
Các nguyên nhân chính gây ra biến động trên thị trường chứng khoán (TTCK):

BẠN NÊN LÀM GÌ
KHI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN BIẾN ĐỘNG?

_ Khủng hoảng kinh tế: TTCK thường phản ứng tiêu cực với các khủng hoảng kinh tế lớn. 
_ Những thay đổi về chính sách kinh tế quốc gia: TTCK thường tăng khi nhà nước 

nới lỏng chính sách tiền tệ và giảm khi chính sách tiền tệ bị thắt chặt. 
_ Các can thiệp của Chính phủ: Chính phủ điều chỉnh hoặc bãi bỏ các điều luật về TTCK.
_ Kết quả kinh doanh của các công ty: Khi các công ty có kết quả kinh doanh tốt, 

nhà đầu tư tăng lượng mua dẫn đến giá cổ phiếu tăng và ngược lại. 
_ Tâm lý bất ổn của nhà đầu tư: Nhà đầu tư mất niềm tin khi có những thông tin xấu về 

thị trường, công ty hay kết quả kinh doanh không tốt từ các công ty. 

_ Từ những phân tích sâu rộng tình hình kinh tế, VCBF luôn tin chắc TTCK  Việt Nam vẫn rất 
hấp dẫn trong 3 đến 5 năm tới. 

_ Phân tích kỹ lưỡng xem các biến động có ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty mà 
VCBF đang đầu tư hay không, hay chỉ là những biến động ngắn hạn.

_ Đặc biệt, VCBF luôn phân tích rất kỹ lưỡng các công ty từ tình hình tài chính, mô hình 
kinh doanh, chiến lược kinh doanh dài hạn cho đến các yếu tố chi tiết như sản phẩm, 
nguồn nguyên liệu, đối thủ cạnh tranh, thị phần,… Vì vậy, khi có những biến động trên 
TTCK, VCBF luôn tận dụng cơ hội để mua vào những cổ phiếu mà VCBF nhắm đến với 
giá rẻ hơn. 

_ Vì thế, các quỹ mở của VCBF có thể đạt được lợi nhuận tốt hàng đầu thị trường trong dài hạn. 

Những điều bạn nên và không nên khi TTCK biến động:

VCBF làm gì khi có biến động trên TTCK? 

Tận dụng cơ hội khi TTCK biến động, mua 
nhiều khi giá giảm và mua ít khi giá tăng. 
Bạn có thể vượt qua sự biến động bằng 
cách đầu tư định kỳ và có kỷ luật. 

Sàng lọc thông tin nhiễu, kiên nhẫn, 
kiểm soát cảm xúc.

Thường xuyên tham khảo ý kiến của 
Chuyên viên Tư vấn Tài chính để chắc chắn 
bạn đang đi đúng hướng.

Biến động ngắn hạn và những đợt điều chỉnh định kỳ là bình thường trên TTCK và không ảnh hưởng nhiều 
đến kết quả đầu tư dài hạn. Việc đầu tư định kỳ và có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn không phải lo lắng khi 
TTCK biến động. Đặc biệt đầu tư càng dài hạn, bạn càng có cơ hội nhận được lợi nhuận cao. 

Phân tâm hoặc mất tập trung vào 
các mục tiêu tài chính dài hạn mà 
bạn đã đề ra ban đầu.

Duy trì đầu tư. Cố gắng chọn thời điểm để đầu tư.

Hoảng loạn, lo lắng.

Làm theo đám đông. Kiểm tra tài 
khoản chứng khoán/quỹ mở của 
bạn mỗi ngày.

NÊN KHÔNG NÊN

VD: Bạn dành 5 triệu đồng mỗi tháng để 
mua chứng chỉ quỹ (CCQ). Nếu giá CCQ là 
12.500 đồng, bạn sẽ nhận được 400 CCQ, 
nhưng nếu giá giảm còn 10.000 đồng, bạn 
sẽ nhận được 500 CCQ.


