
 

 

 

7 điều cần chú ý khi mua cổ 

phiếu của một công ty 

  



 (NDHMoney) Trước khi quyết định dùng khoản tiền nhàn rỗi của mình để mua 

cổ phiếu của một công ty, bạn cần biết 7 điều sau:  

 

1. Tăng trưởng lợi nhuận 

 

Hãy kiểm tra lợi nhuận ròng của công ty qua các thời kỳ và nhìn vào xu hướng 

của nó. Lợi nhuận ròng của công ty đó nhìn chung theo hướng đi lên? Ngay cả khi 

sự tăng trưởng về lợi nhuận không quá lớn nhưng một công ty với tốc độ phát 

triển ổn định có thể tăng lòng tin của các nhà đầu tư. 

 

2. Tính ổn định 

 

Mọi công ty đều có thể trải qua những giai đoạn mà cổ phiếu của họ mất giá trị. 

Đó là điều rất tự nhiên, đặc biệt với tình hình kinh tế khó khăn và nhiều biến động 

như hiện nay. Thay vào việc chỉ nhìn giá trị của cổ phiếu, hãy nhìn vào tính ổn 

định chung khi liên hệ với các điều kiện kinh tế. Nếu bạn thấy có sự biến động 

lớn, cần phải xem xét lại. Nếu sự biến động nhỏ hoặc công ty vẫn tương đối ổn 

định trong tình hình kinh tế khó khăn, bạn có thể cân nhắc về việc mua cổ phiếu 

này. 

 



3. Vị trí của nó trong ngành  

 

Hãy xem xét tổng thể ngành mà công ty này đang hoạt động. Liệu cổ phiếu của 

ngành này đầy hứa hẹn trong tương lai? Nếu bạn tin tưởng vào điều này, hãy 

nghiên cứu sâu hơn về công ty. Vị trí của công ty như thế nào trong ngành ? Khả 

năng cạnh tranh với các đối thủ?... 

 

4. Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

Nhìn vào bảng cân đối kế toán, bạn sẽ thấy mọi công ty đều có một khoản Nợ 

ngay cả những công ty giàu có nhất. Tuy nhiên, bạn cần hết sức cảnh giác với 

những công ty có số tiền nợ cao. Hãy tính tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu. Nếu bạn 

muốn đầu tư vào một công ty với mức độ rủi ro thấp, hãy tìm những công ty có tỷ 

lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu từ 0,3 trở xuống. Bạn cũng có thể chọn công ty với tỷ lệ 

này cao hơn nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro hoặc tỷ lệ đó là hoàn toàn chấp 

nhận được trong ngành công nghiệp ( các công ty xây dựng là một ví dụ, tỷ lệ 

Nợ/Vốn chủ sở hữu của các công ty này thường khá cao) 

 

5. Chỉ số P/E 



 

Hệ số giữa thị giá một cổ phiếu trên thu nhập của nó. Đây được coi là một trong 

những yếu tố quan trọng nhất khi phân tích về giá trị đầu tư. Nếu cổ phiếu của 

công ty đang được bán với giá 40 USD và thu nhập trên một cổ phiếu là 2,5 USD, 

hệ số P/E sẽ là 16. Chỉ số P/E càng cao, kỳ vọng vào sự tăng trưởng của cổ phiếu 

trong tương lai càng lớn. Bạn không nên chỉ dựa vào yếu tố này, sẽ có ích hơn nếu 

bạn so sánh với chỉ số P/E của các công ty trong cùng ngành công nghiệp. 

 

6. Quản lý 

 

Công ty được quản lý như thế nào? Văn hóa chung của công ty ra sao? Công ty 

luôn đổi mới và phát triển? Bên cạnh đó, bạn cũng không nên bỏ qua các yếu tố có 

thể gây hại đến sự phát triển của công ty. Hãy nhớ rằng, một vài vụ bê bối có thể 

chỉ  gây tổn hại cho công ty trong thời gian ngắn. Nếu công ty có khả năng vượt 

qua những khó khăn như vậy, bạn hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận từ việc 

mua lúc rẻ và bán khi đắt. 

 

7. Cổ tức 

Bạn nên cảnh giác với các công ty trả cổ tức quá cao. Nó có thể là dấu hiệu của 



những điều bất ổn sắp tới. Một công ty trả nhiều cổ tức có thể sẽ không tiếp tục tái 

đầu tư để phát triển. Hãy tìm công ty chi trả khiêm tốn, nhưng thường xuyên (và 

tăng) cổ tức theo thời gian. 

 

 
 

 


