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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 
Thị trường chứng khoán Việt Nam ñã chính thức ñi vào hoạt ñộng ñược gần 10 

năm. Tuy nhiên, Thị trường chứng khoán Việt Nam ñang trong giai ñoạn ñầu phát 
triển nên có rất nhiều rủi ro. Các nhà ñầu tư cá nhân chiếm tỉ lệ trên 90% các nhà 
ñầu tư trên thị trường. Bên cạnh một số nhà ñầu tư ñã thành công, không ít người ñã 
thất bại, chán nản và rời bỏ thị trường do không lường hết ñược những rủi ro. Trước 
tình hình ấy, việc nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp giúp nhà ñầu tư cá nhân hạn 
chế rủi ro là cần thiết, qua ñó góp phần vào sự phát triển lành mạnh của thị trường 
chứng khoán Việt Nam - một kênh huy ñộng vốn tối quan trọng cho nền kinh tế.  

Chính vì ñiều ñó, tôi ñã quyết ñịnh chọn ñề tài “Các giải pháp nhằm hạn chế 
rủi ro cho nhà ñầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam” làm luận 
văn tốt nghiệp của mình. 

2. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của ñề tài 
Luận văn có một số ñóng góp khoa học, thực tiễn sau: 
- Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về rủi ro trong ñầu tư chứng khoán, các 

phương pháp nhận dạng và ño lường rủi ro tiêu biểu. 
- Vận dụng mô hình chỉ số ñơn (SIM) ñể ño lường rủi ro hệ thống và rủi ro phi 

hệ thống của từng loại cổ phiếu và rủi ro danh mục ñầu tư. 
- Góp phần giúp các nhà ñầu tư cá nhân giảm thiểu rủi ro trong ñầu tư chứng 

khoán. 
3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài là nhận diện và ño lường các rủi ro trong ñầu tư 
chứng khoán nhằm ñưa ra các khuyến cáo ñể giảm thiểu rủi ro cho nhà ñầu tư cá 
nhân trong ñầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đề tài tập trung nghiên cứu các rủi ro trong ñầu tư cổ phiếu mà các nhà ñầu tư cá 

nhân gặp phải khi tham gia vào thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam, cụ 
thể là Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong các năm từ 2007 
ñến 2009. Luận văn không ñề cập ñến những rủi ro trong giao dịch cổ phiếu trên thị 
trường phi tập trung (OTC). 

5. Phương pháp nghiên cứu 
Các phương pháp ñược sử dụng trong ñề tài là phương pháp thống kê mô tả, 

phương pháp phân tích hồi qui, phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 
ñể phân tích và ñề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho nhà ñầu tư cá nhân 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

6. Kết cấu của luận văn 
Chương 1: Tổng quan về rủi ro trong ñầu tư chứng khoán 
Chương 2: Thực trạng rủi ro trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh 
Chương 3: Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho nhà ñầu tư cá nhân trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam 
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Chương 1 
TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 

 
1.1. Những vấn ñề chung về thị trường chứng khoán 

1.1.1. Khái niệm thị trường chứng khoán 
Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt ñộng mua bán chuyển nhượng 

các loại chứng khoán. 
1.1.2. Chức năng của thị trường chứng khoán  

Thị trường chứng khoán có các chức năng: huy ñộng vốn ñầu tư cho nền kinh 
tế, cung cấp môi trường ñầu tư cho công chúng, tạo tính thanh khoản cho các 
chứng khoán, ñánh giá hoạt ñộng của các doanh nghiệp, tạo môi trường giúp Chính 
phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. 
1.1.3. Các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán 

Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán thường ñược chia thành bốn 
nhóm: nhà phát hành, nhà ñầu tư, các tổ chức kinh doanh chứng khoán và các tổ 
chức có liên quan khác như Cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán, Sở giao dịch 
chứng khoán, hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán, tổ chức ký gửi và thanh 
toán chứng khoán, các tổ chức ñánh giá hệ số tín nhiệm. 
1.1.4. Các công cụ ñầu tư chủ yếu trên thị trường chứng khoán 

Các công cụ giao dịch trên thị trường chứng khoán bao gồm 3 nhóm chính là: 
trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán phái sinh. 

Trái phiếu là những chứng khoán thể hiện một món nợ mà người phát hành 
vay người ñầu tư. Trái phiếu ấn ñịnh cho người phát hành nghĩa vụ phải trả một số 
tiền xác ñịnh tại một thời ñiểm xác ñịnh và thường kèm theo những khoản lãi ñược 
thanh toán ñịnh kỳ. 

Cổ phiếu là những giấy tờ có giá xác ñịnh số vốn ñầu tư vào một công ty và nó 
xác nhận quyền sở hữu về tài sản và những ñiều kiện về thu nhập trong một 
khoảng thời gian nào ñó và có khả năng chuyển nhượng.  

Chứng khoán phái sinh là một loại chứng khoán ñược sinh ra từ một chứng 
khoán gốc và giá cả của nó phụ thuộc vào giá cả của chứng khoán gốc. 
1.1.5. Các nguyên tắc hoạt ñộng cơ bản của thị trường chứng khoán 

Thị trường chứng khoán hoạt ñộng theo ba nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc công 
khai, nguyên tắc trung gian, nguyên tắc ñịnh giá. 
1.2. Rủi ro, nhận dạng và ño lường rủi ro 

1.2.1. Khái niệm rủi ro 
  Rủi ro là sự biến ñộng tiềm ẩn ở những kết quả. 
1.2.2. Nhận dạng rủi ro 

Nhận dạng rủi ro là việc nhận ra các nguồn, các yếu tố hay các ñiều kiện tạo 
nên hay làm gia tăng sự không chắc chắn trong các kết quả. Ngoài ra, cần tìm hiểu 
ñược bản chất của chúng, chúng xuất hiện như thế nào và chúng tác ñộng ra sao ñể 
dẫn ñến sự không chắc chắn trong các kết quả. Có ba phương pháp nhận dạng rủi ro 
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hữu ích là: Phương pháp lưu ñồ, phương pháp phân tích bảng liệt kê từng nguồn rủi 
ro, phương pháp phân tích các hồ sơ, số liệu quá khứ. 

1.2.3. Đo lường rủi ro 
Để ño lường rủi ro người ta thường sử dụng hai phương pháp là phương pháp 

ñồ thị và phương pháp xác ñịnh ñộ lệch chuẩn. Phương pháp ñồ thị cho cảm nhận 
trực quan về mức ñộ rủi ro thông qua hình ảnh biến ñộng của các kết quả. Phương 
pháp xác ñịnh ñộ lệch chuẩn nhằm lượng hóa mức ñộ rủi ro bằng một con số cụ thể. 
1.3. Rủi ro trong ñầu tư chứng khoán 

1.3.1. Khái niệm rủi ro trong ñầu tư chứng khoán 
Rủi ro trong ñầu tư chứng khoán ñược ñịnh nghĩa là sự không chắc chắn của thu 

nhập, là sự biến ñộng thất thường về mức sinh lợi của nhà ñầu tư.  
1.3.2. Phân loại rủi ro trong ñầu tư chứng khoán 

1.3.2.1. Rủi ro hệ thống 
Rủi ro hệ thống là rủi ro xảy ra trên toàn bộ thị trường, xảy ra cùng lúc trên tất 

cả các loại chứng khoán. Những thay ñổi về kinh tế, chính trị, xã hội là nguồn gốc 
của rủi ro hệ thống. Đây chính là loại rủi ro không thể phân tán. 

1.3.2.2. Rủi ro phi hệ thống 
Rủi ro phi hệ thống là rủi ro xảy ra trên từng loại chứng khoán hay từng bộ 

phận thị trường riêng lẻ. Đây chính là loại rủi ro có thể phân tán.  
Những yếu tố như khả năng quản lý, thị hiếu tiêu dùng, ñình công, cạnh tranh 

nước ngoài, mức ñộ sử dụng ñòn bẩy tài chính và ñòn bẩy kinh doanh, qui ñịnh của 
Chính phủ … là nguyên nhân gây ra rủi ro phi hệ thống. 

Ngoài ra, rủi ro phi hệ thống còn có thể tính ñến là rủi ro hoạt ñộng phi pháp, 
tức khả năng chủ sở hữu, người quản lý các công ty niêm yết cố ý vi phạm các quy 
ñịnh về ngăn ngừa các giao dịch không công bằng hay công bố những thông tin 
không ñầy ñủ, không chính xác trái với quy ñịnh, gây hiểu lầm cho người ñầu tư… 

1.3.3. Đo lường rủi ro trong ñầu tư chứng khoán 
1.3.3.1.  Đo lường rủi ro hệ thống của toàn bộ thị trường 

Tỷ suất sinh lợi của một danh mục thị trường ñược tính theo công thức:  

 (%)100*
1

1

−

−−=
t

tt
M p

pp
r

t
                                            (1.2) 

Trong ñó: 
   pt   : Chỉ số giá thị trường thời ñiểm t, 
   pt-1 : Chỉ số giá thị trường thời ñiểm t-1. 

Rủi ro hệ thống của một thị trường chứng khoán ñược ño bằng ñộ lệch chuẩn tỷ 
suất sinh lợi danh mục thị trường: 

 
1

)( 2
2

−
−

== ∑
n

rr MM
MM

tσσ                                           (1.3) 

Trong ñó:  Mr : Tỷ suất sinh lợi trung bình của danh mục thị trường, 
        n : Số quan sát. 
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Độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lợi danh mục thị trường tính ñược càng lớn, rủi ro 
hệ thống của thị trường ñó càng cao và ngược lại. 

1.3.3.2. Đo lường rủi ro của từng loại cổ phiếu  
Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu i ñược xác ñịnh theo công thức: 

 (%)100*
1

1

−

−−+=
t

ttt
i p

pdp
r

t
                                           (1.4) 

Trong ñó:    pt   : Giá cổ phiếu i thời ñiểm t, 
       dt   : Cổ tức cổ phiếu i thời ñiểm t, 
       pt-1 : Giá cổ phiếu i thời ñiểm t-1. 

Rủi ro (toàn bộ) của cổ phiếu i ñược ño bằng ñộ lệch chuẩn tỉ suất sinh lợi của 
chính nó: 

 
1

)( 2

−
−

= ∑
n

rr ii
i

tσ                                                       (1.5) 

Trong ñó:       ir  : Tỷ suất sinh lợi trung bình cổ phiếu i, 
n  : Số quan sát. 

1.3.3.3. Đo lường rủi ro của danh mục ñầu tư 
Rủi ro của một danh mục ñầu tư gồm n chứng khoán ñược ño bằng: 

 ∑∑
= =

=
n

i

n

j
ijjip Covww

1 1

σ                                                         (1.7) 

Trong ñó: wi  : Tỉ trọng vốn ñầu tư của chứng khoán i trong danh mục, 
                          ijCov  : Hiệp phương sai giữa tỉ suất sinh lợi chứng khoán i và j. 

1.3.4. Vận dụng mô hình chỉ số ñơn (SIM) ñể ño lường các loại rủi ro của 
từng loại cổ phiếu và danh mục ñầu tư 

Mô hình chỉ số ñơn (SIM): 
 iMiiti t

rr εβα ++=                                                              (1.8) 

Trong ñó:       
ti

r : Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu i tại thời ñiểm t, 

                            
tMr  : Tỷ suất sinh lợi danh mục thị trường tại thời ñiểm t, 

         iα  : Hằng số chênh lệch, 
          βi  : Hệ số góc của ñường hồi qui, 

           iε : Thành phần ngẫu nhiên ( 0=∑ iε ). 

Hệ số góc βi cho biết khi 
tMr biến ñộng 1 ñiểm % thì 

ti
r  biến ñộng βi ñiểm %. 

βi ñược gọi là hệ số ño lường ñộ nhạy tỉ suất sinh lợi của cổ phiếu i. 
1.3.4.1. Đo lường rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống của từng loại cổ 

phiếu 
Lấy phương sai hai vế (1.8) ñược: 

 )()()( 2
iMii VarrVarrVar

tt
εβ +=                                      (1.10) 

Rủi ro toàn bộ của cổ phiếu i ñược ño bằng: 
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 )(
tii rVar=σ                                                                 (1.11) 

Rủi ro hệ thống của cổ phiếu i ñược ño bằng: 

MiMiih t
rVar σββσ == )(2       (1.12) 

Do ñó, βi ñược gọi là thước ño rủi ro hệ thống chuẩn hóa cổ phiếu i. 
Rủi ro phi hệ thống của cổ phiếu i ñược ño bằng: 

22222
ihiMiio i

Var σσσβσεσ −=−== )(  (1.13) 

1.3.4.2. Đo lường rủi ro của danh mục ñầu tư thông qua các hệ số bê-ta 
Dựa trên tính chất của mô hình chỉ số ñơn, ta có: 

∑∑
= =

=
n

i

n

j
jijiMp ww

1 1

ββσσ                                               (1.15) 

Trong ñó:   Mσ :  Độ lệch chuẩn tỉ suất sinh lợi danh mục thị trường 
            βi  :  Thước ño rủi ro hệ thống chuẩn hóa của cổ phiếu i, 

        wi  :  Tỷ trọng vốn ñầu tư của chứng khoán i trong danh mục. 
1.4. Kinh nghiệm rủi ro từ một số thị trường chứng khoán quốc tế và bài học 
rút ra cho Vi ệt Nam 

1.4.1. Kinh nghiệm rủi ro từ thị trường chứng khoán Thái lan 
 Chính sách kiểm soát ñầu tư gián tiếp của nước ngoài vào thị trường chứng 

khoán phải ñược ñặt ra ngay từ ñầu và chính sách ñó không ñược thay ñổi quá ñột 
ngột. 

1.4.2. Kinh nghiệm rủi ro từ thị trường chứng khoán Hồng Kông 
- Rủi ro trên thị trường tiền tệ có ảnh hưởng rất mạnh ñến rủi ro trên thị trường 

chứng khoán. 
- Quản lý tốt thị trường tiền tệ và cứu thị trường tiền tệ thành công sẽ giảm thiểu 

rủi ro trên thị trường chứng khoán.  
1.4.3. Kinh nghiệm rủi ro từ thị trường chứng khoán Mỹ 

- Chính phủ cần kiểm soát chặt chẽ thị trường tài chính; khi có khủng hoảng xảy 
ra cần có sự ñối phó mạnh và hiệu quả. 

- Nhà ñầu tư thật sự cần coi tiền mặt như là một lớp tài sản khi ñầu tư. Tiền mặt 
sẵn có sẽ giúp ñối phó khi thị trường ñi xuống. 

1.4.4. Kinh nghiệm rủi ro từ thị trường chứng khoán Đài Loan 
- Cần thu thập thông tin về doanh nghiệp từ nhiều nguồn, ñặc biệt cần có các báo 

cáo có kiểm toán của các công ty kiểm toán có uy tín. 
- Cần phân tích kỹ các báo cáo tài chính, phân tích chu kỳ kinh doanh ngành, 

phân tích các dự án ñầu tư của công ty.    
1.4.5. Kinh nghiệm rủi ro từ thị trường chứng khoán Nhật Bản 

- Bảo ñảm hiệu lực của hệ thống giám sát các chuẩn mực kế toán.  
- Thiết bị kỹ thuật của sàn giao dịch phải tương thích với yêu cầu của thị trường. 
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Chương 2 
THỰC TRẠNG RỦI RO TRÊN SÀN 

GIAO D ỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH 
 

2.1. Sơ lược về Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
2.1.1. Quy mô niêm yết 

Bảng 2.1. Quy mô niêm yết tại Hose tính ñến ngày 04/03/2010 
 Toàn thị trường Cổ phiếu Chứng chỉ Trái phi ếu 
Số mã niêm yết  275 213 4 58 
Tỉ trọng (%) 100 77,45 1,45 21,09 
Khối lượng niêm yết 
(nghìn CK) 

10.883.427 10.517.891 252.055 113.481 

Tỉ trọng (%) 100 96,64 2,32 1,04 
Gía trị niêm yết  
(tr.ñồng) 

119.047.570 105.178.906 2.520.555 11.348.109 

Tỉ trọng (%) 100 88,35 2,12 9,53 
“Nguồn: www.hsx.vn” 

Tính ñến ngày 04/03/2010 Hose ñã có 275 mã chứng khoán ñược niêm yết 
trong ñó có 213 mã cổ phiếu, 4 chứng chỉ quỹ và 58 loại trái phiếu. Tổng khối 
lượng niêm yết là 10.883.427 ngàn chứng khoán với giá trị niêm yết là  119.047.570 
triệu ñồng. 

2.1.2. Quy mô giao dịch 
Giá trị giao dịch cổ phiếu năm 2009 là 423.299 tỉ ñồng gấp 4.692 lần so với 

năm 2000 và gấp 439 lần so với năm 2001. 
Số lượng tài khoản của các nhà ñầu tư tính ñến cuối tháng 10/2009 là 766.725 

tài khoản, trong ñó nhà ñầu tư cá nhân là 763.578 tài khoản chiếm 99,59%. Đến 
ngày 29/04/2010, trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ñã cấp mã số giao dịch 
chứng khoán cho 14.026 nhà ñầu tư nước ngoài, trong ñó có 12.750 nhà ñầu tư cá 
nhân chiếm 90,9%. 

2.1.3. Những thăng trầm của thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
 

 
 

Biểu ñồ 2.1.  VN–Index từ năm 2000 – 2009 
“Nguồn: www.hsx.vn” 
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Biểu ñồ 2.1 cho thấy thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ khi ra 
ñời cho ñến cuối năm 2009 có những thăng trầm rất mạnh, thể hiện rõ tính bất ổn rất 
cao.  
2.2. Nhận dạng rủi ro trên th ị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  

Biểu ñồ 2.2. Lưu ñồ hoạt ñộng ñầu tư chứng khoán 
 

 Môi trường         
  Môi 

trường 
kinh tế vĩ 

mô 

        

  Môi 
trường 

     
Sở giao dịch 

 

      
  

 
Doanh 
nghiệp 

niêm yết 

    
Tổ 

chức 
lưu 
ký 

Nhà 
ñầu 
tư 

Tổ 
chức 
ñánh 

giá tín 
nhiệm 

  
cận cảnh 

     Công ty 
chứng khoán 

 

 

 
Môi 

trường 
chính 

trị 
 

 Môi 
trường 

tự nhiên 

 

Môi 
trường 
công 
nghệ 

       

 quốc tế        
 
Trên lưu ñồ, nhà ñầu tư là ñối tượng gánh chịu rủi ro. Dựa vào lưu ñồ trên, nhà 

ñầu tư dễ dàng nhận ra các nguồn rủi ro tiềm ẩn ñáng kể như sau. 
2.2.1. Rủi ro từ bản thân nhà ñầu tư 

-  Rủi ro do thiếu kiến thức phân tích, ñầu tư theo cảm tính 
  Không hiếm trường hợp các loại chứng khoán ñều ñồng loạt giảm giá mạnh 

trong khi chỉ mấy ngày trước ñó giá cao hơn 10 ñến 15%, các nhà ñầu tư vẫn tranh 
nhau ñặt mua. Những tính toán dựa trên cơ sở phân tích thông tin, phân tích kỹ thuật 
ñều không thể giải thích ñược diễn biến của thị trường trong những trường hợp này.  

- Rủi ro do ñầu tư theo ñám ñông  
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam rủi ro do ñầu tư theo ñám ñông là rất 

lớn. Điển hình như sau hơn 20 phiên liên tục giảm giá thảm hại, từ hôm 10/6/2008 
khối lượng và giá trị giao dịch ñột ngột tăng vọt, ñặc biệt là vào cuối phiên. Gần 10 
phiên sau ñó, thị trường không ngừng tăng do khối lượng ñặt mua tăng mạnh. 

- Rủi ro do ñầu tư theo tin ñồn 
Năm 2009 ñược coi là năm thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nặng nề nhất 

bởi tin ñồn. Hầu hết các tin ñồn ñều mang dấu hiệu trục lợi, có chủ ý và chủ yếu 
nhắm vào các nhà ñầu tư nhỏ lẻ thiếu bản lĩnh. 
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Chẳng hạn các tin ñồn về chia thưởng như tin ñồn công ty cổ phần Cơ ñiện 
lạnh (REE) chia thưởng tỷ lệ 1:1, khiến cổ phiếu này tăng giá trần 4 phiên liền. Tin 
ñồn công ty cổ phần Chứng khoán SSI sẽ chia thưởng tỷ lệ 2:1 khiến cổ phiếu này 
tăng giá mạnh 3 phiên liền.  

- Rủi ro do sử dụng ñòn bẩy tài chính lớn 
Khi thị trường khởi sắc rất nhiều nhà ñầu tư trong nước ñã mạnh dạn vay tiền 

ñể ñầu tư chứng khoán nhằm tăng nhanh thu nhập, góp phần ñẩy giá chứng khoán 
lên rất cao. Trong ñiều kiện rủi ro rất cao của thị trường chứng khoán Việt Nam, 
việc bán giải chấp khi giá chứng khoán xuống thấp làm cho mức ñộ suy sụp của thị 
trường càng thêm nghiêm trọng.  

2.2.2. Rủi ro từ những báo cáo thị trường của các tổ chức phân tích ñánh giá 
tín nhiệm  

Thị trường ñã không ít lần nghiêng ngả theo các ñánh giá, nhận ñịnh của của các 
tổ chức ñầy danh tiếng trong và ngoài nước như HSBC hay SSI, TSC. Chẳng hạn, 
phiên giao dịch ngày 25/3/2010, VN-Index bất ngờ giảm sâu từ mức 512,12 ñiểm của 
ngày hôm trước xuống còn 503,39 ñiểm. Nguyên nhân của sự giảm ñiểm này là từ 
nhận ñịnh của HSBC “Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ nâng lãi suất cơ bản  VND 
thêm 1% trong một vài tuần sắp tới, từ mức 8% hiện nay”. Tuy nhiên, sau ñó Ngân 
hàng nhà nước Việt Nam vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản. 

2.2.3. Rủi ro từ chất lượng dịch vụ của các công ty chứng khoán 
Tại Vi ệt Nam, chất lượng nguồn nhân lực của nhiều công ty chứng khoán còn 

rất hạn chế khiến sự tư vấn hay cung cấp thông tin từ nhân viên cho khách hàng 
nhiều khi rất hời hợt và thiếu chính xác.  

Công nghệ ở một số công ty chứng khoán không ñáp ứng yêu cầu dễ dẫn ñến 
việc chậm trễ trong ñặt lệnh và hủy lệnh, nghẽn mạng trong quá trình giao dịch… 
làm mất cơ hội và gây rủi ro cho nhà ñầu tư. 

Lạm dụng nghiệp vụ tự doanh và kẽ hở luật pháp cũng như thiếu ñạo ñức nghề 
nghiệp, một số công ty chứng khoán ñã lợi dụng vị thế của mình ñặt lệnh trước, hủy 
lệnh trong cùng ñợt khớp lệnh, nhập lệnh ATO với cổ phiếu mới niêm yết, tư vấn 
theo ñặt hàng của các nhà ñầu cơ lớn… nhằm thu lợi bất chính. 

2.2.4. Rủi ro từ Sở giao dịch chứng khoán 
Do còn thiếu kinh nghiệm, Sở giao dịch chứng khoán thiết lập các chính sách 

quản lý thị trường chưa ñầy ñủ, chưa chính xác, chưa ñủ tính răn ñe ñã tạo ra một 
thị trường không minh bạch, không lành mạnh… gây rủi ro cho nhà ñầu tư. Điển 
hình như: Trong khoảng thời gian từ 01/10/2009 - 21/01/2010 các cổ ñông của công 
ty cổ phần Vật tư và Vận tải Xi măng (mã cổ phiếu VTV) là ông Nguyễn Quang 
Hưng ñã có hành vi thông ñồng với bà Nguyễn Kim Phượng, ông Ngô Quốc Đạt và 
ông Ngô Quang Tài ñể thực hiện mua, bán cổ phiếu VTV nhằm tạo ra cung cầu giả 
tạo ñối với cổ phiếu này. 

2.2.5. Rủi ro từ tổ chức lưu ký 
Công nghệ của tổ chức lưu ký chậm ñược nâng cấp, không ñáp ứng yêu cầu dễ 

dẫn ñến việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng còn 
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chậm trễ. Cho ñến nay, việc chuyển giao chứng khoán vẫn còn chờ T+3 gây thiệt 
hại về thanh khoản cho nhà ñầu tư. 

Với khả năng nắm ñược số dư tiền và chứng khoán của từng tài khoản, Trung 
tâm lưu ký chứng khoán có trong tay những thông tin quan trọng bậc nhất trên thị 
trường. Mối lo ngại về khả năng rò rỉ những thông tin như vậy càng lớn hơn khi gần 
ñây thị trường xôn xao trước những bản tập hợp về tình trạng giao dịch của một số tổ 
chức. 

2.2.6. Rủi ro từ các công ty niêm yết 
- Rủi ro do ñầu tư tài chính, ñầu tư chéo lớn 
Sử dụng ñòn bẩy tài chính cao, vay mượn quá ñà nhằm mở rộng các hoạt ñộng 

kinh doanh không hiệu quả có thể ñặt doanh nghiệp vào nguy cơ mất khả năng kiểm 
soát. Khi thị trường sụt giảm, chỉ cần một mắt xích bị thua lỗ khiến cho thị giá giảm 
thấp hơn giá gốc mà các công ty trong chuỗi liên kết nắm giữ, các công ty này buộc 
phải trích lập dự phòng rủi ro giảm giá theo luật ñịnh gây rủi ro lớn cho nhà ñầu tư.  

Điển hình là công ty REE, dù lãi 9 tỉ ñồng trong quý 4 năm 2008 và ñạt tổng 
doanh thu hơn 1.100 tỉ ñồng nhưng lại lỗ 139,34 tỉ ñồng trong năm 2008 sau khi 
trích lập dự phòng 467 tỉ ñồng cho ñầu tư tài chính.  

- Rủi ro trích lập dự phòng tỷ giá 
Các doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu hay vay vốn nước ngoài lớn có 

rủi ro trích lập dự phòng tỉ giá là rất ñáng lưu ý. Điển hình như: ngày 
31/12/2008 Công ty Nhiệt ñiện Phả Lại (PPC) có dư  nợ  vay vốn nước ngoài  là 
36,2  tỉ  JPY. Tỷ  giá  cuối  năm 2008  là 184,96 VND/JPY,  tăng  khoảng  30%  so  
với  cuối  năm  2007. Điều  này  làm  cho PPC phải ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỉ 
giá chưa thực hiện gần 1.600 tỉ ñồng cho khoản vay nợ ngoại tệ nói trên và khoản lỗ 
10 tỉ ñồng chênh lệch tỉ giá ñã thực hiện do thanh toán 1,8 tỉ JPY tiền gốc vay trong 
năm 2008. 

- Rủi ro từ tình hình công bố thông tin của các công ty niêm yết  
Nhiều công ty công bố thông tin sai lệch lớn giữa trước và sau kiểm toán. Có 

công ty báo cáo lãi lớn nhưng khi kiểm toán mới lộ ra lãi không ñáng kể hoặc lỗ 
nhiều hơn con số ñã báo cáo trước ñó. Cũng có công ty ñang lỗ hóa lời. Điển hình 
như: Năm 2008, kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán của mã KDC từ lãi 
142,376 tỉ ñồng về lỗ 60,602 tỉ ñồng, NKD từ mức lãi hơn 39 tỉ ñồng còn chưa ñầy 
1 tỉ ñồng.  

2.2.7. Rủi ro từ môi trường kinh tế vĩ mô trong nước 
Bảng 2.3. Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam qua các năm 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
2007 2008 2009 

8 tháng ñầu 
năm 2010 

CPI (cuối kỳ) % 12,60 19,89 6,52 8,18 
CPI (trung bình) % 8,30 22,97 6,88 8,61 

Thâm hụt thương mại tỉ USD 5,20 5,37 3,40 8,20 
“Nguồn: Tổng cục thống kê” 
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Thâm hụt thương mại không ngừng gia tăng, lạm phát luôn luôn là mối ñe dọa. 
Đó là những biểu hiện rõ nét nhất về tính bất ổn của kinh tế vĩ mô. Điều này tiềm ẩn 
những rủi ro lớn và thường xuyên cho thị trường chứng khoán. 

2.2.8. Rủi ro chính sách (môi trường chính trị)  
Sự thay ñổi thường xuyên các luật thuế như thuế thu nhập, thuế tài nguyên, 

thuế nhập khẩu, thuế môi trường; Chính sách về tiền lương tối thiểu; Chính sách 
bảo vệ môi trường … làm tăng chi phí ñầu vào của các doanh nghiệp, làm giảm thu 
nhập của nhà ñầu tư. Chính sách ngoại hối chưa ổn ñịnh gây nguy cơ rủi ro về tỷ 
giá, thiếu hụt nguồn ngoại tệ. Chính sách lãi suất làm gia tăng chi phí của doanh 
nghiệp, làm giảm giá các loại chứng khoán. Chẳng hạn, ñầu năm 2008, với các biện 
pháp mạnh nhằm kiềm chế lạm phát, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ñã tăng lãi suất 
cơ bản từ 8,25% lên 14%. Chính ñiều này ñã làm cho VN-Index sụt giảm liên tục từ 
1100 ñiểm xuống còn 496 ñiểm. 

2.2.9. Rủi ro từ môi trường tự nhiên 
Việt Nam nằm trong vùng có nhiều hạn hán, bão, lũ. Các công ty nằm ở các 

tỉnh miền trung và các tỉnh miền núi phía bắc có nguy cơ rủi ro khá cao do bão và lũ 
quét. Các công ty hoạt ñộng trong ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển 
cũng có nguy cơ rủi ro lớn từ các trận bão biển. Các công ty hoạt ñộng trong lĩnh 
vực chăn nuôi cũng thường xuyên ñối mặt với các rủi ro về dịch bệnh. 

 2.2.10. Rủi ro từ môi trường kinh tế quốc tế 
Nền kinh tế Việt Nam có ñộ mở rất lớn nên phụ thuộc rất nhiều vào các thị 

trường xuất khẩu. Vì vậy những bất ổn từ môi trường kinh tế quốc tế có ảnh hưởng 
khá rõ ñến rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Đơn cử, từ khoảng ñầu tháng 5/2010, khi các thông tin về khủng hoảng nợ tại 
các nước Châu Âu, ñặc biệt là từ Hy lạp loang ra, thị trường liên tục ñiều chỉnh giảm 
từ khoảng 530 ñiểm xuống còn khoảng 470 ñiểm vào ñầu tháng 8/2010 mặc dù các 
chỉ số kinh tế vĩ mô trong nước là khá tích cực và ngày càng ổn ñịnh. 
2.3. Đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí 
Minh 

2.3.1. Rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2007 

Dựa trên dữ liệu về VN-Index, ta tính ñược ñộ lệch chuẩn tỉ suất sinh lợi theo 
tháng của sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 là: 

Mσ  =  13,3 (%) 
Như vậy, có thể nói rằng, một nhà ñầu tư cá nhân ñầu tư ngắn hạn với thời gian 

khoảng một tháng, một cách ngẫu hứng, không có chiến lược rõ ràng có thể mất 
trung bình 13,3 % vốn ñầu tư một tháng. Điều ñó cho thấy sàn giao dịch chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 có mức ñộ rủi ro rất cao. 

Để thấy rõ hơn mức ñộ rủi ro trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh chúng ta có thể so sánh với ñộ rủi ro trên một số thị trường chứng khoán 
khác như sau. 
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Thị trường KOSPI STRAITSTIMES S&P500 

Mσ (%) 5,7 5,7 3,5 
 

Các số liệu trên cho thấy sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2007 có mức ñộ rủi ro gấp hơn hai lần các thị trường chứng khoán khác trên 
thế giới.  

2.3.2. Rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2008 

Độ lệch chuẩn tỉ suất sinh lợi theo tháng của sàn Hose năm 2008 là: 

Mσ   =  14,3 (%) 
 So với năm 2007, rủi ro hệ thống năm 2008 cao hơn 1%. Để thấy rõ hơn mức 

ñộ rủi ro trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008 chúng 
ta có thể so sánh với ñộ rủi ro trên một số thị trường chứng khoán khác như sau. 
 

Thị trường KOSPI STRAITSTIMES S&P500 

Mσ (%) 9,0 8,4 6,5 
 

Số liệu cho thấy sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008 
có mức ñộ rủi ro cũng gần gấp ñôi các thị trường chứng khoán khác trên thế giới. 

2.3.3. Rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2009 

Độ lệch chuẩn tỉ suất sinh lợi theo tháng của sàn Hose năm 2009 là: 

Mσ  =  15,3 (%) 
So với năm 2008, rủi ro hệ thống năm 2009 cao hơn 1%. Để thấy rõ hơn mức 

ñộ rủi ro trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể so 
sánh với ñộ rủi ro trên một số thị trường chứng khoán khác như sau. 

 

Thị trường KOSPI STRAITSTIMES S&P500 

Mσ (%) 6,6 8,6 6,8 
 

Số liệu trên cho thấy sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2009 có mức ñộ rủi ro cao hơn hai lần các thị trường chứng khoán khác trên thế 
giới. 

Như vậy, ở cả ba năm, với những ñiều kiện và hoàn cảnh khác nhau, rủi ro hệ 
thống trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh luôn duy trì ở mức 
gấp ñôi rủi ro trên các thị trường ñược chọn ñối chứng ở trên. 
2.4. Đo lường ảnh hưởng của một số yếu tố gây rủi ro hệ thống trên thị trường 
chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  

2.4.1. Đo lường ảnh hưởng của một số biến số vĩ mô cơ bản ñến rủi ro hệ thống 
trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

Dựa vào số liệu các biến vĩ mô ba năm 2007-2009 và sáu tháng ñầu năm 2010 
do Tổng cục thống kê công bố hằng quí, ta có kết quả hồi qui chạy trên phần mềm 
SPSS theo phương pháp khử dần các biến giải thích không phù hợp như sau.  
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- Biến phụ thuộc: Tỉ suất sinh lợi theo tháng thị trường chứng khoán thành phố 
Hồ Chí Minh trung bình một tuần sau ngày công bố các thông tin vĩ mô của tổng 
cục thống kê (ký hiệu biến TSSL). 

- Biến giải thích: 
Mô hình 1:  GDP, LP, TG, XK, TLNS 
Mô hình 2:  GDP, LP, XK, TLNS 
Mô hình 3:  GDP, LP, XK 

Bảng 2.4. Tóm tắt các thống kê 
 

Mức ñộ giải thích Độ phù hợp 
Mô hình 

R R2  
R2 hiệu 
chỉnh 

F Sig. 

Thống kê 
Durbin-

Watson (d) 
1 0,865 0,749 0,592 4,770 0,026  
2 0,854 0,730 0,610 6,079 0,012  
3 0,843 0,711 0,624 8,182 0,005 2,445 

 
Bảng 2.5. Hệ số hồi qui 

 

Mô hình 
Biến 
giải 
thích 

Hệ số 
Hệ số 
chuẩn 
hóa 

Kiểm 
ñịnh t 

Độ ý 
nghĩa 
(Sig) 

Hằng số 43,536  2,548 0,034 
GDP -4,433 -0,543 -1,657 0,136 
LP -1,814 -1,127 -3,223 0,012 
TG 1,139 0,158 0,778 0,459 
XK 0,598 0,823 2,126 0,066 

1 
 

TLNS -0,421 -0,267 -0,935 0,377 
Hằng số 41,967  2,530 0,032 

GDP -4,314 -0,528 -1,652 0,133 
LP -1,669 -1,037 -3,214 0,011 
XK 0,522 0,719 2,025 0,074 

2 

TLNS -0,345 -0,218 -0,802 0,443 
Hằng số 48,635  3,450 0,006 

GDP -5,609 -0,687 -2,782 0,019 
LP -1,868 -1,161 -4,164 0,002 

3 

XK 0,561 0,772 2,252 0,048 
 

Kết quả hồi qui trong bảng 2.4 và 2.5 cho thấy chỉ có mô hình 3 bảo ñảm ñộ ý 
nghĩa của kiểm ñịnh t (Sig<5%) trên tất cả các biến và mối liên hệ hồi qui là khá 
mạnh (R2 = 0,711) ñược chọn.  

Để kiểm ñịnh hiện tượng tự tương quan cho mô hình 3, tra bảng thống kê 
Durbin-Watson với mức ý nghĩa 5%, ta ñược: 

7670
05031421
,

),,,()/,,(
===

− LLL ddd
kn α

   và  23334 ,=− Ld  
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Theo bảng 2.4 trên mô hình 3, LL ddd −<< 4  nên chưa ñủ cơ sở khẳng ñịnh 
có hiện tượng tự tương quan của các biến trong mô hình 3. 

Như vậy, trong ba năm 2007-2009 và sáu tháng ñầu năm 2010 ba biến: Tăng 
trưởng GDP so với cùng kỳ năm trước, Lạm phát so với cùng kỳ năm trước và Tăng 
trưởng kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước có liên hệ khá rõ với tỉ suất 
sinh lợi thị trường. Ba biến vĩ mô này ñã giải thích ñược khoảng 71,1 % biến thiên 
tỉ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trung bình bảy 
ngày sau ngày công bố thông tin vĩ mô cuối mỗi quí của Tổng cục thống kê. 

Cụ thể hơn, cột hệ số của mô hình 3 cho biết: 
+ Tăng trưởng GDP so với cùng kỳ năm trước tăng 1 ñiểm % thì Tỉ suất sinh lợi 

thị trường giảm 5,609 ñiểm %.  
+ Lạm phát so với cùng kỳ năm trước tăng 1 ñiểm % thì Tỉ suất sinh lợi thị 

trường giảm 1,868 ñiểm %.  
+ Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước tăng 1 ñiểm % 

thì Tỉ suất sinh lợi thị trường tăng 0,561 ñiểm %.  
Các hệ số chuẩn hóa của 3 biến trên cho thấy Lạm phát so với cùng kỳ năm 

trước là biến vĩ mô có ảnh hưởng mạnh nhất ñến rủi ro trên thị trường chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh. Biến này có ảnh hưởng mạnh gấp ñôi hai biến Tăng trưởng 
GDP so với cùng kỳ năm trước và Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ 
năm trước.  

2.4.2. Đo lường ảnh hưởng của yếu tố chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà 
nước ñến rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

Dựa vào số liệu về chính sách lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố 
ñịnh kỳ, ta có kết quả hồi qui chạy trên phần mềm SPSS theo phương pháp khử dần 
các biến giải thích không phù hợp như sau.  

- Biến phụ thuộc: Tỉ suất sinh lợi theo tháng thị trường chứng khoán thành phố 
Hồ Chí Minh trung bình một tuần sau ngày công bố áp dụng lãi suất cơ bản mới của 
Ngân hàng nhà nước (ký hiệu biến TSSL). 

- Biến giải thích: 
Mô hình 1: LSCB, TLSCB 
Mô hình  2: LSCB 

 
Bảng 2.8. Tóm tắt các thống kê 

 
Mức ñộ giải thích Độ phù hợp 

Mô hình 
R R2  

R2 hiệu 
chỉnh 

F Sig. 

Thống kê 
Durbin-

Watson (d) 
1 0,761 0,579 0,518 9,613 0,002  
2 0,759 0,577 0,549 20,444 0,000 2,380 
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Bảng 2.9. Hệ số hồi qui 
 

Mô hình 
Biến 
giải 
thích 

Hệ số 
Hệ số 
chuẩn 
hóa 

Kiểm 
ñịnh t 

Độ ý 
nghĩa 
(Sig) 

Hằng số 14,974  2,278 0,039 
LSCB -2,654 -0,748 -4,151 0,001 1 

TLSCB -0,307 -0,045 -,248 0,808 
Hằng số 15,404  2,509 0,024 

2 
LSCB -2,697 -0,759 -4,521 0,000 

 

Kết quả hồi qui ở bảng 2.8 và bảng 2.9 cho thấy chỉ có mô hình 2 bảo ñảm ñộ ý 
nghĩa của kiểm ñịnh F và kiểm ñịnh  t (Sig<5%) ñã ñược chọn.  

Để kiểm ñịnh hiện tượng tự tương quan cho mô hình 2, tra bảng thống kê 
Durbin-Watson với mức ý nghĩa 5%, ta ñược: 

0151
05021721
,

),,,()/,,(
===

− LLL ddd
kn α

   và  98524 ,=− Ld  

Theo bảng 2.8, LL ddd −<< 4  nên chưa ñủ cơ sở khẳng ñịnh có hiện tượng tự 
tương quan của các biến trong mô hình 2. 

Như vậy, Lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố có liên hệ khá rõ với 
tỉ suất sinh lợi thị trường. Biến chính sách này ñã giải thích ñược khoảng 57,7 % 
biến thiên Tỉ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh bảy 
ngày sau ngày công bố áp dụng lãi suất cơ bản mới của Ngân hàng nhà nước. 

2.4.3. Đo lường ảnh hưởng của yếu tố môi trường kinh tế quốc tế ñến rủi ro hệ 
thống trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

Nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế nhỏ nên chủ yếu chịu ảnh hưởng rủi 
ro của các nền kinh tế lớn khác trên thế giới, rất ít khả năng ảnh hưởng theo chiều 
ngược lại. Ba thị trường chứng khoán lớn trên thế giới là STRAISTIME của 
Singapore, KOSPI của Hàn Quốc và S&P500 của Mỹ ñược chọn ñể ño lường mức 
ñộ ảnh hưởng của chúng ñến rủi ro trên thị trường Hose trong năm 2009 và 6 tháng 
ñầu năm 2010. Kết quả hồi qui ñơn trên phần mềm SPSS như sau. 

Biến phụ thuộc: Vn–Index (ký hiệu biến VN) 
Biến giải thích: 

Mô hình 1: STRAISTIME–Index (ký hiệu biến ST) 
Mô hình 2: KOSPI–Index (ký hiệu biến KO) 
Mô hình 3: S&P500–Index (ký hiệu biến SP) 

 

Bảng 2.11. Tóm tắt các thống kê 
 

Mức ñộ giải thích Độ phù hợp 
Mô hình 

R R2  
R2 hiệu 
chỉnh 

F Sig. 

Thống kê 
Durbin-

Watson (d) 
1 0,924 0,854 0,853 1901,597 0,000 0,101 
2 0,884 0,781 0,781 1164,437 0,000 0,089 
3 0,749 0,560 0,559 415,691 0,000 0,059 
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Để kiểm ñịnh hiện tượng tự tương quan, tra bảng thống kê Durbin-Watson với 
mức ý nghĩa 5%, ta ñược: 

821
050132821
,

),,,()/,,(
===

− LLL ddd
kn α   và  1824 ,=− Ld  

Theo bảng 2.11, Ldd <  nên có hiện tượng tự tương quan thuận chiều dương 
của các biến trong các mô hình trên. 

Để khắc phục hiện tượng tự tương quan, có thể sử dụng mô hình sai phân tổng 

quát với:   
2

1
d−=ρ̂        

Kết quả hồi qui trên mô hình sai phân tổng quát như sau: 
Biến phụ thuộc:  1−−= ttt VNVNVNS ρ̂   (ký hiệu biến VNS) 
Biến giải thích: 
   Mô hình 1: )(ˆ 1−−= ttt STSTSTS ρ   (ký hiệu biến STS) 

   Mô hình 2: )(ˆ 1−−= ttt KOKOKOS ρ   (ký hiệu biến KOS) 

   Mô hình 3: )(ˆ 1−−= ttt SPSPSPS ρ      (ký hiệu biến SPS) 
 

Bảng 2.12. Tóm tắt các thống kê 
 

Mức ñộ giải thích Độ phù hợp 
Mô hình 

R R2  
R2 hiệu 
chỉnh 

F Sig. 

Thống kê 
Durbin-

Watson (d) 
1 0,345 0,119 0,116 43,941 0,000 1,866 
2 0,305 0,093 0,091 33,549 0,000 1,836 
3 0,129 0,017 0,014 5,550 0,019 1,877 

 
Để kiểm ñịnh hiện tượng tự tương quan, tra bảng thống kê Durbin-Watson với 

mức ý nghĩa 5%, ta ñược: 
821

050132821
,

),,,()/,,(
===

− LLL ddd
kn α   và  1824 ,=− Ld  

Theo bảng 2.12, LL ddd −<< 4  nên không ñủ cơ sở khẳng ñịnh có hiện tượng 
tự tương quan của các biến trong các mô hình. 
 

Bảng 2.13. Hệ số hồi qui 
 

Mô hình 
Biến giải 

thích 
Hệ số 

Hệ số 
chuẩn 
hóa 

Kiểm 
ñịnh t 

Độ ý 
nghĩa 
(Sig) 

Hằng số 12,200  6,920 0,000 
1 

STS 0,088 0,345 6,629 0,000 
Hằng số 11,210  6,559 0,000 

2 
KOS 0,139 0,305 5,792 0,000 

Hằng số 11,193  9,010 0,000 
3 

SPS 0,010 0,129 2,356 0,019 
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Cả ba mô hình hồi qui sai phân tổng quát ở trên ñều bảo ñảm ý nghĩa thống kê. 
Số liệu cho thấy biến ñộng giá trên thị trường chứng khoán STRAISTIME của 
Singapore giải thích ñược khoảng 11,9% biến ñộng giá của thị trường chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh. Biến ñộng giá trên thị trường chứng khoán KOSPI của Hàn 
Quốc giải thích ñược khoảng 9,3% biến ñộng giá của thị trường chứng khoán thành 
phố Hồ Chí Minh. Biến ñộng giá trên thị trường chứng khoán S&P500 của Mỹ giải 
thích ñược khoảng 1,7% biến ñộng giá của thị trường chứng khoán thành phố Hồ 
Chí Minh.  

Do hệ số góc của mô hình hồi qui sai phân tổng quát giống với mô hình hồi qui 
ban ñầu nên dựa vào cột hệ số các mô hình, ta có thể kết luận như sau: 

+ Thị trường chứng khoán STRAISTIME của Singapore tăng 1 ñiểm % thì thị 
trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 0,088 ñiểm % và ngược 
lại. 

+ Thị trường chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc tăng 1 ñiểm % thì thị trường 
chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 0,139 ñiểm % và ngược lại. 

+ Thị trường chứng khoán S&P500 của Mỹ tăng 1 ñiểm % thì thị trường chứng 
khoán thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 0,01 ñiểm % và ngược lại. 

Như vậy rủi ro trên các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới có ảnh hưởng 
ñến rủi ro trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nhưng khá nhỏ chứ 
không chi phối quá mạnh. Các rủi ro trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ 
Chí Minh chủ yếu ñến từ nội tại nền kinh tế trong nước. Các nhà ñầu tư cần chú ý 
ñến ñiều này. 
2.5. Đo lường rủi ro của từng chứng khoán riêng lẻ trên thị trường chứng 
khoán thành phố Hồ Chí Minh 

Để thấy rõ rủi ro của từng chứng khoán riêng lẻ trên thị trường chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta chọn ra 12 mã cổ phiếu có thời gian lên sàn trên 3 
năm ở một số ngành kinh tế khác nhau ñể ño lường các loại rủi ro của chúng như 
trong bảng 2.15. 

Bảng 2.15 cho thấy: 
- Trong khi rủi ro hệ thống của thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

trong ba năm 2007-2009 lần lượt là 13,3, 14,3 và 15,3 là khá ổn ñịnh, rủi ro hệ 
thống của một số mã như GMD, VSH, SJS, CII rất không ñều giữa các năm. 

- Rủi ro hệ thống một số mã thấp, chỉ vào khoảng 0,7-0,8 lần rủi ro hệ thống của 
thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Một số mã có rủi ro hệ thống cao 
gấp 1,5 lần rủi ro hệ thống của thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.  

- Rủi ro phi hệ thống chiếm khoảng 2/3 rủi ro hệ thống, trừ một số ít ngoại lệ. Do 
ñó, rủi ro toàn bộ của từng mã cổ phiếu là rất cao. Một số mã có rủi ro toàn bộ ñặc 
biệt cao như REE, SJS trung bình gần 30% một tháng. 

Như vậy, rủi ro hệ thống và phi hệ thống của các mã biến ñộng không giống 
nhau, có mã rất cao nhưng có mã rất thấp và biến ñộng không ñều nhau. Điều này 
cho thấy việc kiểm soát rủi ro từng mã cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh là rất khó khăn. 
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Bảng 2.15. Các loại rủi ro của từng chứng khoán riêng lẻ 
 

Mã 
CK Năm 

Rủi ro 
toàn bộ 

iσ  (%) 
Hệ số Bê-ta 

iβ  
Rủi ro 

hệ thống 
ihσ (%) 

Rủi ro phi 
hệ thống 

ioσ (%) 
2007 19,57 1,31 17,42 8,91 
2008 32,60 1,74 24,88 21,06 REE 

2009 27,75 1,56 23,87 14,16 
2007 11,60 0,72 9,58 6,55 
2008 22,21 1,15 16,45 14,93 GMD 

2009 28,37 1,48 22,64 17,09 
2007 20,74 1,42 18,89 8,57 
2008 17,54 1,09 15,59 8,04 VSH 

2009 12,36 0,62 9,49 7,92 
2007 10,67 0,63 8,38 6,61 
2008 19,53 0,97 13,87 13,75 AGF 

2009 19,27 0,98 14,99 12,10 
2007 29,13 1,81 24,07 16,40 
2008 15,43 0,86 12,30 9,32 HAP 

2009 29,17 1,56 23,87 16,77 
2007 18,46 1,06 14,10 11,92 
2008 16,27 0,89 12,73 10,14 GIL 

2009 16,73 0,86 13,16 10,33 
2007 17,59 0,93 12,37 12,51 
2008 15,67 0,91 13,01 8,73 SMC 

2009 26,23 1,48 22,64 13,24 
2007 19,71 0,95 12,64 15,13 
2008 15,19 0,90 12,87 8,07 TNA 

2009 23,64 1,12 17,14 16,29 
2007 19,50 1,22 16,23 10,82 
2008 18,59 1,18 16,87 7,80 BMP 

2009 22,76 1,26 19,28 12,10 
2007 39,85 2,38 31,65 24,21 
2008 33,53 1,75 25,03 22,32 SJS 

2009 20,07 0,99 15,15 13,17 
2007 14,57 1,01 13,43 5,64 
2008 14,10 0,72 10,30 9,63 VNM 

2009 14,73 0,50 7,65 12,59 
2007 16,75 0,50 6,65 15,37 
2008 15,43 0,43 6,15 14,15 CII 

2009 26,45 1,48 22,64 13,67 
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Chương 3 
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ  
CÁ NHÂN TRÊN TH Ị TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VI ỆT NAM 

 
3.1. Giải pháp ñối với các nhà ñầu tư cá nhân 

3.1.1. Các giải pháp chung 
Để  hạn chế rủi ro trong ñầu tư chứng khoán nói chung, nhà ñầu tư cần ñược 

trang bị kiến thức về thị trường và các kỹ thuật phân tích các thành tố của thị trường 
chứng khoán như: 

- Phân tích môi trường vĩ mô trong và ngoài nước.  
- Phân tích mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán với các thị trường tài chính 

khác.  
- Phân tích các công ty niêm yết: Cần chú ý phân tích làm rõ các khía cạnh như 

lợi thế cạnh tranh, năng lực quản trị công ty, tình hình tài chính công ty, chu kỳ 
ngành.  

- Xác ñịnh ñúng giá trị nội tại của cổ phiếu và hiểu rõ bản chất sự dao ñộng giá 
trên thị trường chứng khoán.  

- Phân tích và lựa chọn thời ñiểm mua bán có lợi nhất. 
- Lựa chọn quan ñiểm ñầu tư một cách nhất quán.  

3.1.2. Các giải pháp cụ thể 
3.1.2.1  Đầu tư theo danh mục ñể kiểm soát rủi ro phi hệ thống  

+ Giải pháp tốt nhất ñể kiểm soát rủi ro phi hệ thống là nhà ñầu tư nên ñầu tư 

theo danh mục gồm nhiều cổ phiếu chứ không nên ñầu tư dồn hết vào vài ba cổ 

phiếu.  

+ Chọn ñưa vào danh mục ñầu tư nhiều loại cổ phiếu ở các ngành, các lĩnh vực 

khác nhau với các qui mô khác nhau ñể phân tán rủi ro, loại bỏ rủi ro phi hệ thống. 

+ Một danh mục có từ 12 cổ phiếu trở lên thì rủi ro phi hệ thống gần như bị 

loại bỏ. 

3.1.2.2. Kiểm soát rủi ro phi hệ thống có tính bất thường bằng cách sớm phát 

hiện và loại bỏ các mã cổ phiếu có nguy cơ rủi ro bất thường  

Cần phải lưu ý rằng, khi xây dựng công thức xác ñịnh rủi ro của danh mục 

ñầu tư, Harry Markowitz ñã giả ñịnh tỉ suất sinh lợi của từng loại chứng khoán có 

phân phối chuẩn. Do ñó, danh mục ñầu tư không giúp nhà ñầu tư kiểm soát tốt các 

rủi ro phi hệ thống bất thường của các công ty niêm yết. Nhà ñầu tư chỉ có thể kiểm 

soát các rủi ro phi hệ thống bất thường này bằng các giải pháp sau: 
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+ Phải thường xuyên thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về các công 

ty niêm yết có trong danh mục, ñặc biệt là các báo các tài chính có kiểm toán. Kịp 

thời loại bỏ khỏi danh mục ñầu tư những mã cổ phiếu có nguy cơ rủi ro bất thường 

cao như hỏa hoạn, thiên tai, gian lận tài chính, công bố thông tin tài chính sai ñể 

gian lận, lãnh ñạo chạy theo các dự án ñầu tư có rủi ro cao do suy giảm trách nhiệm 

quản trị công ty, lãnh ñạo công ty thực hiện các mánh khóe lừa ñảo, lãnh ñạo công 

ty cờ bạc…. 

+ Hạn chế ñầu tư vào những doanh nghiệp có tình hình ñầu tư tài chính và 

ñầu tư chéo lớn, ñầu tư tràn lan sang các ngành nghề không cốt lõi. 

3.1.2.3. Lựa chọn mã cổ phiếu ñưa vào danh mục ñầu tư dựa trên hệ số bê-ta ñể 
kiểm soát rủi ro hệ thống và có ñược mức sinh lợi cao nhất có thể. 

Để cân bằng hai mục tiêu rủi ro và lợi nhuận, tùy theo mức ñộ chấp nhận rủi 
ro của nhà ñầu tư, có thể lựa chọn cổ phiếu theo một trong bốn cách như sau.  

(1) Nhà ñầu tư thận trọng, ít năng ñộng: Nên chọn các cổ phiếu có Bê-ta thấp 
hơn 1 (βi ≤ 0,9) và tỉ suất sinh lợi kỳ vọng ở mức hợp lý. 

(2) Nhà ñầu tư thận trọng vừa phải, khá năng ñộng: Nên chọn cổ phiếu có Bê-
ta xấp xỉ 1 (0,9 < βi ≤ 1,1) và tỉ suất sinh lợi kỳ vọng ở mức khá cao. 

(3) Nhà ñầu tư năng ñộng, chấp nhận rủi ro cao và có khả năng vào ra thị 
trường nhanh: Nên chọn các cổ phiếu có Bê-ta lớn hơn 1 (βi > 1,1) và tỉ suất sinh lợi 
kỳ vọng ở mức cao. 

(4) Kết hợp cả ba cách trên: Lựa chọn các cổ phiếu ở cả ba cấp ñộ rủi ro như 
trên. Sau ñó, nhà ñầu tư tự quyết ñịnh tỷ trọng vốn ñầu tư (wi) dành cho từng cổ 
phiếu trong n cổ phiếu ñã ñược lựa chọn. Nhà ñầu tư cũng có thể dựa vào phương 
pháp toán học ñể xác ñịnh các wi, sao cho ñạt ñược tỉ suất sinh lợi ñặt ra cho danh 
mục và có rủi ro danh mục thấp nhất.  

3.1.2.4.  Kiểm soát rủi ro danh mục bằng cách quản trị năng ñộng danh mục: 
 + Thường xuyên ñiều chỉnh một cách chủ ñộng danh mục ñầu tư bằng cách 

bán hoặc mua các chứng khoán trong danh mục cho phù hợp với những biến chuyển 
của thị trường. 

+ Luôn duy trì một lượng tiền mặt thích hợp ñể có khả năng xử lý trước các 
tình huống biến ñộng của thị trường nhằm làm giảm bớt tác ñộng rủi ro của nó. Theo 
kinh nghiệm của các nhà ñầu tư lớn trên thế giới, tỉ lệ ñó trung bình khoảng từ 20-
30%. Khi xuất hiện “biên ñộ hơn giá” ñể bán hấp dẫn thì bán ra ñể tăng tỉ lệ tiền mặt. 
Khi xuất hiện “ biên ñộ an toàn” ñể mua hấp dẫn thì mua vào ñể giảm tỉ lệ tiền mặt. 

 + Cân nhắc ñầu tư một tỉ lệ nhất ñịnh vào chứng khoán có nguồn thu cố ñịnh 
như trái phiếu công ty hay trái phiếu chính phủ cũng là một lựa chọn tốt ñể tăng tính 
năng ñộng trong quản trị danh mục ñầu tư tương tự như một tỉ lệ tiền mặt nói trên. 
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3.1.2.5. Kiểm soát thành phần rủi ro hệ thống thị trường (σM) trong rủi ro danh 
mục ñầu tư: 

+ Cần phải không ngừng nâng cao kiến thức về kinh tế vĩ mô. Thường xuyên 
cập nhật thông tin về môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường chính trị.  Đặc biệt chú 
ý ñến tính chu kỳ của nền kinh tế. Nâng cao kỹ năng phân tích thông tin về môi 
trường kinh tế vĩ mô, môi trường chính trị và các tác ñộng chính sách. Nếu không, 
cần sử dụng các dịch vụ tư vấn của các công ty chứng khoán có uy tín. 

+ Chú ý sự biến ñộng của các biến vĩ mô có tác ñộng ñã ñược kiểm ñịnh ñến 
rủi ro hệ thống thị trường chứng khoán Việt Nam như lạm phát, tốc ñộ tăng trưởng 
xuất khẩu, mức ñộ tăng trưởng nóng của GDP, tỉ lệ nhập siêu trong tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu vào các thời ñiểm chuẩn bị công bố thông tin hằng quí của Tổng cục 
thống kê. 

+ Chú ý tác ñộng của biến chính sách lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước 
ñến rủi ro hệ thống thị trường vào các thời ñiểm chuẩn bị công bố thông tin lãi suất 
cơ bản của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

+ Thường xuyên theo dõi diễn biến chỉ số giá chứng khoán của các thị trường 
chứng khoán khác trên thế giới. Trong ñó, chú ý sự biến ñộng của thị trường chứng 
khoán Singapore và thị trường chứng khoán Mỹ là hai thị trường có ảnh hưởng rõ 
nhất ñến rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên cần lưu ý, sự ảnh 
hưởng này rất nhẹ chỉ chiếm khoảng 10% biến ñộng của VN-Index. Do ñó, nhà ñầu 
tư không nên bán tháo hay ñổ xô mua vào với giá cao theo các biến ñộng giá trên 
các thị trường này.  

+ Cần rèn luyện bản lĩnh ñầu tư, kiên trì với chiến lược ñầu tư ñã lựa chọn, 
hạn chế ñầu tư theo tâm lý ñám ñông. Nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật dựa trên 
diễn biến giá và khối lượng giao dịch ñể hạn chế rủi ro tâm lý ñám ñông. 

+ Hạn chế sử dụng ñòn bẩy tài chính trong trường hợp thị trường có ñộ rủi ro 
cao và còn nhiều bất ổn. 

+ Tỉnh táo với các thông tin không chính thức, nên có sự phân tích, ñối chiếu 
thông tin từ nhiều nguồn khác nhau ñể ñưa ra những nhận ñịnh chính xác. 

Bằng cách phán ñoán sớm khả năng diễn biến xấu của nền kinh tế có thể giảm 
thành phần rủi ro hệ thống thị trường (σM) trong rủi ro của danh mục ñầu tư bằng 
cách tăng tỉ trọng tiền mặt và các tài sản ñầu tư phi rủi ro trong danh mục theo mức 
ñộ tiến triển xấu của nền kinh tế. 
3.2. Một số kiến nghị ñối với Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán  

- Quản lý chặt chẽ việc chào bán chứng khoán ra công chúng và việc sử dụng vốn 
huy ñộng của các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết; tránh việc sử dụng vốn của 
nhà ñầu tư một cách bừa bãi. 

- Đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra ñể xử lý các vi phạm trên thị trường, ñặc biệt 
là các vi phạm công bố thông tin chậm, công bố thông tin không chính xác, ñể rò rỉ 
thông tin và vi phạm liên quan ñến giao dịch thao túng thị trường, giao dịch nội 
gián… 
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- Bổ sung các hành vi vi phạm mới trên thị trường vào danh sách xử phạt, nâng 
cao chế tài xử phạt ñối với một số hành vi, từ ñó góp phần tăng cường khả năng 
phòng ngừa vi phạm trên thị trường chứng khoán và ñáp ứng ñược những yêu cầu của 
thị trường hiện nay. 

- Cho phép rút ngắn thời gian thanh toán xuống 1 hay 2 ngày sau ngày giao dịch 
thay vì 3 ngày (T+3) như hiện nay ñể tăng tính thanh khoản cho nhà ñầu tư. 

- Cần áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty cho công ty 
niêm yết, công ty chứng khoán. Xây dựng tổ chức ñịnh mức tín nhiệm. Phát huy vai 
trò các Hiệp hội ngành nghề chứng khoán, vai trò tư vấn ñộc lập, phản biện chính 
sách từ các tổ chức.                             

- Tiếp tục ñầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và trình ñộ nguồn nhân 
lực của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán và các tổ chức 
trung gian nhằm theo kịp sự phát triển nhanh chóng của thị trường và ñảm bảo quyền 
lợi của các tổ chức và cá nhân khi tham gia ñầu tư trên thị trường chứng khoán.  

- Phát triển hệ thống nhà ñầu tổ chức, ngân hàng, tài chính - chứng khoán, bảo 
hiểm, quỹ ñầu tư hưu trí và chuyên nghiệp hóa các nhà ñầu tư cá nhân... Các nhà ñầu 
tư có tổ sẽ giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn và ñịnh hướng cho thị trường phát 
triển một cách bền vững. Sự góp mặt của các nhà ñầu tư này không chỉ góp phần 
tăng cầu và tính thanh khoản cho thị trường, mà quan trọng hơn, các tổ chức này sẽ 
ñịnh hướng và xác lập giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết một cách chuyên 
nghiệp.  

- Tăng cường hoạt ñộng tuyên truyền và phổ biến kiến thức về chứng khoán và 
thị trường chứng khoán cho công chúng, giúp các nhà ñầu tư, nhất là nhà ñầu tư cá 
nhân có kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán.  

-  Cần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng; công khai thông tin, ñảm bảo 
tính minh bạch trên thị trường. 

- Cần có một chiến lược phát triển hệ thống thông tin. Chiến lược này phải bao 
quát, theo sát thị trường và sự phát triển của công nghệ thông tin. Cần có các ñạo 
luật chặt chẽ về quản lý thị trường, quy chế thông tin cho các thành viên thị trường 
ñể tạo sự thông suốt, ñồng bộ thông tin giữa các sở giao dịch và toàn bộ thị trường, 
bảo ñảm thông tin có ñộ tin cậy cao. Khuyến khích hoạt ñộng của các tổ chức cung 
cấp thông tin chuyên nghiệp ñể cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, ñầy ñủ và 
phong phú cho các nhà ñầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời phải có chế tài, xử 
phạt nặng ñối với các hành vi trục lợi từ hoạt ñộng cung cấp thông tin. 

- Cần nghiên cứu ñể bổ sung thêm những sản phẩm mới, ñặc biệt là các chứng 
khoán phái sinh như quyền chọn, hợp ñồng tương lai... và các nghiệp vụ chứng khoán 
trọng yếu như giao dịch ký quỹ, giao dịch bán khống có quản lý (cơ chế vay, cho vay 
chứng khoán)… 
3.3. Kiến nghị ñối với chính phủ 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý bình ñẳng, sát với hoạt ñộng thị 
trường cho nhà ñầu tư và ñồng bộ cho hoạt ñộng của thị trường chứng khoán, tạo 
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hành lang pháp lý và môi trường ñầu tư thông thoáng hơn ñể thu hút các nhà cung 
cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài vào hoạt ñộng kinh doanh ở Việt Nam. 

 - Hoàn thiện thể chế thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán 
nói riêng ñể bảo ñảm cho chúng hoạt ñộng có hiệu lực và hiệu quả.  

- Tăng cường hệ thống giám sát tài chính nhằm hạn chế rủi ro, nhất là ñối với các 
nguồn vốn nước ngoài, ñảm bảo sự an toàn hệ thống. Chính phủ cần ñóng vai trò 
ñịnh hướng thông tin và ổn ñịnh tâm lý thị trường, hình thành quỹ bình ổn thị 
trường ñể can thiệp khi cần.  

- Giám sát chặt chẽ không ñể phát sinh tình trạng cho vay cầm cố bằng chứng 
khoán quá mức tại các ngân hàng thương mại ñể hạn chế rủi ro ñòn bẩy.  

- Tập trung ñiều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất một cách chủ ñộng, linh 
hoạt và thận trọng nhằm khuyến khích xuất khẩu, ổn ñịnh kinh tế vĩ mô và khống 
chế lạm phát ở mức cho phép. 
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KẾT LUẬN 

 
Thị trường chứng khoán là công cụ khuyến khích dân chúng tiết kiệm và thu 

hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi vào ñầu tư. Rủi ro trong ñầu tư chứng khoán là sự sai 
biệt của tỉ suất sinh lợi thực tế so với tỉ suất sinh lợi kỳ vọng của nhà ñầu tư. Để ño 
lường rủi ro người ta thường dùng ñộ lệch chuẩn tỉ suất sinh lợi. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán thành 
phố Hồ Chí Minh nói riêng còn rất non trẻ. Nền kinh tế Việt Nam ñang trong quá 
trình chuyển ñổi và hội nhập kinh tế quốc tế. Do ñó, rủi ro trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam còn rất lớn, lớn gấp ñôi các thị trường chứng khoán lâu năm khác 
trên thế giới.  

Nhà ñầu tư cá nhân do sự hạn chế về tài lực và nhiều mặt khác như thông tin, 
kiến thức, thời gian, kinh nghiệm… nên thường xuyên ñối mặt với rất nhiều rủi ro. 
Lạm phát là yếu tố ảnh hưởng ñến rủi ro hệ thống thị trường lớn nhất trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam. Thứ ñến là khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, 
thể hiện thông qua tốc ñộ tăng trưởng xuất khẩu. Bất ổn vĩ mô trong thời gian qua 
chi phối mạnh ñến rủi ro hệ thống thị trường nên rất khó dự ñoán và kiểm soát. 

Rủi ro từ các thị trường chứng khoán lớn khác trên thế giới cũng có ảnh 
hưởng ñến rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng rất nhỏ. Các yếu tố 
nội tại nền kinh tế và ñặc ñiểm non trẻ của thị trường mới là các nhân tố quyết ñịnh 
rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Nhà ñầu tư cá nhân cần học hỏi, trau dồi thêm kiến thức về thị trường chứng 
khoán, tích lũy thêm kinh nghiệm ñể tự hạn chế rủi ro cho mình. Đầu tư theo danh 
mục là một giải pháp kiểm soát rủi ro quan trọng, ñặc biệt là rủi ro phi hệ thống. 
Phương pháp lựa chọn danh mục ñầu tư dựa trên các hệ số rủi ro chuẩn hóa βi cần 
ñược các nhà ñầu tư cá nhân chú trọng ñể kiểm soát rủi ro hệ thống. 

Một ñiều cần lưu ý là, dù chọn ñược danh mục ñầu tư tốt ñến ñâu, nhà ñầu tư 
cá nhân cũng không thể loại trừ hoàn toàn thành phần rủi ro hệ thống danh mục thị 
trường ra khỏi rủi ro của danh mục. Các giải pháp chủ yếu trong trường hợp này 
phụ thuộc vào thể trạng của nền kinh tế trong nước và năng lực của các cơ quan 
quản lý nhà nước và của Chính phủ và cuối cùng là sức khỏe của nền kinh tế quốc 
tế. 
 Các nhà ñầu tư thiếu năng lực và thiếu kinh nghiệm chỉ nên ñầu tư gián tiếp 
thông qua các nhà ñầu tư có tổ chức ñể hạn chế rủi ro. Biện pháp hạn chế rủi ro tốt 
nhất là không ñầu tư vào cổ phiếu mà chỉ ñầu tư vào trái phiếu. Cuối cùng, các nhà 
ñầu tư cần nhớ rằng muốn có cơ hội ñược lợi phải chấp nhận rủi ro, ñó là tinh thần 
ñầu tư kinh doanh nói chung. 

 
 
 


