Tìm Hiểu Về Các Chi
Phí Giao Dịch Của Bạn
Tìm hiểu cách tính chi phí hiệu quả cho
giao dịch của bạn

Cảnh Báo Rủi Ro: CFD là công cụ đầu tư phức tạp ẩn chứa rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy. Ở
Tickmill UK Ltd và Tickmill Europe Ltd có đến 71% và 65% tài khoản của nhà đầu tư cá nhân bị
thua lỗ do giao dịch CFD. Bạn nên cân nhắc về việc hiểu rõ hoạt động của CFD hoặc bất kỳ sản
phẩm nào khác của chúng tôi và cũng như việc bạn có thể chấp nhận rủi ro cao trong việc mất
tiền.
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Giới thiệu
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất mà các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm thường bỏ qua là chi phí cơ bản để quản lý và thực hiện giao dịch. Nhà
giao dịch không chuyên thường bỏ qua chi phí giao dịch, mà chọn chỉ tập trung vào kết quả của một giao dịch. Nhà giao dịch chuyên nghiệp lại chú ý đến chi
phí giao dịch, làm nền tảng cho hoạt động giao dịch của họ. Giống như tất cả các doanh nghiệp thương mại, thường có chi phí cố định và thả nổi.
Các khoản phí không cần thiết trong giao dịch có thể là tiền bổ sung để chi trả cho các dịch vụ phân tích kỹ thuật, tin tức hoặc dịch vụ thông báo, trong khi các
nhà giao dịch theo khung thời gian ngắn hơn có thể chọn thanh toán cho các kết nối nâng cao. Khi bạn đặt một giao dịch, bạn có thể chịu một số chi phí cố
định. Nếu bạn đang giao dịch thông qua một nhà môi giới FX bán lẻ, bạn sẽ phải trả tiền hoa hồng để thực hiện lệnh hoặc bạn sẽ phải trả một khoản spread.
Spread là sự chênh lệch về pip giữa giá bán và giá mua. Như với bất kỳ thị trường nào, chi phí giao dịch cố định có thể khác nhau tùy nhà môi giới; Tuy nhiên,
thị trường thì rất cạnh tranh. Tin tốt cho các nhà giao dịch là chi phí giao dịch cốt lõi không quá cao đến mức có thể ngăn cản việc giao dịch đem lại lợi
nhuận.

Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn, việc không xem xét đến chi phí giao dịch có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận dài hạn. Đối với các nhà giao
dịch chọn thực hiện chiến lược ‘lướt sóng’ trên các khung thời gian rất ngắn với mục tiêu lợi nhuận nhỏ, thì một nhà môi giới có mức spread cao có thể khiến
cách tiếp cận tưởng như mang lại lợi nhuận này trở nên phản tác dụng.

Nhiều nhà giao dịch sau khi kiểm tra lại hoặc thử nghiệm giao dịch theo chiến lược lướt sóng ngắn hạn đã phải thất vọng với kết quả khi giao dịch trong điều
kiện thị trường thực, do đánh giá thấp tác động của chi phí giao dịch.

Vì vậy, việc hiểu biết sâu sắc về tất cả các chi phí cố định liên quan khi giao dịch là rất cần thiết. Để chuẩn bị tốt hơn cho bạn trong việc quản lý giao dịch của
mình, chúng tôi sẽ chia nhỏ tất cả các chi phí cố định trong việc thực hiện, kiểm soát và đóng lệnh giao dịch. Hãy nhớ rằng, khía cạnh thiết yếu của việc quản
lý vốn của bạn là hiểu tất cả các chi phí liên quan. Đối với nhiều nhà giao dịch, thất bại không chỉ là không tạo ra lợi nhuận trên thị trường mà thất bại là khi
không tính đến tất cả các chi phí giao dịch.
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1. ‘Spread’ là gì?
Cách đơn giản nhất để một nhà giao dịch hiểu được spread là hiểu nó như một khoản phí mà nhà môi giới của bạn tính khi
thực hiện giao dịch. Khi bạn mở lệnh giao dịch, đối với mỗi cặp tiền tệ, bạn sẽ thấy giá nhấp nháy trên màn hình của mình,
một được đặt là giá bán (bid) và một được gọi là giá mua (ask). Spread là sự khác biệt giữa hai mức giá này hoặc điểm giữa;
nhà môi giới coi spread là khoản thanh toán cho việc cung cấp dịch vụ môi giới, ví dụ: nhận lệnh của bạn và chuyển nó vào

Ask
1.2900

Bid
2 pips

1.2898

một trung tâm thanh khoản có sẵn.

Chúng ta cùng xem qua quy trình nào:

1. Nếu tôi muốn Sell hay bán GBPUSD ở mức 1.2900, tôi sẽ nhấp vào nút Sell trên nền tảng MT4 của mình, nơi tôi sẽ thấy
hai mức giá: 1.2898 và 1.2900.
Khi tôi thực hiện lệnh Sell của mình, nhà môi giới sẽ thực hiện lệnh của tôi ở mức 1.2898, tính phí 2 pips để thực hiện.
Đây là chênh lệch giữa giá mà lệnh của tôi đã được thực hiện và giá bid/ giá ask. *

2. Giả sử chúng ta muốn Bid hay mua trên GBPUSD với giá 1.2900. Khi tôi nhấp vào nút Bid trên nền tảng giao dịch của tôi;
Tôi sẽ thấy hai mức giá, ví dụ: 1.2900 và 1.2902.
Khi tôi thực hiện lệnh Bid của mình, nhà môi giới sẽ thực hiện lệnh của tôi ở mức 1.2902, tính phí 2 pips để thực hiện. Một
lần nữa, đây là sự chênh lệch giữa giá mà lệnh của tôi đã được thực hiện và giá bid. *
* Giá được nêu chỉ nhằm mục đích minh họa.
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2. Giá mua – bán (Bid-Ask)
Sự khác biệt giữa giá bid (mua) và giá ask (bán) là dấu hiệu cho thấy bản chất của

Ask-Sell

thị trường forex. Là một thị trường cổ phiếu chưa niêm yết hay OTC, các nhà môi

Bid-Buy

giới quảng cáo giá, giống như một hệ thống đấu giá từ các nhà cung cấp thanh
khoản của họ. Điều này trái ngược với các sản phẩm hoán đổi danh mục như cổ
phiếu, nơi bạn thực hiện giao dịch ở mức giá cuối cùng mà sản phẩm được giao

1.2900

1.2898

dịch. Trong thị trường Forex OTC, bạn chấp nhận mức giá được đưa ra bởi nhà môi
giới và giá này có liên hệ với giá cơ bản của một công cụ. Tuy nhiên, nhà môi giới
vẫn có quyền điều chỉnh giá dựa trên thanh khoản khả dụng của họ. Ví dụ, trong
thời điểm biến động cao, nhà môi giới có thể thay đổi mức spread của họ.

Xem spread của Tickmill tại đây!
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3. Spread có thể dãn mạnh
Bây giờ chúng ta đã hiểu cách nhà môi giới kiểm soát giá được
cung cấp cho khách hàng của họ, việc hiểu rằng spread của
nhà môi giới có thể dãn mạnh tùy theo điều kiện thị trường là
cần thiết. Khi thị trường biến động hoặc chuyển động nhanh,
do dữ liệu kinh tế tác động cao hoặc tin tức thị trường không
lường trước được công bố, nhà môi giới có thể thay đổi spread.

Khi thị trường bình thường và giao dịch chậm, nhà môi giới có
thể cung cấp mức spread thấp, chỉ một hoặc hai pip. Nếu biến
động tăng đột ngột và thanh khoản bị thấp, spread có thể tăng
lên để giải quyết rủi ro gia tăng mà nhà môi giới phải đối mặt.
Đặc biệt là khi nhà môi giới đang đề nghị mức giá có thể khó
thực hiện các lệnh trong nhóm thanh khoản có sẵn của họ.
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4. Tại Sao Spread Lại Quan Trọng
Sau khi đã hiểu spread là gì và tại sao đôi khi chúng có thể dãn mạnh, chúng ta sẽ cùng xem tác động của sự thay đổi spread đến
lợi nhuận của bạn.

Một pip nghe có vẻ không nhiều nhưng nó có thể có tác động lớn đến lợi nhuận của chiến lược. Nếu bạn giao dịch với một nhà môi
giới và có spread thấp, bạn có nhiều khả năng sẽ thu được kết quả tích cực. Bí quyết thành công của bạn không chỉ nằm ở spread
mà còn ở cách thực hiện của nhà môi giới của bạn. Spread chỉ là một nửa trận chiến. Việc khớp lệnh của nhà môi giới rất quan
trọng trong việc xác định xem liệu bạn có được hưởng lợi từ sự spread thấp mà họ cung cấp hay không.

Một nhà môi giới có thể quảng cáo spread thấp trên nền tảng giao dịch của bạn, tuy nhiên, khi bạn kích hoạt giao dịch của mình,
bạn có thể thấy rằng lệnh của bạn được thực hiện ở mức giá lệch hai hoặc ba pip so với mức lệnh của bạn, điều này ảnh hưởng tiêu
cực đến lệnh giao dịch mong muốn. Các nhà môi giới thiếu uy tín có nhiều chiến thuật bí mật gây bất lợi cho các nhà giao dịch kém
hiểu biết; trì hoãn khớp lệnh, ngừng chạy và thậm chí từ chối lệnh giao dịch, làm suy giảm đáng kể ‘spread siêu thấp’ mà họ tuyên
bố cung cấp. Trong một số trường hợp, các nhà môi giới sẽ giới hạn quy mô giao dịch liên quan đến spread mà họ cung cấp; điều
này thường được ẩn đi trong phần in rất nhỏ của Điều khoản & Điều kiện
Chính sách spread có thể khác nhau giữa các nhà môi giới. Một số nhà môi giới cung cấp spread cố định; tuy nhiên, khi kiểm tra
kỹ hơn, những spread cố định đó thường lớn hơn so với spread nổi. Về cơ bản, cuối cùng bạn phải trả một khoản phí bảo hiểm vĩnh
viễn cho một chính sách bảo hiểm chỉ yêu cầu một tỷ lệ rất nhỏ thời gian trong đó. Bạn nên tìm một nhà môi giới cung cấp giá cả
ổn định và thực hiện lệnh dựa trên spread mà họ cung cấp.
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5. Trượt giá làm phát sinh các vấn đề
Phần cuối cùng liên quan đến spread, như đã đề cập ở trên, có một số điều kiện thị trường
khiến tất cả các nhà môi giới điều chỉnh spread của họ để giảm thiểu rủi ro của chính mình
trên thị trường. Thông thường, các giai đoạn này là do sự biến động của thị trường tăng
lên, nơi các bản tin lớn khuyến khích hành động thị trường nhanh chóng. Bạn cũng nên
cảnh giác với việc giữ các lệnh vào cuối tuần, đặc biệt là khi thị trường không chịu áp lực
hoặc có cơ hội phát hành tin tức quan trọng ‘hết giờ giao dịch’. Những tình huống này có
thể dẫn đến khoảng trống về giá cả thị trường và nếu lỗ hổng thị trường qua điểm dừng của
bạn, nhà môi giới của bạn sẽ có nghĩa vụ phải khớp lệnh của bạn tại mức giá có sẵn tiếp
theo. Kịch bản này có thể có tác động nguy hiểm đến tài khoản của bạn.

Khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ rút ‘chốt’ trên đồng tiền của họ, thị trường đã sụp đổ trong
vài giây, gây ra những khoảng trống về giá khiến một số nhà giao dịch bị giảm lợi nhuận
trầm trọng. Sự kiện này thậm chí đã dẫn đến một số công ty môi giới phá sản vì họ không
thể bù lỗ cho khách hàng với các nhà cung cấp thanh khoản của họ. Vì vậy, bạn cần phải
thực sự hiểu rủi ro của mình khi bắt đầu, tốt hơn là nên quan sát trong khi dữ liệu kinh tế có
tác động cao được phát hành, đóng tất cả các lệnh trước cuối tuần, để bảo vệ tài khoản của
bạn.
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6. Cấu trúc phí giao dịch
Một số nhà môi giới sẽ áp dụng phí giao dịch để thực hiện các lệnh. Các nhà môi giới tính phí giao dịch có xu hướng cung cấp spread thấp hơn so với các
nhà môi giới không tính phí giao dịch. Điều này là do nhà môi giới đã kiếm một số tiền thông qua phí giao dịch để họ có thể cung cấp spread thấp hơn.

Các nhà môi giới tính phí giao dịch thực hiện một trong hai cách sau:

1. Cố định: Mô hình phí giao dịch cố định có nghĩa là nhà môi giới sẽ tính bạn một số tiền cố định, bất kể quy mô / khối lượng giao dịch của bạn. Ví dụ,
bạn sẽ bị tính phí như nhau khi giao dịch một lot siêu nhỏ, nhỏ hoặc tiêu chuẩn
2. Thả nổi: mô hình phí thả nổi có nghĩa là nhà môi giới sẽ tính phí cho bạn dựa trên quy mô tương đối của giao dịch của bạn. Các nhà môi giới cung
cấp mô hình này sẽ giảm phí dựa trên tần suất và quy mô giao dịch.

Một ví dụ về mô hình phí thả nổi là nhà môi giới sẽ tính phí 1£ trên mỗi 100.000£ tiền tệ được giao dịch. Vì vậy, nếu chúng ta mua 1.000.000£ GBPUSD,
chúng ta sẽ trả một khoản phí giao dịch là 10£ để thực hiện lệnh. Nếu một nhà giao dịch bán 10.000.000£ GBPUSD, nhà môi giới sẽ tính phí 100£ để thực
hiện giao dịch. Các nhà môi giới sẽ có xu hướng đưa ra một tỷ lệ phí giao dịch trượt, tùy thuộc vào lượng tiền tệ được giao dịch

Khi quyết định mô hình phí giao dịch phù hợp cho bạn, điều quan trọng phải tính đến là phong cách hoặc chiến lược giao dịch của riêng bạn. Ví dụ: các
nhà đầu tư mở nhiều giao dịch nhỏ có thể sẽ được hưởng lợi từ mô hình phí giao dịch nổi, theo đó phí giao dịch sẽ thấp hơn do quy mô nhỏ của các giao
dịch.
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7. Chi phí quản trị
Các nhà môi giới cũng tính chi phí quản trị mà
không được quảng cáo hay được hiểu rộng rãi
như các tiêu đề về Spread hoặc Phí Hoa Hồng.
Một số công ty môi giới tính phí cho khách hàng
không hoạt động trên tài khoản giao dịch của họ
nếu họ không giao dịch một khối lượng tối thiểu
hàng tháng hoặc hàng quý. Bạn cũng có thể bị tính
phí ký quỹ và một số nhà môi giới thậm chí sẽ tính
phí bạn khi nói chuyện trực tiếp với nhà môi giới
qua điện thoại.
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8. Đòn bẩy
Đòn bẩy là phương tiện mà một nhà môi giới cung cấp, qua đó một nhà giao
dịch có thể tăng lợi nhuận tài chính trên tài khoản của họ so với số vốn ban
đầu được nạp. Một trong những lý do chính khiến giao dịch ngoại hối bán
lẻ trở nên nổi bật trong thập kỷ qua là do khả năng tiếp cận đòn bẩy. Những
người không có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về cách thức hoạt động của đòn
bẩy phải sử dụng thận trọng, vì khi sử dụng quá mức có thể khiến bạn phải
chịu trách nhiệm về khoản phí giao dịch rất cao do đòn bẩy cao. Điều này là
do hầu hết các nhà môi giới tính phí giao dịch cho mỗi lot và mức đòn bẩy
bạn sử dụng càng cao, bạn càng có thể mở được nhiều lot.

Kiểm tra tỷ lệ ký quỹ & đòn bẩy của Tickmill tại đây!
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9. Phí qua đêm
Một chi phí giao dịch khác thường bị bỏ qua là phí mà một nhà môi giới sẽ tính
để bạn giữ các lệnh qua đêm. Chi phí này được gọi là phí qua đêm và dành riêng
cho thị trường ngoại hối. Mỗi loại tiền bạn giao dịch có lãi suất liên quan riêng tùy
thuộc vào quốc gia xuất xứ. Vì vậy, khi giữ một lệnh qua đêm của một cặp tiền tệ,
ví dụ. GBPUSD, tài khoản của bạn chịu lãi suất hàng ngày, được tính bằng chênh
lệch giữa hai mức lãi suất của cặp ngoại hối bạn đang giao dịch. Các tỷ lệ này là cố
định và do các nhà cung cấp thanh khoản áp dụng cho nhà môi giới của bạn trong
thị trường Liên ngân hàng (bán buôn). Vì vậy, nếu bạn giữ một lệnh mua GBPUSD
qua đêm, thì phí qua đêm sẽ tương đương với chênh lệch giữa lãi suất ở Anh và Mỹ.
Điều này có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến lệnh của bạn.

Ví dụ: nếu lãi suất tại Anh ở mức 2% và tại Mỹ là 1%, thì nhà môi giới sẽ ghi có vào tài
khoản của bạn 1%. Điều này là do bạn là người mua tiền tệ lãi suất cao hơn và giao
dịch của bạn sẽ được hưởng lợi từ lãi suất qua đêm dương. Nếu bạn đã bán GBPUSD
và giữ lệnh qua đêm, thì nhà môi giới của bạn sẽ ghi nợ tài khoản của bạn 1% vì giao
dịch của bạn sẽ có lãi suất âm.
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10. Tổng kết
Chúng ta đã học được từ ebook này rằng có rất nhiều chi phí bổ sung mà các nhà giao dịch cần xem
xét, trên và vượt ra ngoài định hướng của họ khi đặt giao dịch. Điều cần thiết cho sự thành công lâu
dài của một nhà giao dịch là họ cần suy nghĩ kỹ khi quyết định sẽ đặt những đồng tiền mồ hôi nước
mắt của mình vào tay ai.
Các nhà giao dịch phải nhận thức được các chi phí cơ bản khi đặt, quản lý và đóng lệnh giao dịch
của họ. Điều quan trọng là dành thời gian của bạn để so sánh spread và cấu trúc hoa hồng của các
nhà môi giới. Tìm kiếm một nhà môi giới cung cấp giá cả ổn định và công nghệ thực thi của nhà
môi giới có đầy đủ để phù hợp với mức spread - điều này có nghĩa là bạn có thể tận dụng lợi thế của
spread thấp. Ngoài ra, khi phát triển và kiểm tra lại chiến lược giao dịch, bạn phải tính đến chi phí
môi giới như spread và trượt giá, vì đây là cách duy nhất để có được cái nhìn thực tế về khả năng
tồn tại lâu dài của chiến lược của bạn. Thông thường, một khi bạn đã chứng minh được khái niệm
lý thuyết về một chiến lược có lợi nhuận thông qua một bài kiểm tra rộng rãi, thì bạn nên đặt một
số vốn nhỏ vào nhà môi giới của bạn để kiểm tra chiến lược trong điều kiện ‘thị trường thực’ vì chỉ
bằng cách làm như vậy bạn mới thực sự xem được hiệu quả của chiến lược.
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Các Điểm Chính

Các Điểm Chính
TRẢI NGHIỆM ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG THỰC

THÀNH CÔNG VỚI ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH HÀNG ĐẦU

Thực hành giao dịch trong thời gian thực, thử các công cụ, chiến
lược thử nghiệm và nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn trong một
môi trường hoàn toàn không có rủi ro.

Tận dụng lợi thế với spread thấp và phí giao dịch cạnh tranh.

THÀNH CÔNG VỚI NỀN TẢNG MT5 HÀNG ĐẦU
Phân tích kỹ thuật nâng cao, hơn 50 chỉ số và biểu đồ có thể tùy
chỉnh.. Trên 39 ngôn ngữ.

NỀN TẢNG GIAO DỊCH ĐƯỢC TRANG BỊ HÀNG ĐẦU
Khám phá bộ đầy đủ các công cụ và tính năng tùy chỉnh mà
nền tảng MT5 cung cấp để nâng cao hiệu suất giao dịch của
bạn.

CHO PHÉP THỰC HIỆN MỌI CHIẾN LƯỢC
Giao dịch trên thị trường tài chính thế giới bằng cách sử dụng hầu
như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, bao gồm hedging và scalping.

80+ CÔNG CỤ GIAO DỊCH CHO 4 LOẠI TÀI SẢN
Truy cập vào thị trường bao gồm Forex, Chỉ số chứng
khoán, Hàng hóa và Trái phiếu và trải nghiệm một trong những sàn
giao dịch có spread thấp nhất thị trường.

Tạo Tài Khoản

Tài Khoản Demo
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Giữ kết nối với chúng tôi

Cảnh Báo Rủi Ro: CFD là công cụ đầu tư phức tạp ẩn chứa rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy. Ở Tickmill UK Ltd và Tickmill Europe Ltd có đến 71% và 65%
tài khoản của nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ do giao dịch CFD. Bạn nên cân nhắc về việc hiểu rõ hoạt động của CFD hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác của
chúng tôi và cũng như việc bạn có thể chấp nhận rủi ro cao trong việc mất tiền.
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What’s Next?
Now that you’ve made your way through our Knowing your Trading Costs eBook, it may be the time to take the next step and
register with Tickmill. The process is really quite simple. Just follow the steps below to begin.

STEP 1 REGISTER

1

Complete registration log in to
your Client Area and upload the
required documents.

STEP 2 CREATE AN
ACCOUNT

2

Once your documents are
approved, created a Live
Trading account.

STEP 3 MAKE A DEPOSIT

3

Complete registration log in to
your Client Area and upload the
required documents.

Click here to get started
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