
A member of

Giới thiệu cơ bản về
Phân tích Đầu tư



2

Nội dung

 Phương pháp phân tích

 Phân tích vĩ mô

 Phân tích ngành

 Phân tích công ty



• Khi đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhà đầu tư luôn mong muốn mua được cổ phiếu
mà sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho họ từ việc tăng giá cổ phiếu cũng như từ mức cổ tức
được chia. Nhà đầu tư cần phải xây dựng một danh mục đầu tư gồm những công ty mạnh
tại một mức giá phù hợp để tăng cơ hội ghi nhận mức lợi nhuận cao.

• Định giá chính xác và đưa ra được quyết định mua cổ phiếu là mục tiêu quan trọng của
Phân tích Đầu tư.

• Phân tích Đầu tư là một quá trình phức tạp và yêu cầu nhiều kĩ năng phân tích khác nhau,
giúp cho nhà đầu tư xác định được những doanh nghiệp có nhiều cơ hội đầu tư và mức
giá phù hợp cho doanh nghiệp đó. Những thông tin này sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết
định có nên đưa cổ phiếu đó vào danh mục đầu tư của mình hay không, cũng như biết
được thời gian cần để giữ một cổ phiếu trước khi ghi nhận lợi nhuận.

• Để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn đòi hỏi việc có được bộ dữ liệu chi tiết và phân tích
chuyên sâu, chứ không đơn giản dựa vào thông tin ngoài thị trường và dựa vào trực giác
cá nhân. Những nhà đầu tư với nhiều kinh nghiệm trong ngành sẽ có sự cảm thị trường
tốt, nhưng vẫn phải dựa vào những phân tích cụ thể.
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Phân tích Đầu tư – Tầm quan trọng
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Phương pháp phân tích

Top down
“Phương pháp định tính”

Phân tích vĩ mô

Phân tích ngành

Phân tích
Công ty

Lựa chọn
Cổ phiếu

Bottom up
“Phương pháp định lượng”

Phân tích Công ty cụ thể

Phân tích ngành

Phân tích kinh tế vĩ mô

Xây dựng
Danh mục Đầu tư

Ưu điểm:
• Tính liên kết
• Tính nhất quán

Nhược điểm: 
• Mô hình khó xây dựng
• Bao hàm những yếu tố

mang tính chính trị
• Khó sửa đổi
• Tốn kém

Ưu điểm:
• Mô hình dễ xây dựng
• Không có những yếu tố

mang tính chính trị
• Dễ sửa đổi
• Chi phí thấp

Nhược điểm: 
• Không có tính liên kết
• Không có tính nhất quán
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Top down – Vai trò trong lựa chọn cổ phiếu

Mục đích Vai trò trong lựa chọn cổ phiếu

Phân tích
vĩ mô

• Đánh giá tác động của những nhân tố kinh
tế vĩ mô (lạm phát, lãi suất, …) và nhân tố
phi kinh tế (chính trị, xã hội, …) ảnh hưởng
đến hoạt động của ngành cũng như các công
ty trong ngành.

• Đánh giá được tổng thể môi trường kinh tế, dựa vào
đó để đánh giá thực trạng và tiềm năng của thị
trường chứng khoán.

• Xác định được những ngành có tiềm năng lớn trong
môi trường kinh tế hiện tại.

Phân tích
ngành

• Đánh giá sự tương tác giữa nhiều ngành
khác nhau trong danh mục đầu tư.

• Giúp phân bổ nguồn vốn hiệu quả cho từng ngành
tương ứng với mức lợi nhuận kì vọng của danh mục
đầu tư .

• Xác định cơ hội đầu tư trong những ngành
nhất định.

• Đưa ra mức tiêu chuẩn (“benchmark”) cho nhà đầu
tư trong việc lựa chọn cổ phiếu, vì nhà đầu luôn
mong muốn cổ phiếu mà họ chọn sẽ mang lợi nhuận
cao hơn trung bình ngành.

Phân tích
công ty

• Có được những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực
kinh doanh, vị thế tài chính, sản phẩm/dịch
vụ, chiến lược cạnh tranh, hoạt động quản
lý và vận hành của công ty.

• Đánh giá hiệu suất hiện tại, khả năng sinh lời, tính
cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng trong tương lai
của công ty.

• Cung cấp những thông tin cần thiết xây dựng mô
hình định giá và đưa ra mức giá phù hợp cho cổ
phiếu của công ty.
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Phân tích vĩ mô

Phân tích vĩ mô

Chính trị

 Sự ổn định chính trị

 Hệ thống luật lệ và khung
pháp lý

 Chính sách của Chính phủ

Xã hội

 Yếu tố nhân khẩu học

 Văn hóa xã hội

 Trình độ học vấn người dân

 Chỉ số phát triển con người

Công nghệ - Thông tin

 Khả năng dễ dàng tiếp nhận
thay đổi của Công nghệ -
Thông tin

 Yếu tố R&D

 Hệ thống thông tin và
truyền thông

Kinh tế

 GDP per capital

 Lãi suất và lạm phát

 Tỉ lệ thất nghiệp

 Cơ hội đầu tư
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Phân tích ngành – Những thông tin quan trọng

Xác định những
thông tin cần

thiết

Nguồn
Thông tin

Tổng quan
Những công

ty trong
ngành

Kì vọng tăng
trưởng và

những yếu tố
quyết định

Xu hướng
/thay đổi

trong tương
lai

Chỉ số tài
chính quan

trọng

Phân khúc
thị trường
/Sản phẩm

• Hoạt động
kinh doanh

• Tổng quy mô
toàn ngành

• So sánh quy
mô với thị
trường trong
khu vực

• Tính cạnh tranh

• Những nhóm đối
thủ cạnh tranh

• Thị phần

• Sản phẩm/   
dịch vụ

• Quy mô thị
trường đối với
sản phẩm/    
dịch vụ

• Phân khúc
khách hàng

• Lịch sử phát
triển (thường là
5 năm)

• Kì vọng về tăng
trưởng trong
tương lai

• Những yếu tố
ảnh hưởng đến
sự tăng trưởng

• Kì vọng về
những thay
đổi của ngành
(Hợp nhất, 
M&A,  thay
đổi giá trị)

• Những thay
đổi về pháp lý
và luật lệ

• Những chỉ số tài
chính và hoạt
động được đánh
giá theo từng
ngành

• So sánh với
những công ty
lớn trong ngành

• So sánh với khu
vực hoạt động

Dữ liệu sơ cấp Dữ liệu thứ cấp

• Website công ty

• Lấy mẫu sản phẩm thống kê

• Phỏng vấn doanh nghiệp

• Làm khảo sát

• Báo cáo ngành (Professional research 
companies, World Bank , …)

• Thông tin công ty (báo cáo thường
niên, đại hội cổ đông thường niên)

• Nguồn thông tin tài chính khác
(Bloomberg, …)
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Khung phân tích ngành - Mô hình Porters’ Five Forces

Sức ép cạnh tranh từ
khách hàng

 Quyền thương lượng của khách
hàng khi họ muốn hạ giá sản phẩm

 Yếu tố quyết định:
- Chi phí chuyển đổi khi sử

dụng sản phẩm
- Sự khác biệt hóa sản phẩm

Sức ép từ nhà cung cấp
 Quyền thương lượng của nhà cung

cấp khi họ muốn đẩy giá cung cấp
 Yếu tố quyết định:

- Ảnh hưởng của các yếu tố
đầu vào

- Tầm quan trọng của số 
lượng sản phẩm đối với nhà 
cung cấp

Áp lực từ các đối thủ
tiềm ẩn

• Thể hiện qua sự dễ dàng gia nhập
ngành

• Một vài rào cản gia nhập ngành:
- Quy mô nền kinh tế
- Hiệu ứng thương hiệu
- Yêu cầu về CAPEX ban đầu

Áp lực cạnh tranh từ
sản phẩm thay thế

• Ảnh hưởng tiêu cực đến việc đáp ứng
nhu cầu của khách hàng

• Yếu tố quyết định:
- Tương quan về giá cả và chất

lượng của mặt hàng thay thế
- Chi phí chuyển đổi khi sử

dụng sản phẩm

Áp lực từ các đối thủ
hiện tại

 Cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại

trong ngành

 Yếu tố quyết định: 

 Rào cản ra khỏi ngành

 Tình trạng tăng trưởng ngành

 Mức độ tập trung của ngành

 Nắm được bối cảnh hiện tại của ngành

 Nắm được chiến lược cạnh tranh mà công ty trong ngành đang sử dụng

 Nắm được môi trường cạnh tranh của ngành
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Khung phân tích ngành – Chu kì kinh doanh của ngành

Chưa phát triển Tăng trưởng Điều chỉnh Trưởng thành Suy thoái

• Phát triển chậm

• Giá cao

• Đẩy mạnh đầu tư

• Rủi ro cao

• Nhu cầu tăng

mạnh

• Khả năng sinh

lời tăng cao

• Giá bắt đầu giảm

• Tính cạnh tranh

thấp

• Phát triển

chậm lại

• Tính cạnh

tranh cao

• Khả năng

sinh lời giảm

• Không tăng trưởng hoặc

tăng trưởng rất chậm

• Mức độ tập trung của

ngành cao

• Rào cản gia nhập ngành

cao

• Tăng trưởng âm

• Dư thừa công suất

trong nền kinh tế

• Tính cạnh tranh cao

N
h

u
cầ
u
th
ị
tr
ư
ờ
n
g

Thời gian

Thể hiện những cơ hội và thử thách của ngành qua từng giai đoạn phát triển.

Khi biết được ngành đang ở trong giai đoạn nào sẽ giúp chuyên viên phân tích đưa ra được những
đánh giá chính xác về tiềm năng tăng trưởng của những công ty trong ngành.
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Phân tích công ty – Những thông tin quan trọng

Hồ sơ Doanh nghiệp

• Lĩnh vực kinh
doanh chính

• Cơ cấu doanh thu

• Giai đoạn hiện tại
trong vòng đời của
sản phẩm

• Hoạt động nghiên
cứu và phát triển

• Cơ cấu Hội đồng
Quản trị

• Đánh giá SWOT của
công ty

• Nguồn lao động

• Đánh giá nhu cầu
của thị trường

• Tính đa dạng của
sản phẩm/dịch vụ

• Đánh giá mối tương
quan và độ nhạy
cảm về nhu cầu của
sản phẩm trong môi
trường xã hội, kinh
tế hiện tại.

• Nhận định – ngắn, 
trung và dài hạn về
sản phẩm của công
ty, bao gồm sự phát
triển sản phẩm mới
và cơ hội kinh doanh

• Đánh giá nguồn cung
(tính tập trung, tính
cạnh tranh và tính
thay thế) 

• Nhận định về triển
vọng ngành – ngắn, 
trung và dài hạn

• Đánh giá năng suất
hoạt động và cấu trúc
chi phí của công ty

• Cân nhắc yếu tố
xuất/nhập khẩu

• Đánh giá hiệu ứng
của sản phẩm độc
quyền và hiệu ứng
thương hiệu

• Phân tích mối tương
quan giữa cung-cầu
và giá cả trong
những năm trước

• Đánh giá tầm quan
trọng của chi phí
nguyên vật liệu và
lao động. Từ đó đưa
ra nhận định về chi 
phí phát sinh trong
tương lai

• Nhận định về giá
bán, nhu cầu, và khả
năng sinh lời dựa
trên những kết quả
hiện tại và dự đoán
xu hướng trong
những năm tiếp
theo

Phân tích nhu cầu
thị trường về

Sản phẩm/dịch vụ

Phân tích nguồn
cung ngoài thị 

trường cho
Sản phẩm/dịch vụ

Phân tích giá
Phân tích
tài chính

• Tỷ số hoạt động

• Tỷ số thanh khoản
hiện hành

• Tỷ số thanh toán nợ
dài hạn

• Tỷ suất sinh lời

• Thống kê tài chính
và chỉ số khác cần
chú ý

• Định giá cổ phiếu
của công ty
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Phân tích công ty – Quy trình phân tích tài chính

Đánh giá báo cáo
tài chính

•Đánh giá báo cáo tài chính
của công ty, tập trung chủ
yếu vào Bảng cân đối kế
toán và Báo cáo hoạt động
kinh doanh của công ty để
có được cái nhìn tổng quan
về vị thế tài chính hiện tại
của công ty. 

•Phải đánh giá cả báo cáo tài
chính của năm hiện tại và
của những năm trước (từ 3 
đến 5 năm) để nắm được xu
hướng phát triển của công
ty.

Phân tích cơ cấu
(Common-size)

•Phân tích chiều dọc: Tính
toán tỷ trọng của từng
khoản mục so với tổng tài
sản (trong Bảng cân đối kế
toán) và so với tổng doanh
thu (trong Báo cáo hoạt
động kinh doanh), giúp nhà
đầu tư hiểu được cơ cấu tài
sản và cơ cấu lợi nhuận của
công ty.

•Phân tích chiều ngang: 
Đánh giá tốc độ tăng trưởng
của từng khoản mục quan
trọng trong Bảng cân đối kế
toán và Báo cáo hoạt động
kinh doanh qua các năm.

Phân tích những
chỉ số quan trọng

•Đánh giá những chỉ số tài
chính quan trọng để hiểu
rõ hơn về hoạt động và
tình hình tài chính của
công ty.

•Điều quan trọng là phải
xem xét và tính toán các chỉ
số quan trọng đối với từng
ngành cụ thể.

•Bên cạnh đó, cũng cần so 
sánh những chỉ số tài
chính của công ty với
những công ty khác trong
cùng ngành và với trung
bình ngành.

Định giá cổ phiếu
của công ty

•Sử dụng phương pháp
định giá thích hợp để xác
định mức giá hợp lý nhất
cho cổ phiếu của công ty, là
mức giá mà được cho là giá
trị thực sự của công ty, 
thông qua đánh giá của
chuyên viên phân tích.

•Mức giá được đưa ra phải
được so sánh với mức giá
hiện tại ngoài thị trường. 
Dựa vào đó, nhà đầu tư sẽ
đưa ra quyết định mua hay 
bán cổ phiếu. 

•Mức giá theo phân tích 
phải được cập nhật thường 
xuyên, để phản ánh đúng 
về công ty trước những
thay đổi của thị trường. 
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Phân tích công ty – Những chỉ số quan trọng

Tỷ số
hoạt động

• Đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trong khả năng thu hồi các khoản phải thu và quản lý hàng tồn kho. 

• Tỷ số liên quan: Kỳ thu tiền bình quân (DSO), Kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (DOH), Kỳ chuyển đổi các khoản phải
trả (DPO)

• Đánh giá khả năng thanh toán những khoản nợ ngắn hạn của công ty.

• Tỷ số liên quan: Tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio), Tỷ số thanh toán nhanh (Quick ratio), Tỷ số thanh
toán tiền mặt (Cash ratio) Vòng xoay dòng tiền (Cash conversion cycle)

• Đánh giá khả năng thanh toán những khoản nợ dài hạn của công ty.

• Tỷ số liên quan: Tỷ số nợ ròng trên EBITDA, Tỷ số nợ ròng trên tổng vốn, Tỷ số nợ trên tổng tài sản, Tỷ số đòn
bẩy tài chính, … 

• Đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận từ tài sản của công ty.

• Tỷ số liên quan: tỷ suất lợi nhuận gộp, ROE, ROA, …

• Những thông số về tình hình tài chính hiện tại của công ty mà chuyên viên phân tích cần nắm được.

• Những thông số quan trọng: Tốc độ tăng trưởng của doanh thu thuần, EBITDA, Lợi nhuận sau thuế, Tỷ lệ
thanh toán cổ tức, EPS, …

Tỷ số
thanh khoản

hiện thời

Tỷ số
thanh toán nợ

dài hạn

Tỷ suất sinh lời

Thống kê tài
chính và chỉ số
khác cần chú ý



Phương pháp Cách thức Ưu điểm Nhược điểm

Phương pháp
chiết khấu
dòng tiền

Chiết khấu
dòng cổ tức

Đánh giá lợi nhuận mà cổ
đông sẽ nhận được trong
tương lai dựa vào cổ tức
được chia

- Dễ áp dụng

- Lợi nhuận của nhà đầu tư được
thể hiện rõ.

Không áp dụng được cho những công
ty không trả cổ tức

Chiết khấu
dòng tiền

còn lại của
công ty

Đánh giá lợi nhuận mà
những người đầu tư vào
công ty (cổ đông, chủ nợ, 
…) nhận được trong tương
lai dựa vào dòng tiền thuần
còn lại sau khi chi trả các chi 
phí hoạt động của công ty

- Thể hiện được những yếu tố quyết
định trong kinh doanh của một
công ty (chi phí vốn chủ sở hữu, 
WACC, tốc độ tăng trưởng, …)

- Hữu ích khi có ít hoặc không có
thông tin mang tính so sánh ngoài
thị trường. 

- Không bị ảnh hưởng đáng kể bởi
các yếu tố tạm thời của thị trường
hoặc các yếu tố phi kinh tế

- Độ nhạy cao với những giả định của
người phân tích

- Đòi hỏi những hiểu biết sâu về hoạt
động kinh doanh của công ty

- Không phù hợp cho mục đích đầu tư
ngắn hạn

- Thường mất nhiều thời gian
Chiết khấu
dòng tiền

còn lại cho
cổ đông

Đánh giá lợi nhuận mà cổ
đông nhận được trong
tương lai dựa vào dòng tiền
thuần còn lại sau khi trả cho
chủ nợ và các chi phí hoạt
động của công ty. 

Phương pháp hệ số

- Đánh giá nhóm cổ phiếu

- Được dùng như một cơ
chế sàng lọc

- Sử dụng các hệ số quan
trọng: P/E, P/B, 
EV/EBITDA, …

- Đưa ra được cái nhìn tổng quan về
tình hình tài chính của công ty so 
với những công ty khác trong
ngành và so với toàn thị trường
chứng khoán

- Dễ áp dụng và chỉ yêu cầu những
kĩ năng tính toán cơ bản

- Khó tìm được nhóm những công ty
tương ứng

- Phương pháp này được đặt dưới giả
định là tác động của thị trường đến
các công ty trong ngành là như nhau

- Không đánh giá được tiềm năng phát
triển của công ty
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Lựa chọn cổ phiếu – Các phương pháp định giá
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Lựa chọn cổ phiếu – Các chỉ số cổ phiếu quan trọng

Thu nhập trên
một cổ phiếu

(EPS)

• Cho biết nhà đầu tư được hưởng bao nhiêu đồng lợi nhuận do doanh nghiệp tạo ra hàng năm trên một cổ phiếu

• Được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông thường chia tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành

• Cho biết nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu cho một đồng lợi nhuận công ty tạo ra

• Được tính bằng cách lấy giá cổ phiếu chia cho EPS

• Thường hữu dụng hơn trong việc so sánh tỷ lệ P/E của các công ty trong cùng một ngành

• Dùng để so sánh giá trị thị trường và giá trị sổ sách của một cổ phiếu, thể hiện giá trị mà các cổ đông thường sẽ
nhận được trong trường hợp công ty bị phá sản và các tài sản được thanh lý. Phù hợp để đánh giá cổ phiếu của công
ty có giá trị tài sản hữu hình lớn

• Được tính bằng giá cổ phiếu hiện tại chia cho giá trị sổ sách gần nhất của một cổ phiếu.  

Chỉ số P/E

Chỉ số P/B

Lãi cổ tức

• Cho thấy một công ty mỗi năm trả bao nhiêu cổ tức so với giá cổ phiếu công ty – đánh giá dòng tiền mà cổ đông 
sẽ nhận được cho mỗi đồng đầu tư vào cổ phiếu của công ty.

• Được tính bằng cách lấy cổ tức hàng năm chia cho giá của mỗi cổ phiếu.

Lợi nhuận trên
vốn chủ sở hữu

(ROE)

• Đánh giá  mức độ hiệu quả của công ty trong việc sử dụng vốn chủ sở hữu, đánh giá mức lợi nhuận cổ đông sẽ 
nhận được là bao nhiêu khi đầu tư vào công ty 

• Được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng chia cho vốn chủ sở hữu trung bình 
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Xây dựng danh mục đầu tư – Những yếu tố quan trọng

• Đầu tư an toàn
• Đầu tư tương đối an toàn
• Đầu tư tương đối mạo hiểm
• Đầu tư mạo hiểm

• Tỷ lệ phân bổ vào cổ phiếu, trái
phiếu và tiền mặt

• Đối với đầu tư cổ phiếu, phân bổ 
theo nhóm cổ phiếu
• Nhóm cổ phiếu Blue-chip
• Nhóm ngành kì vọng
• Cổ phiếu Giá trị vs Tăng trưởng
• Cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao

• Danh mục đầu tư đa dạng nên 
đầu tư vào nhiều ngành và nhiều 
công ty trong cùng ngành

• Số lượng cổ phiếu trong một 
danh mục đầu tư đa dạng thường 
từ 15 – 30 cổ phiếu

• Lợi nhuận kì vọng
• Thời gian đầu tư
• Cách thức đầu tư: Đầu tư chủ

động vs Đầu tư bị động
• Yêu cầu về tính thanh khoản

Mục đích

đầu tư

Vốn

đầu tư

Khẩu vị

Rủi ro

Phân bổ

tài sản
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