
 

 

 

 

Bí quyết trở thành nhà đầu tư thành công  

  



Thị trường chứng khoán cũng giống như các lĩnh vực khác, chẳng có quy luật 

nào nhất định mà không có những ngoại lệ. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc 

mà rất nhiều người thừa nhận không tranh cãi.  

  

Theo đúc kết của nhiều chuyên gia thì có một số nguyên tắc chung cơ bản giúp các 

nhà đầu tư nắm bắt thành công đường đi của thị trường trong dài hạn. 

  

1. Bán các cổ phiếu đang mất điểm và giữ các cổ phiếu đang tăng điểm 

  

Thường thì các nhà đầu tư sẽ chốt lời bằng cách bán ra các tài sản đang tăng giá, và 

giữ lại những cổ phiếu đang giảm giá với hy vọng giá cổ phiếu này sẽ sớm hồi 

phục. 

  

Nếu một nhà đầu tư không dự báo được thời điểm nào nên đưa tiễn các cổ phiếu vô 

vọng này, trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ có thể thấy cổ phiếu đó chìm xuồng 

xuống dưới một điểm nào đó gần như mất hết giá trị. 



  

2. Đừng chạy theo một bí quyết nóng nào đó 

  

Ngay cả khi lời khuyên đó xuất phát từ anh trai, bạn gái hay hàng xóm của bạn, 

hoặc thậm chí là từ người môi giới, đừng bao giờ xem đó là một quy luật cho đầu 

tư. 

  

Khi tiến hành đầu tư, cần biết rõ những lý do tại sao bạn đổ tiền của vào đó, hãy tự 

tìm kiếm các tài liệu phân tích và nghiên cứu về bất kỳ công ty nào trước khi quyết 

định đổ đồng tiền vất vả kiếm được của mình đầu tư vào đó. 

  

Trông chờ vào bí quyết của một ai đó chỉ cho bạn, không chỉ là giống như một 

cách cố gắng kiếm tiền dễ dàng, mà còn giống như là một hình thức đánh bạc vậy. 

Chắc chắn, có thể bạn sẽ kiếm được ít tiền nhờ những bí quyết mách bảo đó, nhưng 

nó sẽ chẳng bao giờ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư dày dạn và hiểu biết trong 

dài hạn. 

 



3. Đừng nóng vội, hãy nhìn xa trông rộng 

  

Là một nhà đầu tư dài hạn, đừng tỏ ra sợ hãi khi những tài sản đầu tư của mình trải 

qua những biến động thất thường trong ngắn hạn. Nói đến đầu tư, cần phải nhìn xa 

trông rộng. 

Hãy nhớ đặt niềm tin vào chất lượng của các tài sản đầu tư hơn là nôn nóng trước 

những biến động tất yếu trong ngắn hạn. 

  

4. Không quá coi trọng tỉ lệ P/E 

  

Các nhà đầu tư thường có xu hướng quá coi trọng tỉ lệ PE của một cổ phiếu. Vì tỉ 

lệ PE chỉ là một trong số nhiều công cụ quan trọng liên quan đến việc đánh giá 

chất lượng cổ phiếu, nếu bạn chỉ sử dụng một tỉ lệ này để đưa ra quyết định mua 

hay bán là nguy hiểm và sai lầm. 

  



Nên nhớ là tỉ lệ PE thấp không nhất thiết có nghĩa là cổ phiếu đó đang được định 

giá thấp hoặc tỉ lệ PE cao không có nghĩa là cổ phiếu đó đang được định giá vượt 

giá trị thực. 

  

5. Tập trung cho tương lai 

  

Phải nhớ một điều quan trọng là chúng ta sử dụng những số liệu trong quá khứ làm 

cơ sở để quyết định đầu tư cho tương lai, điều quan trọng nhất chính là những diễn 

biến trong tương lai. 

  

Về điều này, trong cuốn sách "One Up on Wall Street", nhà đầu tư nổi tiếng Peter 

Lynch đã chia sẻ một kinh nghiệm của ông như sau “Tôi cứ băn khoăn tự hỏi làm 

sao giá cổ phiếu này lại có thể cao hơn được nữa? Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đổ 

tiền vào cổ phiếu Subaru sau khi nó đã tăng giá đến 20 lần. Nhưng khi kiểm tra lại 

các thông số cơ bản, tôi chợt nhận ra rằng thực ra cổ phiếu của Subaru vẫn còn khá 

rẻ, tôi đã quyết định đầu tư mua vào cổ phiếu này và sau đó nhận được thành quả 

tuyệt vời với giá cổ phiếu tiếp tục tăng gấp 7 lần nữa”. 



  

Điểm quan trọng ở đây là đưa ra quyết định dựa trên những tiềm năng trong tương 

lai hơn là những gì đã xảy ra trong quá khứ. 

  

6. Hãy có đầu óc cởi mở 

  

Kinh nghiệm cho thấy hàng ngàn các công ty nhỏ trên thị trường có tiềm năng sẽ 

trở thành các cổ phiếu blue chip lớn vào ngày mai. Trên thực tế, lịch sử đã cho thấy 

các cổ phiếu nhỏ thường sinh lời tốt hơn các cổ phiếu blue chip. Trong giai đoạn từ 

1926-2001, các cổ phiếu nhỏ trên thị trường chứng khoán Mỹ sinh lời trung bình 

12,27%/năm, trong khi đó các cổ phiếu thuộc chỉ số Standard and Poor’500 chỉ 

sinh lời có 10,53% mà thôi. 

  

Điều này không có nghĩa là cần phải bỏ hết vốn vào các cổ phiếu loại nhỏ, nói chỉ 

mang tính chất khuyến nghị cho thấy nếu bạn bỏ qua các công ty còn ít tên tuổi 

trên thị trường, đến một ngày nào đó, bạn sẽ ân hận nhận ra mình đã bỏ lỡ mất 

những khoản tiền lời khủng nhất. 



 


