ngày, nhưng điều quan trọng là phải chọn 
loại lệnh thích hợp theo cách thức mà bạn sẽ giao dịch, đó là cách thức bạn dự định bước 
vào hoặc thoát khỏi thị trường.

Lệnh thị trường Market Order 
là lệnh được đặt để mua hoặc 
bán một tài sản với mức giá 
khả dụng hiện tại. Lệnh này 
được sử dụng khi các nhà 
giao dịch muốn đặt lệnh trực 
tiếp dựa trên giá của tiền tệ 
đó.

Lệnh chốt lời Take-profit order 
được sử dụng cho lợi nhuận 
chốt tại một ngưỡng đã xác 
định trước.  Nói cách khác, đó 
là lệnh để đóng một vị trí hoặc 
giao dịch khi một mức giá cụ 
thể đạt đến mức giá đã chọn 
để có lời.

Lệnh giới hạn Limit Order là 
lệnh mua hoặc bán, chỉ khi 
đáp ứng được các điều kiện 
nhất định. Ví dụ, bạn có thể 
đặt một lệnh được thực hiện 
tự động khi đạt mức giá cụ 
thể.

Lệnh giảm lỗ stop-loss order 
là biện pháp bảo vệ dùng để 
hạn chế thua lỗ. Lệnh này sẽ 
tự động đóng một vị trí mở khi 
mức giá của một công cụ đạt 
mức đã xác định trước.

Là lệnh chuyển thành lệnh thị 
trường Market Order khi mức 
giá cụ thể được chạm đến và 
vượt mức. Lệnh dừng được 
đặt dưới (Lệnh sell stop order) 
hoặc trên (Lệnh buy stop 
order) giá trị thị trường hiện 
tại của tiền tệ đó.

Lệnh giảm lỗ treo trailing stop 
order là lệnh dừng có thể đặt 
tại một khoảng cách nhất định 
so với giá thị trường được thể 
hiện bằng điểm.

LỆNH MARKET ORDER

LỆNH TAKE-PROFIT ORDER

LỆNH LIMIT ORDER

LỆNH STOP-LOSS ORDER

LỆNH STOP ORDER

TRAILING STOP

https://tickmill.com/
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Khi áp dụng thực tế các lệnh giao dịch, tiền tệ được giao dịch bằng những giá trị cụ thể gọi 
là lot. Lot có đa dạng quy mô, bao gồm: Tiêu chuẩn, Mini, Micro và Nano – mỗi quy mô này 
đều có các giá trị khác nhau của các đơn vị tiền tệ.

Tiền ký quỹ là khái niệm quan trọng của giao dịch Forex, thường bị các nhà giao dịch hiểu lầm 
hoặc bỏ qua. Tiền ký quỹ là một phần trong vốn cổ phần của tài khoản, được tách riêng và 
được chỉ định là một khoản tiền gửi để duy lệnh đã mở. Tiền này thường được thể hiện dưới 
dạng phần trăm trong toàn bộ giá trị của vị trí đã chọn. 

Trong trường hợp một giao dịch sử dụng đòn bẩy 100:1, tiền ký quỹ của tài khoản cầ thiết sẽ 
là mức tối thiểu một phần trăm (1%). Vì vậy, nếu bạn chọn thực hiện một lệnh cho lot chuẩn 
(100.000 USD) theo 100:1, bạn sẽ cần phải đặt tối thiểu 1.000 USD làm tiền ký quỹ để tiếp tục. 

LOT

TIỀN KÝ QUỸ

     Lot      Đơn vị

     Tiêu chuẩn      100,000

     Mini      10,000

     Micro      1,000

     Nano      100

https://tickmill.com/
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Sự thay đổi về giá trị giữa hai loại tiền tệ khi chúng dao động lên hoặc xuống được định giá dưới 
dạng pip. Ví dụ, trường hợp giá trị của AUDUSD dao động từ 1.6525 thành 1.6526, khi đó dao 
động gia tăng này bằng một pip. Giá trị đã đo của một loại tiền tệ sẽ được thường xuyên thể hiện 
dưới dạng bốn chữ số thập phân và chính dao động của chữ số thập phân thứ tư bằng với một 
pip. Tuy nhiên, các cặp tiền tệ liên quan đến đồng Yên của Nhật Bản thường được đặt giá là hai 
chữ số thập phân. 

PIP

USDCAD   1.5696

pip

Hãy sử dụng các Máy tính Forex của chúng tôi, bao gồm bộ 
chuyển đổi tiền tệ, máy tính tiền ký quỹ và pip để quản lý 

chính xác rủi ro của bạn. 

https://tickmill.com/
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Có nhiều cái lợi và hại liên quan đến tất cả các cặp tiền tệ, tuy nhiên các cặp tiền 
tệ chính có những lợi thế chắc chắn so với các loại tiền tệ khác, chủ yếu là nhờ sự 
phổ biến của chúng. 

Hãy khám phá bốn cặp tiền tệ phổ biến nhất và các đặc tính chính của chúng.

GIAO DỊCH 
CÁC 
CẶP TIỀN TỆ CHÍNH

03
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EUR/USD, còn được gọi là “Fiber”, rõ ràng là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế 
giới, vì nó liên quan đến các nền kinh tế mạnh nhất và nhì thế giới: Mỹ và Liên minh châu Âu. 
Đó cũng là cặp tiền tệ trẻ nhất trong tất cả các cặp tiền chính, với đồng Euro được lưu hành 
từ năm 2002. 

Yếu tố chính ảnh hưởng đến cặp tiền: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED và Ngân hàng Trung 
ương châu Âu (ECB), đặc biệt là lãi suất mà hai cơ quan này đặt ra được xem là những động 
yếu tố có sức ảnh hưởng nhất. Ví dụ, nếu FED  tăng lãi suất, đồng Đô la Mỹ sẽ được củng cố 
và kết quả là giá EUR/USD giảm.

Ưu điểm: Euro/Đô la Mỹ là cặp tiền được giao dịch nhiều nhất, đảm bảo luôn có khả năng giao 
dịch cao. Sau đó, cung cấp cho các nhà giao dịch các mức chênh lệch cạnh tranh hơn và nhiều 
cơ hội mua và bán.

Sự kiện kinh tế/thông cáo cần theo dõi: 

- Quyết định lãi suất của ECB

- PMI châu Âu: PMI Dịch vụ, Xây dựng và Sản xuất là  
những chỉ báo hiệu quả về hướng đi chung của nền kinh tế.

- Chỉ số giá tiêu dùng châu Âu (CPI) 

- Dữ liệu kinh tế Mỹ cũng ảnh hưởng đến tỷ suất EUR/USD. 
Các dữ liệu này bao gồm dữ liệu việc làm, như bảng lương 
phi nông nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng doanh số 
bán lẻ, công bố lãi suất và số PMI.

EUR/USD

https://tickmill.com/
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GBP/USD, còn được gọi là “Cable”, là cặp tiền tệ được giao dịch tích cực nhất và lâu đời nhất trên 
thế giới. Thuật ngữ này bắt nguồn từ cáp vượt Đại Tây Dương được đặt xuyên Đại Tây Dương để 
kết nối Anh và Mỹ, nhằm thông báo giá tiền giữa hai nền kinh tế. 

Yếu tố chính ảnh hưởng đến cặp tiền:  Các chính sách của Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ 
Liên bang FED có xu hướng ảnh hưởng lớn đến giao động của cặp tiền này. 

Ưu điểm: Nhờ việc Bảng Anh là đồng tiền dự phòng quan trọng thứ ba trên thế giới (Đô la Mỹ là 
đồng tiền thứ nhất) và sự phổ biến cao của GBP cũng như USD, cặp tiền GBP/USD có khả năng 
giao dịch cao. Sự phổ biến của GBP/USD chủ yếu là nhờ do các đồng tiền này dựa trên hai trong 
số các nền kinh tế lâu đời nhất và sôi động nhất thế giới. Cả hai nền kinh tế Anh và Mỹ đều tương 
đối ổn định, phần lớn nhờ là mỗi quốc gia đều đại diện cho nền kinh tế toàn cầu chung.

Sự kiện kinh tế/thông cáo cần theo dõi:  

- Chỉ số giá tiêu dùng Anh

- Tổng sản phẩm nội địa (QoQ)

- Số lượng khai báo thất nghiệp

- Chỉ số PMI khác: Các PMI dịch vụ, sản xuất và xây dựng 
cũng là những chỉ báo kinh tế quan trọng.

- Dữ liệu kinh tế Mỹ: Thông cáo lãi suất, báo cáo doanh số  
bán lẻ, báo cáo GDP, dữ liệu PMI và CPI.

GBP/USD
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USD/CHF, còn được gọi là "Swissie", nằm trong danh sách những cặp tiền được giao dịch phổ 
biến nhất trong thị trường Forex toàn cầu, đồng thời sự phổ biến của nó là nhờ sự hợp tác đầu tư 
và giao thương mạnh mẽ giữa Mỹ và Thụy Sĩ. 

Yếu tố chính ảnh hưởng đến cặp tiền:  Các chính sách và hành động mà ngân hàng trung ương 
Thụy Sĩ cũng như Cục dự trữ liên bang FED áp dụng có vẻ là yếu tố chính ảnh hướng  
đến cặp tiền này. 

Ưu điểm: Đồng Franc của Thụy Sĩ nổi tiếng là khoản đầu tư an toàn với mức biến động thấp. Nhờ 
đó, đồng tiền này đã trở thành đồng tiền được săn lùng nhiều nhất, đặc biệt là vào những thời 
điểm nền kinh tế bất ổn và thị trường rối loạn. Thụy Sĩ có lịch sử là nền kinh tế an toàn, ổn định và 
trung hòa, đó là nhờ việc quản lý thận trọng và sự ổn định của nền kinh tế địa phương.

Sự kiện kinh tế/thông cáo cần theo dõi: 

 
- Chỉ số giá tiêu dùng Thụy Sĩ

- Chỉ số quản lý thu mua Thụy Sĩ (Purchasing Managers’ 
Index - PMI)

- Dự trữ ngoại tệ

- Chỉ báo kinh tế KOF

- Dữ liệu kinh tế Mỹ: Dữ liệu nghề nghiệp, doanh số bán lẻ, 
thông báo của Cục Dự trữ Liên bang cùng với các con số 
về CPI và PMI.

USD/CHF
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Cặp Đô la Mỹ và Yên Nhật được gọi bằng biệt danh "Ninja" và có khối lượng giao dịch hàng ngày 
bình quân là 17%. Mỹ và Nhật Bản nổi tiếng là những siêu cường tài chính toàn cầu với tỷ lệ tăng 
trưởng GDP và hoạt động xuất nhập khẩu mạnh mẽ, khiến cặp USD/JPY được nhiều người quan 
tâm giao dịch.  

Yếu tố chính ảnh hưởng đến cặp tiền:  Nhìn chung, nguồn cung tiền của ngân hàng trung ương 
của mỗi quốc gia đều có hiệu quả quy mô lớn đến việc định giá cặp USD/JPY. 

Ưu điểm: Ngân hàng Nhật Bản thường can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào thị trường ngoại hối, 
tạo ra xu hướng và đảo chiều, là cơ hội thuận lợi của các nhà giao dịch.

Sự kiện kinh tế/thông cáo cần theo dõi: 

- Chỉ số tiêu dùng chính Tokyo (giá dịch vụ và hàng hóa 
tại Tokyo)

- GDP Nhật Bản (một bản tóm tắt về sự khác biệt giữa 
xuất và nhập khẩu cũng như các yếu tố khác)

- Cán cân thương mại (giải trình hàng tháng về sự khác 
nhau về giá trị của hàng hóa xuất và nhập khẩu)

- Dữ liệu kinh tế Mỹ: Khai báo thất nghiệp, thông báo lãi 
suất, dữ liệu CPI và PMI.

USD/JPY
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Các nhà giao dịch forex sử dụng đa dạng chiến lược và phương pháp để xác định 
điểm vào và điểm ra tốt nhất để mua và bán tiền tệ nhằm đặt được lợi nhuận tốt 
nhất có thể. 

Chương này đi sâu tìm hiểu một số chiến lược phổ biến nhất để giao dịch tiền tệ 
và các biện pháp hữu ích để phân tích thị trường. Nắm được tốt các kiến thức 
về các loại chiến lược giao dịch, bạn sẽ có thể đưa ra những quyết định dựa trên 
thông tin đầy đủ về phương pháp giao dịch nào phù hợp nhất với mình.

CHIẾN LƯỢC
GIAO DỊCH

04
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Nói một cách đơn giản, giao dịch trong ngày là dựa trên nguyên tắc mua và bán công cụ tài 
chính trong cùng một ngày, hoặc thậm chí là nhiều lần trong một ngày với dự đoán sẽ có 
được lợi ích từ những dao động giá nhỏ. Loại hình giao dịch này cần có thời gian, kỹ năng và 
kỷ luật, vì đó là chiến lược lý tưởng dành cho những ai có thời gian để tâm hoàn toàn vào thị 
trường

Các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến bao gồm:

LƯỚT SÓNG

Lướt sóng chắc chắn là ngắn nhất trong mọi phong cách giao dịch và phổ biến ở những 
nhà giao dịch trong ngày, là những người tìm cách tận dụng những dao động nhỏ về giá 
tiền tệ để tạo ra nhiều lợi nhuận. Các nhà giao dịch triển khai chiến lược này có thể đặt 
bất cứ thứ gì từ 10 đến vài trăm giao dịch trong một ngày duy nhất. 

Những tay lướt sóng phần lớn sử dụng phân tích kỹ thuật để làm kim chỉ nam cho các 
quyết định giao dịch của họ và các chỉ báo kỹ thuật như số trung bình động. 

Nhìn sơ qua thì lướt sóng có thể có vẻ dễ, vì có thể kiếm lợi nhuận của cả ngày trong vòng 
vài phút. Tuy nhiên, tay lướt sóng cần phải rất có kỷ luật và đưa ra những quyết định dứt 
khoát vì không có chỗ cho sai lầm. 

GIAO DỊCH XU HƯỚNG

Giao dịch xu hướng là một hình thức giao dịch mà trong đó các nhà giao dịch đặt vị trí tùy vào 
hướng dao động của giá, lên hoặc xuống. Ý tưởng của giao dịch xu hướng là đặt vị trí mua 
lên (mua) khi xu hướng đi lên và đặt vị trí bán xuống (bán) khi xu hướng đi xuống. 

Giao dịch xu hướng có thể là chiến lược dài hạn hoặc ngắn hạn. Các nhà giao dịch có thể 
duy trì mở vị trí của mình trong thời gian kéo dài của xu hướng, có thể là từ một ngày trở 
lên. Do đó, đây không phải là chiến lược độc quyền của các nhà giao dịch trong ngày. 

Việc xác định thị trường xu hướng không phải dễ, nhưng có một vài chỉ số chính để giúp bạn 
xác định kiểu hình hướng giá dễ dàng hơn. Các chỉ số này bao gồm: Trung bình động cho 
thấy hiệu quả trước đây của tiền tệ qua một vài khung thời gian (ví dụ: 200 ngày, 50 
ngày, 20 ngày và 10 ngày), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số dao động theo đà đo 
lường tốc độ và sự thay đổi của dao động giá, cũng như Chỉ số định hướng trung bình 
(ADX) quyết định sức mạnh của xu hướng. 

GIAO DỊCH
TRONG NGÀY
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ĐẢO CHIỀU VỀ

GIAO DỊCH

GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

TIN TỨC

Giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình là một phương pháp mà trong đó giá tiền tệ dao động 
ngược lại với giá trị trung bình trong lịch sử. Giá trung bình thường được đánh giá bằng 
cách sử dụng trung bình động và áp dụng vào biểu đồ. Các nhà giao dịch đảo chiều về giá trị 
trung bình tìm cách chuyển hoạt động bất thường thành vốn, chẳng hạn như những thay đổi lớn 
về giá của tiền tệ, giả sử rằng dao động đó sẽ chuyển về lại trạng thái trước đó. Chiến lược này 
có thể áp dụng cho cả hai trường hợp mua và bán. 

Giao dịch tin tức là một phần không thể thiếu trong nhiều chiến lược của nhà đầu tư bất 
kể phạm vi hiểu biết về đầu tư của họ. Tuy rằng các nhà giao dịch trong ngày có thể giao 
dịch tin tức một vài lần trong ngày, nhưng các nhà đầu tư khác thỉnh thoảng cũng giao 
dịch tin tức ở khung thời gian dài hơn. Cũng như cái tên của chiến lược, các nhà giao dịch tìm 
cách mua vào khi công bố tin tưc và bám theo xu hướng cho đến khi nó thể hiện dấu hiệu 
đảo chiều. 

Bất cứ cặp tiền tệ nào cũng có thể dao động nhanh chóng, hoặc lên hoặc xuống, trước 
hoặc sau khi phát hành hoặc thông báo tin tức kinh tế. Điều này có nghĩa là giao dịch của 
bạn dễ biến động tăng, từ đó khả năng trượt giá có thể xảy ra cao hơn. 

Nhấn vào lịch kinh tế của chúng tôi để theo dõi các sự kiện toàn 
cầu chính, thông báo và hội nghị báo chí. 

https://tickmill.com/
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GIAO DỊCH

GIAO DỊCH

SWING

VỊ TRÍ 

Hình thức giao dịch này là dựa trên tiền đề giá dao động và không bao giờ đi theo một 
hướng trong một xu hướng. Do đó, các nhà giao dịch tự do vận dụng những đảo chiều 
nhỏ về dao động giá của một loại tiền tệ, ngược với các nhà giao dịch xu hướng thường tìm 
cách tạo ra lợi nhuận từ các xu hướng thị trường dài hạn. Các nhà giao dịch giao dịch tiền theo 
swing sử dụng đa dạng các chỉ số kỹ thuật, bao gồm Fibonacci thoái lui, các đường mức giá 
sàn mong đợi và mức giá trần mong đợi cũng như đường MACD, để xác định kiểu hình, 
hướng của xu hướng và những thay đổi ngắn hạn tiềm năng trong một xu hướng.

Giao dịch vị trí là một phong cách giao dịch mà nhà giao dịch giữ một giao dịch trong một thời 
gian dài hơn, thường là hàng tháng và thậm chí là hàng năm để tìm cách biến xu hướng 
trung thành vốn. Các nhà giao dịch vị trí phụ thuộc rất nhiều vào biểu đồ dài hạn và/hoặc 
các yếu tố kinh tế vĩ mô để xác định các xu hướng. Mặc dù các nhà giao dịch vị trí không 
quan tâm nhiều đến dao động giá, nhưng vì vị trí của họ được giữ trong thời gian kéo dài 
của một xu hướng mạnh, nên họ cần phải lên kế hoạch về cách bước vào và thoát ra thị 
trường, cũng như triển khai chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.  
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GIAO DỊCH

GIAO DỊCH  

BREAKOUT

ĐẢO CHIỀU

Breakout là sự dao động giá của một loại cặp tiền vượt qua các mức giá kháng cự hay 
hỗ trợ do sự thay đổi bất ngờ về cung và cầu. Các nhà giao dịch breakout bước vào lệnh 
khi giá vượt mức giá kháng cự và thoát lênh một khi giá giảm xuống dưới hỗ trợ kỳ vọng. 
Giao dịch breakout là một hình thức giao dịch theo đà, nghĩa là các nhà giao dịch tìm 
cách đạt được lợi ích từ một sự đột phá xảy ra sau một thời gian tăng về khối lượng. 

 Đảo chiều thị trường là sự thay đổi về hướng của giá tiền tệ, hoặc lên hoặc xuống. Các thị 
trường thường xuyên thay đổi hướng trong ngày, hàng ngày và hàng tuần. Một sự thay đổi 
về giá tiền tệ có thể xảy ra ngoài mong đợi trong vài giây, hoặc có thể mất vài ngày hoặc 
vài tuần để phát triển. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đảo chiều luôn cảnh giác để phản ứng 
lại với các dao động của thị trường – đó là mở một vị trí khi giá đạt mức có lợi và thoát ra 
khỏi thị trường khi xảy ra dao động giảm giá. Để dự đoán đảo chiều thị trường, các nhà giao 
dịch sẽ xem xét cả hai yếu tố cơ bản, như cung và cầu của tiền tệ, chính sách tiền tệ quốc 
gia, sự kiện chính trị cũng như các đặc tính kỹ thuật như mức giá hỗ trợ và kháng cự 
mong đợi, điểm xoay, đường trung bình động và chỉ số dao động theo đà vốn là những 
chỉ số tốt về đảo chiều. 
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ĐIỂM

GIAO DỊCH

XOAY 

THEO BIÊN ĐỘ

Hệ thống giao dịch này tìm cách xác định các vùng tiềm năng của mức hỗ trợ và kháng cự 
mong đợi, xem xét mức trung bình của giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng của trong 
thời gian giao dịch trước đó. Vào ngày hôm sau, giao dịch bên trên điểm xoay được xem 
là tín hiệu của xu hướng tăng giá, trong khi điểm dưới điểm xoay là dấu hiệu của xu hướng 
giảm giá.

Với chiến lược giao dịch này, nhà giao dịch thường mua và bán ở các mức giá cao nhất và 
thấp nhất theo dự đoán về mức hỗ trợ và kháng cự mong đợi, lặp đi lặp lại qua một hoặc 
nhiều phiên giao dịch. Nói cách khác, chiến lược giao dịch theo biên độ xảy ra khi một 
tiền tệ đang giao dịch giữa một bộ giới hạn trên và dưới, đồng thời có vẻ thường xuyên 
dao động lên xuống giữa các giới hạn cao và thấp. 
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CHỈ SỐ
KỸ THUẬT

MACD (TRUNG BÌNH ĐỘNG 
HỘI TỤ/PHÂN KỲ)

Trung bình động Hội tụ/Phân kỳ hay đường MACD được sử dụng bởi các nhà giao dịch 
để xác định những đảo chiều tiềm năng. MACD dao động trên và dưới mức zero. Nếu 
MACD trên mức zero, đó là xu hướng giá lên, ngược lại nếu MACD thấp hơn mức zero thì 
đó là tín hiệu của xu hướng giá giảm. Trong trường hợp đầu, các nhà giao dịch xác định 
tín hiệu mua tiềm năng, còn trường hợp sau thì tín hiệu bán tiềm năng sẽ xảy ra. 
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TRUNG BÌNH ĐỘNG

Đường trung bình di động là chỉ báo giải thích cho biết giá trung bình của một loại tiền tệ 
trong một thời gian cho trước. Chỉ số này được sử dụng để đo đà, xu hướng và xác định 
các vùng của mức hỗ trợ và kháng cự mong đợi. Có nhiều loại trung bình động khác 
nhau. Các loại này bao gồm:

• Trung bình động đơn giản (SMA)

• Trung bình động hàm mũ (EMA)

• Trung bình động trơn (SMMA)

• Trung bình động tỷ trọng tuyến tính (LWMA)

Một biện pháp phổ biến để diễn giải trung bình động của giá là so sánh động lực của nó 
với hành động giá. Khi giá của một loại tiền tệ tăng bên trên mức trung bình động của nó, 
tín hiệu mua sẽ xảy ra, nếu giá giảm xuống dưới mức trung bình động thì tín hiệu bán sẽ 
xuất hiện.
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CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI

Được phát triển bởi J. Welles Wilder, một nhà phân tích kỹ thuật người Mỹ, Chỉ số sức mạnh 
tương đối (RSI) là chỉ số dao động theo đà vốn đo lường sức mạnh giá liên quan đến giá 
trước đó. RSI là công cụ giá trị để xác định các mức mua vượt mức/bán vượt mức. Chỉ 
số dao động dao động từ 0 đến 100. Theo truyền thống, một nhà giao dịch có thể xem xét 
mua khi RSI vượt vùng bán (30) và bán khi RSI giảm xuống dưới đường mua (70). 
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CHỈ SỐ GIAO ĐỘNG NGẪU NHIÊN

Chỉ số dao động ngẫu nhiên stochastic oscillator là chỉ số được phát triển bởi George C. 
Lane, dùng để đo mức đóng tương ứng với biên độ cao-thấp trong một khoảng thời gian, 
thường là 14 kỳ. Chỉ số này dao động từ 0 đến 100. Một loại tiền tệ được coi là quá mua (giá 
đang giao dịch gần đỉnh biên độ 14 ngày) khi Chỉ số dao động ngẫu nhiên trên 80, đồng thời tiền 
tệ được coi là quá bán (giá đang giao dịch gần đáy biên độ 14 ngày) nếu chỉ số này dưới 20.
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CÁC LOẠI
PHÂN TÍCH FOREX

Có một vài phương pháp dùng để phân tích thị trường forex với mục đích là tìm kiếm cơ 
hội giao dịch sinh lợi. Mỗi một phương pháp này đều ưu và nhược điểm riêng, do đó cần kết 
hợp các loại phân tích khác nhau nhằm có được cái nhìn tổng thể về thị trường và đưa ra 
những quyết định giao dịch có cơ sở. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Phân tích cơ bản xem xét các nhân tố ảnh hưởng kinh tế như tình hình xã hội, chính trị, 

kinh tế hiện tại nhằm báo hiệu dao động giá trong tương lai. Các nhà giao dịch sử dụng 
loại hình phân tích này nên chú ý đến cả dữ liệu kinh tế vĩ mô và vi mô, sự kiện địa chính 
trị và các biến số như lãi suất, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp, bầu cử, v.v. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Không giống như các nhà giao dịch cơ bản, là những người xem xét các yếu tố bên ngoài 
có ảnh hưởng đến giá của tài sản mà họ giao dịch, các nhà giao dịch kỹ thuật tập trung 
vào lịch sử trên biểu đồ của tài sản để kiểm tra và dự đoán dao động giá trong thị trường 
tài chính. Đơn giản là bằng cách sử dụng biểu đồ, các nhà phân tích kỹ thuật tìm cách xác 
định các kiểu hình và xu hướng cho biết hiệu quả của một loại tiền tệ trong tương lai.

PHÂN TÍCH TÂM LÝ
Phân tích tâm lý là một hình thức phân tích thị trường forex khác, được sử dụng để đo 
lường tình hình chung của thị trường trong một thời gian cụ thể. Về mặt tâm lý, người ta 
có xu hướng làm theo đám đông và hành động vô thức theo các cách tương tự. Nếu tâm 
lý bị nghiêng quá nhiều về một hướng, thì khi đó phần đông nhà giao dịch hầu như sẽ đi 
theo hướng này. 

Truy cập blog của chúng tôi để đọc thêm về tài nguyên thông tin 
chuyên sâu kỹ thuật và cơ bản.  

https://tickmill.com/
https://blog.tickmill.com/


36 www.tickmill.com/viGIAO DỊCH CÁC CẶP TIỀN CHÍNH

TOP 10 MẸO GIAO DỊCH
DÀNH CHO CÁC NHÀ GIAO DỊCH TIỀN TỆ

Nghiên cứu
Giao dịch forex có thể là một công việc đầy tham vọng, nhưng nhà giao 
dịch cần có đủ kiến thức về cách thức hoạt động của thị trường và có một 
sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế giao dịch Forex để thành công. 

Thực tế
Kỳ vọng thực tế trong giao dịch Forex ngay từ đầu. Xác định tỷ lệ thắng 
giao dịch khả thi từ chiến lược và kinh nghiệm của bạn.

Kế hoạch giao dịch
Một kế hoạch giao dịch được xác định kỹ càng là một cuốn Kinh Thánh 
của nhà giao dịch thàng công vì nó là hướng dẫn vạch ra chi tiết các chiến 
lược, hoạt động và thủ tục để bạn giao dịch trên thị trường. 

01

02

03
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Chọn phong cách giao dịch phù hợp
Bạn là tay lướt sóng? Bạn là nhà giao dịch trong ngày hay tự do? Có nhiều 
phong cách giao dịch khác nhau, mỗi phong cách đều có khung thời gian 
riêng. Hãy tìm một phong cách giao dịch phù hợp với hồ sơ và cá tính của 
bạn rồi bám sát theo đó.  

Tránh giao dịch quá đà
Đặt giao dịch cả ngày và phân tích quá mức không chắc chắn sẽ đem lại 
kết quả mà bạn mong muốn. Hãy tìm ra những điều thực sự đem lại kết 
quả khả quan cho các giao dịch của bạn và loại bỏ những hành động tốn 
thời gian. 

Chịu trách nhiệm cho các giao dịch của bạn
Chấp nhận thua lỗ là một phần trong kinh doanh. Học hỏi từ những sai lầm 
và tìm cách tránh trong tương lai. Trách nhiệm cá nhân là yếu tố chính trong 
việc phát triển một tư duy đúng đắn để cải thiện kết quả giao dịch của bạn.  
 

Quản lý rủi ro
Không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro. Chọn quy 
mô thích hợp cho vị trí của bạn, đặt giới hạn lợi nhuận và thua lỗ cũng như 
đòn bẩy phù hợp theo mức rủi ro bạn sẵn sàng đón nhận. Trên hết, chỉ đầu 
cơ số tiền mà bạn có thể xoay sở khi thua lỗ. Đảm bảo bạn có sẵn tiền có 
thể giao dịch hoặc chiến lược giao dịch, trong trường hợp có dao động thị 
trường tiêu cực bất ngờ.

Tập trung vào biểu đồ hàng ngày
Tập trung vào những nỗ lực giao dịch trên khung thời gian biểu đồ hàng 
ngày. Biểu đồ hàng ngày đáng tin hơn khi cung cấp cho bạn hiểubiết rõ 
ràng hơn về thị trường.

Kiểm soát cảm xúc
Trong giao dịch Forex, cảm xúc cần phải được kiềm chế. Điều cần thiết là 
phải rèn luyện tính kỷ luật tự giác và kiểm soát hiệu quả lòng tham, nỗi sợ 
và hy vọng. Quan trọng nhất là hãy luôn tích cực.

Đừng từ bỏ
Giao dịch forex là một công việc thú vị với những dao động lên xuống thất 
thường. Một nhà giao dịch thành công luôn bền bỉ để duy trì lòng nhiệt tình, 
trung thành với hệ thống giao dịch của họ và luôn tự tin.
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Tickmill cung cấp cho bạn quyền truy cập vào 62 cặp tiền chính và phụ. Hãy nắm bắt cơ hội để trở 
thành một phần trong thị trường toàn cầu này và hưởng các điều kiện giao dịch tốt nhất. 

Bắt đầu giao dịch forex sau vài bước đơn giản

CÁCH GIAO DỊCH
TIỀN TỆ VỚI TICKMILL

Tự đào tạo bản thân
Trước khi bắt tay vào giao dịch Forex, hãy đảm bảo tự làm quen với cách thức 
hoạt động của giao dịch. Đọc cuốn eBook này là bước đầu tiên hiệu quả để 
tăng cường kiến thức giao dịch của bạn, nhưng vẫn còn rất nhiều tài nguyên 
hữu ích khác để tìm hiểu, bao gồm hội thảo qua web, bài blog và hướng dẫn 
bằng video. 

Mở tài khoản giao dịch
Chọn một tài khoản giao dịch trực tiếp phù hợp với hồ sơ của bạn nhất. Mỗi tài 
khoản giao dịch đều có rất nhiều tùy chọn và điều kiện giao dịch phù hợp với 
nhu cầu của mọi loại hình nhà giao dịch.  

Gửi tiền vào tài khoản
Ký gửi tiền bằng một trong các tùy chọn thanh toán an toàn và tiện lợi của 
chúng tôi.

Chọn chiến lược giao dịch của bạn
Vạch ra một chiến lược giao dịch phù hợp nhất với cá tính, mục tiêu giao dịch 
và mức chấp nhận rủi ro của bạn. Tickmill giúp bạn giao dịch bằng cách sử 
dụng tất cả các chiến lược giao dịch, bao gồm mua bán đắp bờ, lướt sóng và 
đầu cơ chênh lệch giá. 

Đặt giao dịch
Tiến hành quy trình vào lệnh bằng cách xác định loại lệnh, quy mô ưa thích của 
bạn, v.v.

Đóng vị trí 
Đóng giao dịch của bạn khi cảm thấy đã đạt được mục tiêu hoặc chỉ đơn giản 
là muốn hạn chế thua lỗ tiềm năng.
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TẠI SAO NÊN GIAO DỊCH
FOREX BẰNG TICKMILL?

Được	truy	cập	vào	thị	trường	có	thanh	khoản	cao	nhất	thế	giới.

Không có chi phí ẩn

Mức chênh lệch spread từ 0.0 pip

Cho phép sử dụng robot EA

Tốc độ khớp lệnh trung bình là 0,1 giây

Không báo giá lại

Tận tình hỗ trợ khách hàng 

Đạt được lợi nhuận từ mức giá cạnh tranh, thành khoản cao và khớp lệnh đáng tin cậy.

Tìm hiểu thêm về điều khoản hợp đồng Forex.

81% nhà đầu tư thua lỗ khi giao dịch CFD.

https://tickmill.com/
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THUẬT NGỮ
Cặp tiền chính (Majors)

Cặp tiền chính là các đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, với một danh sách thường 
bao gồm Đô la Mỹ (USD), Euro (EUR), Yên Nhật (JPY), Bảng Anh (GBP), Đô la úc (AUD) và Franc 
Thụy Sĩ (CHF).

Cặp tiền phụ (Minors)

Cặp tiền phụ, còn được gọi là cặp tiền chéo, là cặp tiền không bao gồm đô la Mỹ, nhưng có ít nhất 
một trong ba đồng tiền chính khác của thế giới, đó là Yên Nhật (JPY), Bảng Anh (GBP) hoặc Euro 
(EUR).

Cặp tiền ngoại lai (Exotics)

Cặp tiền ngoại lai gồm có một đồng tiền chính kết hợp với đồng tiền của một nền kinh tế đang nổi 
hoặc nền kinh tế nhỏ nhưng mạnh. EUR/TRY (Euro và Lira của Thổ Nhĩ Kỳ) và USD/ZAR (Đô la Mỹ 
và Rand của Nam Phi) được xem là hai trong số các cặp tiền ngoại lai phổ biến nhất.

Cầu

Lượng hàng hóa hoặc tiền tệ cho trước mà người ta sẵn sàng mua tại một thời điểm cho trước 
bằng một mức giá cho trước.

Chỉ số sức mạnh tương đối 

Một chỉ số biểu đồ dùng trong phân tích kỹ thuật, cho biết thời điểm xu hướng kết thúc theo 
hướng hiện tại, cũng như các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức.

Chỉ số dao động ngẫu nhiên

Một chỉ số dao động theo đà so sánh giá đóng của một tài sản với biên độ giá của nó qua một 
khung thời gian cho trước nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu về hướng của thị trường tương lai 
tiềm năng.

Dễ biến động

Một điều kiện thị trường, trong đó một tài sản cụ thể được biểu thị đặc điểm bằng những dao 
động giá trong một kỳ ngắn.

Đòn bẩy

Tỷ lệ tiền được sử dụng trong một giao dịch so với tiền ký gửi bảo chứng cần thiết.

Đồng tiền cơ sở

Đồng tiền đầu tiên trong Cặp tiền tệ. Cho biết giá trị của đồng tiền cơ sở so với đồng tiền phụ.

Đồng tiền đối ứng

Đồng tiền đối ứng là đồng tiền được sử dụng làm tham chiếu hoặc đồng tiền phụ trong một cặp 
tiền tệ. Ví dụ: trong cặp tiền USD/EUR, Euro (EUR) được xem là đồng tiền đối ứng.
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Đảo chiều về giá trị trung bình

Một chiến lược giao dịch dựa trên giả định rằng giá của một đồng tiền sẽ dao động về mức trung 
bình hoặc giá trung bình qua thời gian.

Điểm xoay

Điểm xoay sử dụng các mức giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng của kỳ trước để tính mức giá sàn 
mong đợi và mức giá trần mong đợi của kỳ hiện tại.

Forex

Đồng thời mua một loại tiền tệ này và bán một loại tiền tệ khác.

Giá bán

Là mức giá mà thị trường được chuẩn bị để bán một loại Tiền tệ cụ thể trong Hợp đồng Ngoại hối 
hoặc Hợp đồng Tiền tệ Chéo. Ở mức giá này, nhà giao dịch có thể mua đồng tiền cơ sở.

Giá mua

Giá mua là mức giá mà thị trường được chuẩn bị để mua một loại Tiền tệ cụ thể trong Hợp đồng 
Ngoại hối hoặc Hợp đồng Tiền tệ Chéo. Ở mức giá này, nhà giao dịch có thể bán đồng tiền cơ sở.

Giao dịch đột phá

Một cố gắng bước vào thị trường sau khi giá chệch ra khỏi biên độ giá đã xác định (mức giá sàn 
mong đợi & mức giá trần mong đợi).

Giao dịch trong ngày

Một hình thức giao dịch liên quan đến việc đặt vị trí trong các tiền tệ được thanh lý trước khi đóng 
trong cùng ngày giao dịch.

Giảm giá

Sự sụt giảm giá trị của tiền tệ do các tác nhân thị trường.

Giao dịch xu hướng

Một chiến lược được sử dụng trong thị trường tài chính, nơi các nhà giao dịch đặt các vị trí cùng 
với đà của tài sản theo một hướng cụ thể, hoặc lên hoặc xuống.  

Giảm lỗ treo

Lệnh giảm lỗ treo được định nghĩa là lệnh được đặt ở một mức giá nhất định dưới giá thị trường 
hiện tại trong một thời gian dài.

Giao dịch tự do (Swing)

Một chiến lược giao dịch đầu cơ, trong đó tài sản có thể giao dịch được giữ từ một đến vài ngày 
nhằm đạt được lợi nhuận từ những thay đổi hoặc "đung đưa" giá.

Giao dịch đảo chiều

Một phương pháp giao dịch ngược xu hướng dựa trên những dấu hiệu đảo chiều, đó là khi một 
chu kỳ dao động giá của tiền tệ xảy ra.
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Giao dịch theo biên độ

Một chiến lược liên quan đến việc mua khi giá dao động đến mức giá sàn mong đợi thấp hơn và 
bán khi giá dao động đến mức giá trần mong đợi cao hơn.

Giao dịch vị trí

Một phong cách giao dịch mà nhà giao dịch giữ một vị trí từ trung hạn đến dài hạn; từ hàng tuần 
đến hàng tháng, thậm chí là hàng năm.

Giao dịch tin tức

Một chiến lược giao dịch liên quan đến việc giao dịch một đồng tiền trước hoặc sau một thông 
báo tin tức hoặc sự kiện quan trọng, dự đoán sẽ đem lại lợi nhuận từ những dao động giá thị 
trường gần như có thể xảy ra trước hoặc sau sự kiện đó.    

Lạm phát 

Một tình huống kinh tế trong đó giá của hàng hóa tiêu dùng tăng lên, làm giảm sức mua.

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán cần được thực hiện ngay ở thời điểm có giá tốt nhất.

Lướt sóng

Một chiến lược giao dịch dựa trên việc mở rồi sau đó đóng một vị trí một cách nhanh chóng, với 
hy vọng đạt được lợi nhuận từ các dao động giá nhỏ.

Lệnh giảm lỗ

Lệnh giảm lỗ là lệnh để đóng một giao dịch khi thị trường dao động bằng một giá trị đã chọn cho 
vị trí đó. 

Lệnh chốt lời

Lệnh chốt lời cho phép nhà đầu tư đặt giá đóng của một giao dịch trước và sau khi mở một vị trí.

Lệnh giới hạn

Một lệnh có những giới hạn về mức giá tối đa phải trả hoặc mức giá tối thiểu cần nhận. Ví dụ, nếu 
giá hiện tại của USD/JPY là 117.00/05, thì lệnh giới hạn để mua USD sẽ là dưới mức giá 117.00.

Lot

Một đơn vị để đo lường giá trị của giao dịch. Giá trị của giao dịch luôn tương ứng với số nguyên 
của lot.

Mức chênh lệch

Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán.
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MACD (Moving Average Convergence Divergence - Trung bình động Hội tụ/Phân kỳ)

Một chỉ số kỹ thuật phổ biến dùng để xác định các khía cạnh chính của một xu hướng chung của 
tiền bảo chứng, bao gồm đà, hướng của xu hướng và thời gian kéo dài. 

Ngân hàng trung ương

Một tổ chức chính phủ hoặc tương tự quản lý chính sách tiền tệ của một quốc gia. Ví dụ: 
ngân hàng trung ương của Mỹ là Cục Dự trữ Liên bang, còn ngân hàng trung ương của Đức là 
Bundesbank.

Phân tích cơ bản

Phân tích thông tin kinh tế và chính trị với mục tiêu để xác định các dao động trong tương lai trên 
thị trường tài chính.

Phi tập trung (OTC) 

Dùng để mô tả mọi giao dịch không được thực hiện qua một sàn giao dịch.

Phân tích tâm lý 

Một loại phân tích thị trường xem xét cảm nghĩ chung của những người tham gia thị trường về 
hiệu quả của cặp tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật

Một loại phân tích thị trường dự đoán giá bằng cách phân tích dữ liệu thị trường, nghĩa là xu 
hướng giá trước đó và đòn bẩy, khối lượng, cột đang giao dịch, v.v.

Pip

Pip đo lường số lượng thay đổi trong tỷ giá hối đoái cho một cặp tiền tệ và đơn vị được tính từ số 
thập phân thứ tư.

Quản lý rủi ro 

Việc triển khai phân tích tài chính và các kỹ thuật giao dịch để giảm và/hoặc kiểm soát việc tiếp 
xúc với các loại rủi ro khác nhau.

Robot giao dịch

Robot giao dịch là các chương trình máy tính dựa trên một bộ tín hiệu giao dịch Forex, giúp nhà 
giao dịch quyết định có nên mua hay bán một cặp tiền nhất định vào thời điểm cho trước hay 
không.

Tiền tệ chéo

Một cặp tiền không bao gồm đồng Đô la Mỹ. Ví dụ: EUR/JPY hoặc GBP/CHF.

Tăng giá

Tiền tệ được nói là "tăng giá" khi giá của nó được củng cố nhờ nhu cầu thị trường.
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Thị trường có kỳ hạn

Thị trường mà người tham gia đồng ý giao dịch một số loại hàng hóa, bảo chứng hoặc ngoại hối ở 
một mức giá cố định để giao trong tương lai.

Thị trường tương lai

Một thị trường nơi các hợp đồng giao hàng trong tương lai của một sản phẩm giao dịch được 
mua hoặc bán.

Tính lưu động

Khả năng chấp nhận giao dịch lớn của một thị trường với khả năng tác động đến sự ổn định giá từ 
tối thiểu đến không.

Tiền ký quỹ

Vốn cổ phần cần thiết mà một nhà đầu tư phải ký gửi để thế chấp cho một vị trí.

Tâm lý thị trường

Quan điểm phổ biến chung của các nhà đầu tư về một thị trường cụ thể. 

Trung bình động

Một loại chỉ số kỹ thuật tích lũy điểm chỉ giá trong quá khứ và sau đó tính trung bình qua nhiều kỳ 
để xác định sức mạnh của một xu hướng thị trường hiện tại.

Trượt giá

Sự chênh lệch giữa mức yêu cầu của một lệnh và giá thực tế mà lệnh đó được thực hiện. Trượt 
giá thường xảy ra trong những kỳ có tính biến động cao và thường là vào lúc mở/đóng thị trường.

Thị trường trao ngay

Một thị trường thực tế, trong đó ngoại tệ và hàng hóa được mua và bán để lấy tiền mặt ở mức giá 
thị trường hiện tại, được thanh toán "ngay tại chỗ" và cung cấp ngay lập tức.

Vị trí dài hạn

Một vị trí có giá trị tăng lên nếu giá thị trường tăng. Khi đồng tiền cơ sở trong cặp tiền được mua, 
vị trí này là vị trí dài hạn.

Vị trí ngắn hạn

Một vị trí đầu tư đem lại lợi ích từ sự sụt giảm giá thị trường. Khi đồng tiền cơ sở trong cặp tiền 
được bán, vị trí này là vị trí ngắn hạn.
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Cảnh Báo Rủi Ro Cao: CFD là công cụ đầu tư phức tạp ẩn chứa rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy lớn. 
Ở Tickmill Ltd, có đến 81% tài khoản của nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ do giao dịch CFDs. Bạn 
nên cân nhắc về việc hiểu cơ cấu hoạt động của CFD cũng như mình có thể chấp nhận rủi ro cao 
trong việc mất tiền.  

Tuyên bố miễn trừ: Nội dung trong cuốn eBook này có chứa thông tin và dữ liệu vốn không nên 
xem là lời khuyên đầu tư cá nhân và/hoặc đầu tư khác và/hoặc đề nghị và/hoặc gạ gẫm thực hiện 
bất cứ giao dịch nào bằng các công cụ tài chính và/hoặc là lời đảm bảo và/hoặc dự đoán về hiệu 
quả trong tương lai. Tickmill, các chi nhánh, đại diện, giám đốc, viên chức hoặc nhân viên của mình 
không đảm bảo độ chính xác, hiệu lực, tính cập nhật hoặc hoàn thiện của bất cứ thông tin hay dữ 
liệu nào có sẵn và không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào về bất cứ khoản thua lỗ nào phát sinh 
do bất cứ dữ liệu hay thông tin nào có được từ trong đây.
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Forex. Chỉ số chứng khoán. Hàng hoá. Trái phiếu. Tiền điện tử.
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