
 

 

 

 

Tiếp cận thông tin trong đầu tư chứng khoán 

 

 

  



Rất nhiều nhà đầu tư khi đã quyết định mua cổ phiếu của một công ty cổ phần rồi, 

vẫn còn chưa biết rõ về công ty đó. Một số còn tệ hơn nữa là chỉ mới nghe nói tới 

là công ty đó nghe đồn là tốt, mà không có một nỗ lực nào để tìm hiểu cho biết 

đích xác. Có nhiều nhà đầu tư còn nói là không có cách nào để tiếp cận lấy được 

thông tin của công ty đó, và có mà không hiểu gì cả. 

 

Nhà đầu tư nào cũng mong muốn kế hoạch đầu tư của mình được thành công, đem 

lại lợi nhuận cao. Để thực hiện điều đó đòi hỏi các nhà đầu tư khả năng đánh giá và 

phân tích.  

 

Rất nhiều nhà đầu tư khi đã quyết định mua cổ phiếu của một công ty cổ phần rồi, 

vẫn còn chưa biết rõ về công ty đó. Một số còn tệ hơn nữa là chỉ mới nghe nói tới 

là công ty đó nghe đồn là tốt, mà không có một nỗ lực nào để tìm hiểu cho biết 

đích xác. Có nhiều nhà đầu tư còn nói là không có cách nào để tiếp cận lấy được 

thông tin của công ty đó, và có mà không hiểu gì cả. Nếu vậy chỉ có một lời 

khuyên duy nhất là bạn nên nhờ một công ty tư vấn nào có uy tín để giúp nhà đầu 

tư và giải thích cặn kẽ cho họ về công ty bạn dự định đầu tư. Còn nếu nhà đầu tư là 

người muốn tìm hiểu kỹ về một công ty cổ phần trước khi đầu tư thì cần phải tìm 

hiểu công ty đó qua các lĩnh vực sau đây:  

 



1. Doanh thu của công ty có tăng không: Nếu tăng thì tăng theo mức độ nào. 

Doanh số này sẽ căn cứ vào hoạt động chính của công ty, chứ không thể căn cứ 

vào các hoạt động phụ như đầu tư tài chính hay địa ốc của công ty .  

 

2. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế: Lợi nhuận này bắt buộc tăng theo doanh số 

của công ty. Nếu doanh số tăng mà lợi nhuận không tăng! Hãy coi chừng vì chi phí 

của công ty quá nhiều, nên lợi nhuận không thể tăng được. Đây là dấu hiệu xấu cho 

công ty cổ phần. Như vậy bạn cần phải xét tới lợi nhuận biên (profit margin) của 

chính công ty đó, trước khi có quyết định đầu tư.  

 

3. Sản phẩm và thị phần của công ty đó: Đầu tư vào một công ty có nghĩa là đóng 

góp tiền vào một công ty đó để sản xuất hay cung cấp dịch vụ, bạn cần phải hiểu rõ 

về sản phẩm này hiện nay có phải thế mạnh của công ty không? Và sản phẩm này 

đã chiếm được bao nhiêu thị phần trên thị trường. Thông thường bạn nên chọn 

những công ty hàng đầu của một lĩnh vực sản xuất nào đó. Bởi vì công ty hàng đầu 

có lợi thế về kinh doanh hơn nhiều so với các công ty đứng hàng thứ hai thứ ba… 

Như vậy yếu tố thị phần cần được chú ý. 

 

4. Chiến lược kinh doanh của công ty: trong hiện tại và tương lai. Theo mức đánh 

giá của bạn thì chiến lược này có khả thi không? Một khi chiến lược công ty sai sẽ 



làm cho công ty bị thua lỗ, và bạn sẽ là nạn nhân của công ty khi giá cổ phiếu đi 

xuống.  

 

5. Thành phần Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc công ty có thực sự giỏi hay 

không? Nếu không thì bạn đã đưa tiền để đầu tư nhầm công ty rồi đó!  

 

6. P/E: Tỷ lệ giá thị trường/tiền lời công ty có quá cao không? Nếu tỷ lệ này cao thì 

rủi ro cho bạn càng nhiều. Cần phải chú ý, tỷ lệ thấp thì tốt hơn  

 

7. Mức trả cổ tức của công ty như thế nào: Bạn cần hoạch định lại chiến lược của 

bạn, mua cổ phiếu để nhận cổ tức hay mua cổ phiếu để kiếm chênh lệch giá?  

 

8. Các công ty đối thủ đối với công ty bạn định đầu tư như thế nào? Mạnh hơn? 

Yếu hơn? Giỏi hơn? Sản phẩm tốt hơn và giá bán rẻ hơn? Bạn cần phải áp dụng 

đúng câu nói trong bình pháp Tôn Tử “ Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.  

 

9. Số lượng cổ phiếu của công ty bạn đầu tư nhiều hay ít? Nếu ít sẽ lợi và hại về 

điểm nào? Nếu công ty có nhiều cổ phiếu thì lợi và hại ở điểm nào?  

 

10. Cuối cùng là thành phần cổ đông của công ty mà bạn muốn đầu tư là ai? Các 



nhà đầu tư tài chính? Các nhà đầu tư có tổ chức? Các nhà đầu tư nhỏ? Công ty giữ 

một số lớn cổ phiếu.  

 

Những yếu tố này rất quan trọng cho giá thị trường của cổ phiếu. Một nguyên tắc 

là nếu cổ đông là pháp nhân giàu có đầu tư vào công ty đó thì sẽ ảnh hưởng rất 

mạnh tới giá cổ phiếu, hơn là những nhà đầu tư lẻ tẻ, ít tiền. 


