
 

 

 

Yếu tố nào giúp nhà đầu tư lựa chọn bán 

cổ phiếu hiệu quả  

  



Sẽ có không ít lần bạn bán cổ phiếu quá sớm hay bán quá muộn vì chờ giá lên. 

Điều này cũng là bình thường khi các quyết định của bạn dựa trên kinh 

nghiệm hay cảm tính. Thậm chí không ít trường hợp mọi thứ sẽ tồi tệ hơn rất 

nhiều nếu các quyết định bán cổ phiếu bị nỗi sợ hãi của bạn ảnh hưởng. 

  

 Trên thực tế, rất nhiều nhà đầu tư đã bán cổ phiếu dựa nhiều trên yếu tố cảm xúc 

và do vậy đã mắc các sai lầm đáng tiếc. Hãy phân tích các sai lầm khi bán cổ phiếu 

dưới đây và chắc chắn bạn sẽ rút ra được nhiều bài học bổ ích: 

  

1. Tiếp tục găm giữ những cổ phiếu bắt đầu thua lỗ  

  

Về mặt tâm lý, sẽ rất khó cho các nhà đầu tư để bán cổ phiếu của mình khi giá bắt 

đầu giảm xuống. Lúc này, họ thường mong muốn chờ đợi cho đến khi giá cổ phiếu 

ít nhất quay trở lại với giá mua ban đầu để thu hồi vốn. Các nhà đầu tư vẫn cứ 

khăng khăng mình đúng và không chịu bán để giảm lỗ bởi trong suy nghĩ của họ 

một khi chưa bán thì chưa lỗ. 

  



Tuy nhiên, điều đó có thể không bao giờ xảy ra hay phải mất một thời gian dài mới 

đạt được mục tiêu này. Rõ ràng, nạn không nên nắm giữ cổ phiếu trong một thời 

gian dài nếu chúng đang trên đà giảm giá. Nếu bạn bỏ lỡ mất mức giá tối đa, cổ 

phiếu sẽ chẳng mấy chốc rớt giá và bạn sẽ thua lỗ nhiều. 

  

Nếu bạn cảm thấy rất chắc chắn về một cổ phiếu, bạn có thể giữ nó lâu hơn. Nhưng 

chúng ta không biết được bạn chắc chắn đến mức nào. Một điều chắc chắn duy 

nhất trên thị trường chính là sự bất ổn định. 

  

Do vậy, hãy mạnh dạn nhìn thẳng vào khoản đầu tư và quan tâm tới việc bán cổ 

phiếu nếu bạn có thể tái đầu tư khoản tiền này cho những cổ phiếu khác tốt hơn. 

  



 

 

2. Tiếp tục găm giữ cổ phiếu để thu về nhiều lợi nhuận hơn  

  

Khi một cổ phiếu đột ngột tăng giá, bạn có thể lưỡng lự với việc bán nó, thậm chí 

cả khi bạn cảm thấy mức giá đã tăng quá cao và quá nhanh. 

  

Sẽ luôn có khả năng rằng bạn bán cổ phiếu và sau đó giá tiếp tục tăng cao. Nhưng 

cũng không ít trường hợp đây là việc làm tốt nhất để bảo vệ các khoản lợi nhuận 

của bạn. 



  

3. Không đặt ra các mục tiêu giá cả  

  

Một cách để loại bỏ yếu tố cảm xúc ra khỏi thời điểm bán cổ phiếu đó là đặt ra các 

mục tiêu giá cao và giá thấp cho việc tái định giá khoản đầu tư. 

  

Bạn không nhất thiết phải bán cổ phiếu khi giá tăng lên đến mục tiêu trên, nhưng ít 

nhất bạn nên xem xét lại cẩn thận khi đó. Việc tuân theo các quy tắc cố định cho 

việc bán cổ phiếu khi giá giảm xuống đến một tỷ lệ nhất định có thể giúp bạn ngăn 

ngừa những khoản thua lỗ đáng kể. 

  

4. Cố gắng dự báo xu hướng thị trường  

  

Rất khó để dự đoán chính xác khi nào thị trường đi lên và khi nào thị trường đi 

xuống, cũng như khi nào lên đến đỉnh và khi nào xuống đến đáy. 

  



Thậm chí cả khi thị trường chứng khoán đi theo đúng những chiều hướng chung, 

cũng sẽ có những ngày lên cao và những ngày xuống thấp. Việc nỗ lực bán và mua 

cổ phiếu dựa trên những dự đoán về sự thay đổi từng ngày là vô cùng khó khăn. 

  

5. Lo lắng quá nhiều về các khoản thuế  

  

Thuế có thể lấy đi một lượng tiền đáng kể trong các khoản lợi nhuận của bạn. 

Thậm chí nếu các khoản đầu tư của bạn là dài hạn, thông thường các quy định về 

thuế thường ở mức 15% lợi nhuận thu về. 

  

Tuy nhiên, việc tránh các khoản thuế có thể không phải là lý do tốt để tiếp tục giữ 

cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Có nhiều chiến lược đầu tư phổ biến có thể được 

sử dụng để tránh các gánh nặng về thuế, nhưng thực tế không có nhiều việc bạn có 

thể làm nhằm loại bỏ hoàn toàn mức thuế phải chịu. 

  

Do vậy, nếu đã đến thời điểm bán cổ phiếu, bạn nên quyết tâm thực hiện và đừng 

quá lo lắng về các khoản thuế. 



 

6. Không quan tâm nhiều tới các khoản đầu tư của bạn  

  

Danh mục đầu tư chứng khoán của bạn cần được đánh giá định kỳ theo những yếu 

tố cơ bản nhằm đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ mất các dấu hiệu cho thấy đã đến 

lúc để bán cổ phiếu. Một trong những lý do hợp lý để bán cổ phiếu đó là khi xuất 

hiện những thông tin xấu về công ty phát hành. 

  

Bạn nên đánh giá lại khoản đầu tư của mình khi công ty thay đổi ban quản lý, khi 

công ty tuyên bố sẽ sáp nhập hay mua lại một công ty khác, khi các đối thủ cạnh 

tranh mạnh gia nhập thị trường và khi một vài nhà quản trị cấp cao bán ra một số 

lượng lớn cổ phiếu. 

  

Tóm lại, dễ dàng thấy được những sai sót trên thị trường chứng khoán luôn xảy ra 

mặc dù không phải khi nào cũng là những sai lầm ngớ ngẩn. Điều quan trọng đối 

với một nhà đầu tư giỏi đó là phải biết loại bỏ yếu tâm lý cùng cái tôi cá nhân ra 



khỏi quá trình mua bán cổ phiếu, phải định trước mức giá bán để cứ thế mà thực 

hiện chứ không để tình cảm xen vào làm hỏng mọi việc. 

 


