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Thực ra bitcoin không phải tiền ảo, mà nó là tiền thật. Cái tên gọi chính xác nhất cho đến thời điểm này chính là
“đồng tiền điện tử”. Theo một nhà phân tích, về hình thức, bạn có thể nghĩ rằng nó chỉ là một số loại sản phẩm tài
chính giống như Paypal, chỉ lạ và độc đáo hơn thôi. Cụ thể, trong quyển sách "The Internet of Money" được xuất
bản vào tháng 9/2016 giải thích khá rõ, bitcoin là tất cả mọi ưu điểm của tiền mặt và không có trung gian.

Bitcoin và câu chuyện đầu tư
DUY ANH
Sự thật của một đồng ĕền
Thực ra bitcoin không phải ĕền ảo, mà nó là ĕền thật. Cái tên gọi chính xác nhất cho đến thời điểm này chính là “đồng ĕền
điện tử”. Theo một nhà phân ėch, về hình thức, bạn có thể nghĩ rằng nó chỉ là một số loại sản phẩm tài chính giống như
Paypal, chỉ lạ và độc đáo hơn thôi. Cụ thể, trong quyển sách "The Internet of Money" được xuất bản vào tháng 9/2016 giải
thích khá rõ, bitcoin là tất cả mọi ưu điểm của ĕền mặt và không có trung gian. Nó hoàn toàn không phải là ĕền “ảo” vì khi
nói đến từ đồng ĕền “ảo”, đó là loại ĕền được sử dụng trong 1 cộng đồng nhất định, ví dụ bạn nạp ĕền vào game thì ĕền
trong game sẽ gọi là ĕền ảo, và nó không thể quy đổi ra được ĕền thật ngoài đời, nếu có thì giá trị của nó cũng sẽ đẩy
xuống thấp. Trong khi đó, bitcoin lại mang tầm cỡ toàn cầu và được dùng để mua nhiều thứ có giá trị y như ĕền thật, và nó
có thể đổi ra ĕền thật với giá trị rất lớn, đây là đồng ĕền có giá trị lớn nhất thế giới, có thời điểm, 1 bitcoin có giá trị lên
gần 900 USD…
Cũng như giá vàng, giá dollar hay giá chứng khoán,… giá bitcoin cũng được cập nhật vào thời gian thực, giới đầu tư có thể
lên Google gõ “bitcoin price” để có thông ĕn về giá bitcoin ở thời điểm hiện tại. Thời gian đầu, ở nước ngoài họ dùng
bitcoin để mua sắm, sử dụng các dịch vụ online. Tuy nhiên từ 2015 trở lại đây, rất nhiều các doanh nghiệp lớn nhỏ đã sử
dụng đồng ĕền này như 1 hình thức thanh toán cả ở môi trường online và môi trường oﬄine. Các ông lớn như Paypal,
Reddit, Microso├, Dell,.. đều đang sử dụng cổng trung gian bitcoin để chấp nhận thanh toán, thậm chí có ưu đãi giảm %
nhất định khi khách hàng sử dụng bitcoin. Nhiều khách sạn, quán coﬀee trên thế giới đăng ký qua 1 trang trung gian giao
dịch bitcoin để thuận ĕện cho khách hàng có thể đặt phòng, thanh toán bằng đồng ĕền này.
Còn ở Việt Nam, nhà đầu tư xem bitcoin như một kênh đầu tư vàng hay USD vậy. Nếu vào một diễn đàn đầu tư bitcoin
trên mạng internet, các nhà đầu tư giải thích cho bạn biết bitcoin là một loại ĕền tệ kỹ thuật số phân tán, được mã hóa.
Như đã nói ở trên, nó có thể được trao đổi, giao dịch trực ĕếp bằng các thiết bị có kết nối Internet mà không cần thông
qua một tổ chức tài chính trung gian nào, không có ai quản lý và các giao dịch hoàn toàn tự do. Và bạn có thể trao đổi,
mua bán đồng ĕền này mà không có 1 tổ chức nào có thể kiểm soát.
Ưu, nhược điểm song hành
Hiện tại Việt Nam, các công ty, DN muốn thanh toán bằng bitcoin để giảm thiểu chi phí. Mà cụ thể là DN đó không cần phải
mở một tài khoản để có ĕền mặt. DN cũng không cần phải cung cấp danh ėnh để có ĕền mặt. Rất nhanh chóng, mang ėnh
cá nhân, người sang người và mang ėnh trực ĕếp.
Nhìn chung, bitcoin ra đời như một cuộc cách mạng về thanh toán điện tử khi mà ưu điểm của nó vô cùng to lớn. Đó là
thuận ĕện trong giao dịch, bạn có thể gửi 1 số lượng không giới hạn bitcoin cho bạn bè, người thân của bạn. Cho dù họ ở
bất cứ nơi nào trên thế giới. Và bạn cũng có thể gửi vào bất cứ thời gian nào, không ai có thể quản lý được số ĕền bạn gửi.
Về mặt an toàn và bảo mật thì mỗi giao dịch bitcoin đều có thể được thực hiện và hoàn thành mà không cần bất cứ thông
ĕn cá nhân nào. Thông ĕn giao dịch được hiển thị nhưng danh ėnh của bạn được bảo mật hoàn toàn. Nói về chi phí, nếu
so với kênh đầu tư vàng thì chi phí giao dịch bitcoin cực thấp. Bởi nó không bị ràng buộc vào bất cứ trung gian giao dịch
nào, chỉ có phí xử lý giao dịch...
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Lợi ích là vậy, song giới đầu tư trong nước cũng cần phải nhìn nhận rằng, bitcoin hiện đang chứa đựng những nhược điểm
nhất định. Trước hết, những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, thì đã quen với việc sử dụng ĕền mặt, USD và vàng
làm giá trị giao dịch. Hiện có rất nhiều người không am hiểu nhiều về những đồng ĕền điện tử nên chuyện sử dụng bitcoin
như một loại hình giao dịch sẽ không đơn giản.
Cũng như các loại ví điện tử khác, để sử dụng bitcoin thì bạn cần phải tạo 1 ví lưu trữ bitcoin, và việc trao đổi bitcoin thành
ĕền mặt, thông thường bạn sẽ phải qua 1 trung gian thanh toán. Vì vậy đối với những người không biết về công nghệ mà
không được ai chỉ dẫn thì họ sẽ khó mà có thể tự làm các thao tác này, và có nguy cơ bị lừa đảo. Chưa kể, giá bitcoin biến
động liên tục. Hoặc có lúc nó tăng mạnh, xuống mạnh, các biến động trên thế giới ảnh hưởng đến đồng ĕền điện tử đều
có thể khiến giá bitcoin dao động theo thời gian thực sẽ không hề phù hợp với những nhà đầu tư lơ mơ. Ngoài ra, hacker
có thể đang Ėm cách tấn công nhiều sàn bitcoin để đánh cắp bitcoin số lượng lớn và nạn rửa ĕền có thể xảy ra 1 cách dễ
dàng.
Một điểm lưu ý nữa đối với những nhà đầu tư yêu thích loại hình này phải cân nhắc đó là tại Việt Nam, việc giao dịch bằng
bitcoin không được pháp luật bảo vệ, có nghĩa là khi bạn mua bán hay đầu tư bitcoin, thì nhà nước sẽ không chịu trách
nhiệm về những rủi ro mà bạn gặp phải. Thế nên, với thương mại điện tử và giao dịch online ngày càng phát triển thì xu
hướng người dùng bitcoin ngày càng tăng lên, dù muốn hay không, những nhà đầu tư lướt sóng, mua giá thấp, trữ để bán
giá cao kiếm lời chênh lệch; Trữ bitcoin… phải tự chịu trách nhiệm về những quyết định đầu tư mạo hiểm này.
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