
 

 

 

 

 

 

Những yếu tố quan trọng để đầu tư vàng có hiệu quả 

 

  



 

Để đầu tư vàng mang lại hiệu quả cao thì các bạn cần lưu ý đến những yếu tố quan 

trọng sau đây giúp bạn thành công trong việc đầu tư:  

 

 

Cần có tầm nhìn xa 

Hầu hết lượng vàng được cung cấp trên thị trường mỗi năm đều được đưa vào sản 

xuất thành sản phẩm, phần còn lại thuộc sở hữu của các cá nhân đầu tư vàng và 

của các tổ chức dự trữ vàng. Một thời gian dài trong lịch sử, vàng được sử dụng 

như một loại tiền tệ hoặc được dự trữ như là một dạng khác của tiền, tuy nhiên, 

chế độ bản vị vàng đã không còn được sử dụng ở các nước nữa, và nó được thay 



thế hoàn toàn bởi chế độ bản vị tiền giấy 

Đầu tư trong lĩnh vực tài chính yêu cầu phải thay đổi quan điểm kịp thời trước 

những biến động thị trường. Khi mua bán các thỏi vàng Krugerrands( 1 đồng xu 

Nam Phi tương đương một ounce vàng), dù giá trị trên thị trường thay đổi như thế 

nào, bạn vẫn có quyền sở hữu đối với thỏi vàng đó. Đầu tư là sự chọn lựa mạo 

hiểm vốn với hi vọng kiếm lời, và dù giá trị trên thị trường thay đổi như thế nào, 

thì quyền sở hữu vẫn thuộc về bạn 

Đa dạng hoá danh muc đầu tư có nghĩa là việc phân chia tài sản theo các loại khác 

nhau. Cổ phiếu là một loại tài sản. Vàng là một loại tài sản khác. Sở hữu cổ phiếu 

của một công ty là việc cung cấp vốn cho công ty đó. Giá trị của cổ phiếu có thể 

tăng, giảm, biến động trên thị trường và thậm chí mất hoàn toàn giá trị. Tuy nhiên, 

Giá vàng lên hay xuống, biến động trên thị trường nhưng lại không bao giờ bị mất 

giá . Đây là sự khác biết chính. Bạn có thể không thu được lợi nhuận từ việc sở 

hữu vàng, nhưng ít nhất bán đang sở hữu một tài sản hữu hình luôn luôn có giá trị 

cho dù giá trị của tiền thay đổi như thế nào. 

Lập kế hoạch cho danh mục đầu tư cần phải cân nhắc đến mục đích khi lập. Đó là 

mục đích để làm giàu hay sở hữu vàng, dùng trong phương tiện trao đổi hoặc lưu 

trữ giá trị ? Tất cả các mục đích chỉ được thực hiện khi bạn có hiểu biết về thị 



trường. Việc nắm giữ vàng trong các trường hợp khẩn cấp khác xa vời việc mua 

vàng theo hợp đồng tương lai hoặc mua cổ phiếu tại các công ty kinh doanh vàng. 

Việc nắm giữ vàng trong các trường hợp khẩn cấp, có thể là một phần tài sản của 

người đó, không có nghĩa làm tăng sự giàu có, mà nó còn có thể bị giảm giá trị. 

Hãy so sánh việc mua vàng miếng Krugerrands và việc mua một loại tài sản vật 

chất: một ngôi nhà. Mặc dù giá của căn nhà có thể lên hoặc xuống nhưng bạn vẫn 

có một căn nhà để sống và đó là một phần tài sản của bạn. Hay, mặc dù giá vàng 

Krugerrands tăng hoặc giảm, bạn vẫn nắm giữ vàng và chúng cũng là một phần tài 

sản của bạn. Bây giờ, hãy xem việc mua cổ phiếu ví dụ GLD( Mã trên sàn chứng 

khoán Newyork), Nếu giá giảm so với mức giá khi bạn mua chúng, bạn đã bị mất 

một số tiền và tờ cổ phiếu đó thậm chí có thể mất giá trị. 

Nên nhớ rằng Vàng có: quá khứ, hiện tại và tương lai 

Có hai cách để đầu tư vàng trên thị trường vàng: Mua vàng vật chất hoặc hợp 

đồng tương lai. Mua vàng vật chất nghĩa là bạn có quyền sở hữu, vì vậy, mặc dù 

giá dao động nhưng bạn vẫn có quyền sở hữu chúng. Việc mua vàng theo hợp 

đồng tương lai hoặc chứng khoán thực chất là việc đầu cơ, bạn không nắm giữ 

vàng nhưng bạn lại có thể thu được lợi nhuận. 

Hợp đồng vàng tương lai là một thoả thuận hợp pháp về việc giao vàng trong 



tương lai với một mức giá đã thoả thuận. Hợp đồng này nêu rõ việc trao đổi trong 

tương lai về số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm giao hàng, chỉ có giá là 

thay đổi. Hợp đồng này đề cập tới một loại hàng hoá là vàng. Và cổ phiếu của các 

công ty vàng không được coi là hàng hoá trong trường hợp này. Các công ty kinh 

doanh vàng bán cổ phiếu nhưng đó không có nghĩa là việc sở hữu vàng. 

Vàng khối là một sản phẩm vàng được mua bán trên thị trường. Giá của vàng 

khối, dù theo hình dạnh như thế nào, đều tuân theo giá vàng giao ngay trên thị 

trường. Thị trường vàng khối là thị trường quốc tế. Nhu cầu đối vời vàng khối là 

toàn cầu. Vàng có thể được giao dịch ở bất kì đâu trên thế giới tại bất kì thời điểm 

nào. 

Cố gắng tìm ra mối liên hệ và nắm bắt quy luật vàng 

Cụm từ “chất lượng hàng đầu” thường đề cập tới vàng, và được coi cứu cánh cuối 

cùngcủa tiền tệ. Điều này có nghĩa là khi nền kinh tế suy sụp và các tờ tiền giấy 

không còn giá trị trong giao dịch thì vàngvẫn tiếp tục có giá trị. Tiền tệ là bất cứ 

hình thức nào của tiền của các quốc gia, và tiền là vật dùng trong mua bán trao đổi 

hoặc thậm chí được dùng để quy ước trao đổi hàng lấy hàng, vàng là một loại tiền 

tối ưu nhất trong suốt giai đoạn suy thoái kinh tế. 

Nếu bạn mong muốn giữ tiền ở trạng thái hàng hoá là trung gian trao đổi, bạn có 



thể mua vàng miếng. Tiền tệ các nước không thay thế được cho vàng bởi biện nay 

không có nước nào sử dụng chế độ bản vị vàng. Việc mua bán trao đổi có thể yêu 

cầu nhiều hay ít vàng, phụ thuộc vào nhu cầu của bạn, vàng thường được chấp 

nhận ở mọi nơi. 

Cổ phiếu của công ty kinh doanh vàng không thể đổi ra vàng. Hợp đồng vàng 

tương lai không có nghĩa là bạn sở hữu vàng vật chất. Việc mua tiền tệ nước ngoài 

cũng không thay thế được cho vàng vật chất. 

Việc sở hữu vàng chỉ được thực hiện chỉ khi bạn mua vàng khối. Vàng khối là 

một dạng sản phẩm vàng được bán trên thị trường, có thể là đồng tiền vàng, vàng 

thỏi, và trang sức vàng. 

Thực tế Giao dich tiền tệ: Mối liên hệ là công cụ quản lí tốt để phân chia trong 

một danh mục đầu tư 

Tiền và vàng có thể được coi là tương tự nhau, chúng có thể đều được coi như là 

tiền tệ, tuy nhiên, chúng có những điểm khác nhau. Tiền được chấp nhận trong 

thanh toán. Tiền tệ của từng nước thì khác nhau và nó là những tờ tiền giấy được 

chính phủ phát hành. Vàng( cũng như bạc) là tiền và là phương thức trong thanh 

toán. Vàng có thể là tiền, nhưng nó còn có những ý nghĩa khác, nó là một tài sản 



hữu hình và chỉ dùng để đầu tư mà không lưu hành như tiền tệ. 

Thị trường hối đoái là chỉ thị trường tiền tệ. Thị trường hối đoái không có sự góp 

mặt của vàng. Nó chỉ đơn giản là tỉ giá giữa đồng tiền nước này so với đồng tiền 

nước khác. Tiền giấy có thể mất giá, tuy nhiên vàng luôn giữ được giá trị. 
 

 


