
Phân biệt đầu tư chứng khoán dài hạn và chọn thời điểm đầu tư

Đầu tư theo chiến lược mua và giữ. Đầu tư theo chiến lược cố 
gắng xác định những thời 
điểm tốt nhất để mua vào 
và bán ra.

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DÀI HẠN
 THAY VÌ CHỌN THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ?

Những bất lợi khi chọn thời điểm đầu tư?

Nên chọn chiến lược nào để đầu tư hiệu quả?

Do thị trường chứng khoán là không thể dự đoán được, nên gần như là không thể xác định 
được chính xác khi nào là thời điểm tốt nhất và xấu nhất của thị trường trong thời gian dài. 

Thống kê cho thấy xác suất bán được đúng đỉnh và mua được đúng đáy là 0.23% - tức là 
chỉ 1 trong 400 lần. Vì thế chiến lược này là không thực tế. Hơn nữa, vì NĐT thường hào hứng 
khi thị trường lên và sợ hãi khi thị trường xuống, rất nhiều NĐT đã mua đỉnh, bán đáy.

Bảng bên cạnh cho thấy nếu bỏ lỡ 
những ngày đầu tư tốt nhất thì lợi 
nhuận sẽ không cao bằng việc đầu 
tư dài hạn liên tục.

Đối với các NĐT không chuyên và 
không có thời gian để theo dõi thị 
trường thường xuyên hàng ngày, tốt 
nhất là tập trung vào đầu tư dài hạn.

Đầu tư dài hạn cũng giúp NĐT 
được hưởng lợi từ cơ chế lãi kép 
khi khoản đầu tư có lợi nhuận.

Những NĐT mà không biết khi nào 
nên mua và bán có thể sử dụng 
Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ của 
VCBF để có được lợi nhuận cao nhất.

Vì khó xác định chính xác thời điểm tốt nhất nên mua hoặc bán, NĐT theo chiến lược chọn 
thời điểm sẽ có thể bỏ lỡ một số ngày đầu tư tốt nhất.

Nhà đầu tư (NĐT) dài hạn ít quan tâm đến kết 
quả ngắn hạn. Họ giữ các khoản đầu tư cho dù 
thị trường tăng và chỉ bán ra khi giá thị trường 
của chứng khoán đạt tới giá mục tiêu đã đề ra. 
Chiến lược này trong quá khứ đã cho thấy hiệu quả.

NĐT chọn thời điểm chỉ 
muốn đầu tư khi thị trường 
giảm nhiều nhất và bán ra 
khi thị trường tăng cao 
nhất.

ĐẦU TƯ DÀI HẠN CHỌN THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ

Thời gian đầu tư (20 năm 
tính đến ngày 31/12/2013)

Luôn nắm giữ khoản đầu tư

Bỏ lỡ 10 ngày đầu tư tốt nhất 

Bỏ lỡ 20 ngày đầu tư tốt nhất

Bỏ lỡ 30 ngày đầu tư tốt nhất

Bỏ lỡ 40 ngày đầu tư tốt nhất

9.22 %

5.50 %

3.03 %

0.91 %

-1.02 %

Tăng trưởng trung bình hàng năm 
của chỉ số S&P 500 (chỉ số chứng 
khoán quan trọng trên thị trường Mỹ)


