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“Mua khi hầu hết mọi người (bao gồm cả chuyên gia) cực kỳ bi 
quan, và bán khi họ cực kỳ lạc quan.” 

Benjamin Graham
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“Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng bán quan 
trọng hơn mua rất nhiều. Nếu bạn chưa biết gì về 
đầu tư chứng khoán, bạn sẽ khởi đầu tốt đáng kinh 

ngạc chỉ với kỹ năng bán tốt.” 

William Eckhardt

SAU KHI ĐÃ BIẾT NÊN MUA GÌ VÀ KHI NÀO NÊN MUA, CHÚNG TA 
hãy chuyển sang thảo luận về thời điểm bán hiệu quả nhất nhưng đồng 
thời lại là điểm có rất ít nhà đầu tư bán được.

Tôi thừa nhận rằng phần này dài. Chủ đề về bán cổ phiếu thật sự rất chán. 
Phần này chắc chẳng ai ham. Làm gì có người nào thích bàn về thời điểm 
bán cổ phiếu đâu. Các cuốn sách nói chung đều né tránh chủ đề này. Nghiên 
cứu về cách bán cổ phiếu cũng giống như nhổ răng. Bán cổ phiếu là một điều 
chẳng thấy phố Wall hô hào bao giờ. Phố Wall đã đưa dòng tiền kém khôn vào 
tròng với ý tưởng mua và nắm giữ mãi mãi.

Nhưng bán cổ phiếu lại là YẾU TỐ CỐT LÕI để thành công trên thị trường. 
Không có gì phải bàn cãi; bán cổ phiếu ở đâu quan trọng gấp 1,000 lần mua 
cổ phiếu ở đâu. Ta hãy suy xét một chút nào… làm sao bán không quan trọng 
hơn mua được kia chứ? Nếu bạn thành thạo kỹ năng này mà không biết tí tẹo 
gì về mua gì hoặc khi nào nên mua, lợi nhuận của bạn vẫn sẽ vượt trội hơn 
99% so với các nhà đầu tư đang tham gia trên thị trường. Tôi nói nghiêm túc!

Đa phần các nhà đầu tư đều kém cỏi trong việc bán ở đỉnh. Đây chính xác 
là lý do tại sao có rất ít người bán khống thực sự xuất sắc trên thị trường. Đối 



ĐỊNH LUẬT BÁN SIÊU HẠNGCHƯƠNG 10

205

với tôi, nghệ thuật bán khó đắc đạo hơn nhiều so với nghệ thuật mua. Không 
có cách nào chắc chắn để liên tục thoát ra đúng vùng đỉnh. Đó là lý do tại sao 
việc bán khi cổ phiếu đang tăng (tại các thời điểm quan trọng) lại cực kỳ quan 
trọng mặc dù bán trong lúc cổ phiếu đang tăng như thế có vẻ như điều ngu 
ngốc nhất bạn có thể làm [1]. Mà theo như tôi thấy, hầu hết tất cả mọi người 
đều bán vị thế của mình ở mức dừng lỗ trên đường giá xuống sau một đợt bán 
tháo lớn và phần nhiều là chịu lỗ thì phải.

�ời điểm tốt nhất để thoát ra khi cảm xúc đạt mức cực đoan, khi cái tôi 
của bạn ít muốn bạn bán nhất. Đây là những lúc bạn chắc chắn rằng nếu bán, 
bạn sẽ bỏ lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho người đến sau. Nó đi ngược lại với 
bản chất con người, nhưng thời điểm tốt nhất để thoát ra là khi mọi thứ đều 
tuyệt vời, mọi thứ đang đi đúng hướng, không có rào cản phía trước, có hàng 
trăm lý do để mua và mọi người đều đồng thuận rằng hoàn toàn không có lý 
do để bán.

Hãy tưởng tượng rằng cổ phiếu của bạn đã tăng 100% trong vài tuần mà 
không có cú kéo ngược có ý nghĩa nào, bạn đã kiếm được hàng chục nghìn đô 
la, bạn thấy mình hơn hẳn thiên hạ, bạn lên trang Web Priceline[2] kiếm một 
tour du lịch trọn gói tới hòn đảo thiên đường Tahiti cho vợ chồng bạn, và ngầu 
chưa, bạn còn đang cân nhắc viết sách! Nếu rơi vào trường hợp này, chuông 
báo động nên réo inh ỏi trong đầu bạn rồi đấy.[3] Bạn có thể không tìm thấy 
một chỉ báo kỹ thuật chắc chắn nào báo hiệu đỉnh, nhưng một loạt các sự kiện 

[1] Trong cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng, Mark Minervini cũng cho biết ông 
thường bán khi cổ phiếu đang mạnh trước khi cổ phiếu có cơ hội chống lại mình và tấn công điểm 
dừng lỗ trên đà suy yếu. Bán khi đang mạnh giúp chúng ta thoát được số lượng lớn cổ phiếu một cách 
dễ dàng. 

[2] Priceline: một trang web chuyên về dịch vụ đặt máy bay, phòng khách sạn, tour du lịch, v.v. 

[3] Tác giả nhắc nhở khi mọi chuyện thuận lợi nhất, khi ta kiếm tiền như bỡn từ thị trường, cái tôi của 
chúng ta ngày càng cao, v.v. thì đó là lúc thị trường sắp tạo đỉnh và ta phải biết rút chân kịp thời. Như 
Mark Minervini từng nói: “Trong thị trường chứng khoán, ai không khiêm tốn chắc chắn sẽ được thị 
trường dạy cho khiêm tốn.”
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được đề cập phía trên là dấu hiệu tốt nhất cho thấy tiền tài của bạn sắp cắm 
đầu trong chớp mắt. Đây chính là thời điểm mà Định Luật Murphy phát huy.[1]

Tôi không cần cung cấp cho bạn một triệu chỉ báo kỹ thuật khi bán. Sau 
nhiều tháng tăng, khi mọi thứ ngày càng trở nên tuyệt vời hơn, khi lợi nhuận cỡ 
khủng của cổ phiếu mà bạn kỳ vọng nhiều tháng trước đã được công bố, khi các 
trang web tư vấn đầu tư nổi tiếng ca tụng liên tục cổ phiếu bạn đang nắm giữ và 
khi mọi người đều đang bàn tán về cổ phiếu ấy… BÁN ĐI! Đơn giản vậy thôi. 

Nhưng để giúp bạn có cái nhìn cụ thể hơn một chút, tôi liệt kê một số tiêu 
chí bán trong phần này, hy vọng sẽ cho phép bạn thoát khỏi vị thế với phần 
lớn khoản lợi nhuận còn nguyên. Hãy luôn nhớ rằng khi cú chạy của Siêu cổ 
phiếu kết thúc, nó kết thúc theo kiểu cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta không nói 
về cú kéo ngược 10% bình thường. Đối với những cổ phiếu có hiệu suất tốt 
nhất, tôi đang nói về một cú thổi bay hủy diệt 50 - 70%, quét sạch nhà đầu tư. 
So với khoảng thời gian cổ phiếu này thực hiện toàn bộ đợt tăng giá, chỉ mất 
chưa tới một phần ba thời gian để nhiều cổ phiếu trong số này hoàn toàn xóa 
sổ mức tăng trước đó.

Khi bản nhạc kết thúc, bạn phải sẵn sàng bán ngay khi có tín hiệu. Như 
người ta hay nói: bán trước đã rồi tính sau. Hãy bán khi bạn có thể, không phải 
khi bạn phải bán.

Trong thực tế, tôi nổi tiếng tệ trong việc đưa ra khuyến nghị bán. Tôi luôn 
luôn thoát ra quá sớm. Vì lý do này, tôi hiếm khi nói cho ai đó biết chính xác 
khi nào nên bán. Nếu tôi làm thế, họ sẽ nổi khùng với tôi vì đã làm họ lỡ mất 
cú di chuyển 40%. Rất khó để xác định chính xác đỉnh trong thực tế. Nhưng 
những gì tôi có thể cung cấp cho bạn ở đây là một số hướng dẫn chung để 
thoát ra khi tỷ lệ rủi ro/phần thưởng không còn thuận lợi và khi điểm mua rủi 
ro thấp đã cách đó nhiều năm ánh sáng. Vì mục tiêu của chúng ta là luôn luôn 
ở trong các kịch bản rủi ro/lợi nhuận thuận lợi, chúng ta nên thoát ra khi phần 

[1] Hay còn gọi là định luật bánh bơ, phát biểu như sau: “�ứ gì có thể trở nên tồi tệ thì sẽ trở nên tồi 
tệ.” Câu nói gần nhất trong tiếng Việt là “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.” 
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lớn khoản lợi nhuận dễ kiếm đã bị lấy đi.

Tín hiệu bán theo kỹ thuật sẽ được bàn luận trước tiên. Tôi nhận thấy tín 
hiệu bán kỹ thuật quan trọng hơn nhiều so với tiêu chí bán theo cơ bản. Sự 
thật đơn giản là các tín hiệu kỹ thuật sẽ mách bảo bạn thoát ra rất lâu trước khi 
lý do về yếu tố cơ bản xuất hiện.

16 ĐỊNH LUẬT BÁN SIÊU HẠNG KHI RỦI RO CAO

“Đừng lo nghĩ về việc giá cổ phiếu đi về đâu. Hãy nghĩ về việc 
bạn sẽ làm gì khi giá tiến tới mức đó.” 

Richard Dennis

“�oát vị thế là điều quan trọng nhất trong giao dịch – trớ 
trêu thay ít người nghiên cứu vấn đề này.”

Bernard Baruch

�ông thường, không có một chỉ báo bán theo kỹ thuật nào có thể giúp bạn 
thoát ra đúng đỉnh của một cổ phiếu tăng giá. Nhưng khi bạn bắt đầu thấy 
một vài chỉ báo bán sau đây bị kích hoạt đồng thời, tốt nhất bạn nên bán trước 
và đặt câu hỏi sau.

Giả sử các yếu tố cơ bản của cổ phiếu vẫn còn nguyên vẹn, việc bán cổ 
phiếu ở một mức giá rủi ro chắc chắn không nên ngăn chúng ta mua lại cổ 
phiếu vào một ngày sau đó khi xuất hiện điểm mua rủi ro thấp tiếp theo.

1 – THỜI ĐIỂM BÁN KHI GIÁ CỔ PHIẾU CÁCH QUÁ XA 
ĐƯỜNG MA 10 TUẦN HAY ĐƯỜNG MA THUẬT

Tại điểm phá vỡ ban đầu khi cổ phiếu thoát khỏi nền giá, việc nó giao 
dịch bao xa phía trên các mức hỗ trợ quan trọng không phải vấn đề quá quan 
trọng. Nếu một cổ phiếu tăng gấp đôi so với một nền giá dài hạn vững chắc 
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dựa trên công bố kết quả kinh doanh, nó có thể sẽ cao hơn 100% so với các 
đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn chính. Đây không phải tín hiệu 
để bạn cứ thấy là bán vì đây mới chỉ là tuần đầu tiên trong đợt tăng giá của 
cổ phiếu. Ngoài ra, nếu cổ phiếu được bạn chọn để giao dịch đã tăng lên cao 
hơn 60% so với đường ma thuật của nó bất cứ lúc nào sau sáu tuần đầu tiên 
của đợt phá vỡ ban đầu, có lẽ đã đến lúc chốt lãi một phần và đợi cho đến khi 
đường hỗ trợ bắt kịp giá (đường ma thuật có thường là đường MA 10 tuần 
hay MA 50 ngày).

Những cổ phiếu cho lợi nhuận lớn nhất LUÔN LUÔN ghé thăm các đường 
ma thuật của chúng vài lần trong quá trình tăng giá. Nếu cổ phiếu của bạn đã 
tăng cao hơn 100% so với đường ma thuật, một trong hai điều sẽ xảy ra: 1) Cổ 
phiếu hoàn toàn sụp đổ, hoặc 2) Nó kiên nhẫn đợi một vài tháng cho đến khi 
mọi thứ lắng xuống và đường ma thuật bắt kịp giá. Trong cả hai trường hợp 
này, chắc chắn có những nơi tốt hơn để đầu tư khoản tiền của bạn.

Trong nghiên cứu của mình, tôi phát hiện ra sau khi vượt lên từ các đường 
ma thuật, các cổ phiếu mạnh nhất đạt đỉnh trung hạn trong trong thời gian 
không quá 7 đến 10 tuần sau đó. Vì vậy, nếu cổ phiếu của bạn chạm mức hỗ 
trợ MA 10 tuần và tăng cao hơn trong 7 - 10 tuần mà không kiểm tra đường 
ma thuật, có thể đây là nơi tuyệt vời để thoát ra.

Jones Soda đưa ra bốn tín hiệu bán lớn theo tuần rõ ràng vào tháng 04/2007. 

© StockCharts.comJSDA Jones Soda Co. PINK
25-Sep-2007

Nhịp tăng tuần 1

Sau tuần này, đường
ma thuật trở thành hỗ trợ
lớn cho toàn bộ sóng tăng

�êm 2 lý do chính để bán:
phạm vi giá hàng tuần lớn
nhất kể từ khi phá vỡ và 
khối lượng giảm quá lớn

Tuần 8: Bán

Nhịp tăng tuần 1

Tuần 7

Bán lần 2, sau 7 tuần tăng,
giá đã rời xa đường ma thuật
(MA 14 tuần), cao hơn 78%
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2 – BÁN SAU MỘT ĐỢT TĂNG GIÁ 9 ĐẾN 15 THÁNG TỪ 
ĐIỂM PHÁ VỠ 

 Nhiều cổ phiếu chiến thắng lớn nhất bắt đầu sụp đổ trong khoảng 9 đến 
15 tháng sau điểm mua phá vỡ ban đầu. Cửa sổ thời gian này khá rộng. Vấn đề 
là phải cực kỳ thận trọng khi nắm giữ một cổ phiếu chiến thắng vượt cái mốc 
9 tháng. Tôi không biết tại sao, nhưng mốc thời gian 9 tháng ẩn chứa tính chất 
gì đó. 9 tháng, 3 mùa, 3 báo cáo kết quả kinh doanh, 3 quý, 1 em bé được sinh 
ra. Như bạn sẽ thấy trong Chương 12, nhiều cổ phiếu chiến thắng lớn của tôi 
sụp đổ chính xác sau 9 tháng. Trong trường hợp này, nếu tôi đang có một mức 
tăng lớn ở mốc 9 tháng, thì tôi thoát ra. Đây là biểu đồ Graham Corp. (GHM) 
từ vài năm trước.

3 – BÁN KHI ĐƯỜNG MA THUẬT ĐI NGANG HOẶC DỐC 
XUỐNG SAU KHI ĐÃ TĂNG GIÁ DÀI HẠN

Cổ phiếu mạnh nhất có các đường ma thuật đi lên đều đặn trong sáu tháng 
đầu tiên hoặc lâu hơn. Trong thời gian này, đường ma thuật có thể phẳng ra 
trong vài tuần, nhưng chúng ta không nên thấy nó dốc xuống. Sau 6 tháng đầu 
tiên của một đợt tăng giá, nếu đường ma thuật của cổ phiếu phẳng ra trong 

© StockCharts.comGHM Graham Corp. AMEX
23-Oct-2009

GHM tăng một mạch 14 tháng
từ khi phá vỡ với khối lượng lớn

Lưu ý GHM đã có 2
"sóng tăng"riêng biệt
được hỗ trợ bởi đường ma thuật
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một thời gian dài hoặc tệ hơn, nó bắt đầu dốc xuống sau một thời gian dài giao 
dịch với biến động cao, đã đến lúc chuyển sang cổ phiếu chiến thắng tiếp theo.

Lưu ý rằng tôi không nói cổ phiếu của bạn cứ vi phạm đường ma thuật là tự 
động phải bán. Tôi nhắc lại điều này bởi vì quy tắc truyền thống trên Phố Wall 
là bán khi cổ phiếu của bạn giảm xuống dưới ngưỡng quan trọng này (thường 
là MA 50 ngày hay MA 10 tuần). Vì rất nhiều nhà đầu tư máy móc hành động 
như vậy, nên thời gian gần đây, ta rất hay thấy cổ phiếu mạnh giao dịch bên 
dưới đường ma thuật trong tuần nhưng cuối tuần kéo lên, đóng cửa trên đường 
ma thuật để “rũ bỏ những tay chơi yếu ớt” trước khi tiếp tục tăng cao hơn.

© StockCharts.comNFLX Net�ix, Inc. Nasdaq GS
16-Aug-2011

Đường ma thuật (MA 19 tuần)
RẤT mạnh trong toàn bộ đà tăng

Lần đầu tiên, đường ma thuật của NFLX
bắt đầu phẳng ra, cho thấy động lượng đang
suy yếu. Đây là tín hiệu bán. Hãy nhớ rằng
dù sao chúng ta cũng sẽ thoát khỏi vị thế vì
không muốn sở hữu cổ phiếu nếu nó đóng
cửa dưới đường ma thuật

Hơn 17 tháng tăng. Chúng
ta không muốn sở hữu cổ
phiếu đã chạy xa như vậy.
Chỉ những người ngờ nghệch
mới mua muộn như vậy

© StockCharts.comNFLX Net�ix, Inc. Nasdaq GS
25-Nov-2011

Sau tín hiệu Bán,
NFLX cắm đầu.
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Có rất nhiều tín hiệu lỗi nên ta khó lòng đúc kết thành một quy tắc cứng 
nhắc để máy móc bán theo. Điều quan trọng phải xem xét là cổ phiếu đóng 
cửa ở đâu vào cuối tuần. Giả sử đường ma thuật đã đóng vai trò hỗ trợ tuyệt 
vời cho giá đóng cửa tuần của cổ phiếu suốt vài tháng. Nếu tuần đó, lần đầu 
tiên cổ phiếu đóng cửa dưới đường ma thuật vào cuối tuần, khả năng cao tôi sẽ 
bán và chỉ vào lại nếu nó tăng lại phía trên đường đó. Trên đây (ở trang trước) 
là ví dụ của Net�ix (NFLX) 2010 - 2011.

4 – BÁN KHI CỔ PHIẾU BẬT TĂNG 4 LẦN TỪ ĐƯỜNG MA 
THUẬT

Các cổ phiếu mạnh nhất sẽ bật tăng từ đường ma thuật một vài lần trong 
suốt quá trình tăng giá. Tôi nhận thấy nhiều cổ phiếu giảm giá sau lần tăng vọt 
thứ tư hoặc thứ năm từ đường ma thuật. Ở đợt tăng cuối từ đường ma thuật, 
một cổ phiếu đang dần hết nhiên liệu sẽ không còn tăng mạnh ra khỏi đường 
ma thuật của nó nữa, mà thay vào đó, nó sẽ giao dịch lên xuống thất thường 
trên dưới đường ma thuật vài tuần liên tiếp trong một dao động nằm ngang. 
Đây là hành động tạo đỉnh cổ điển. Trong mọi trường hợp, nếu cổ phiếu của 
bạn đã duy trì xu hướng tăng trong vài tháng và đã tăng đáng kể từ đường ma 
thuật trong bốn hoặc năm lần, rủi ro sẽ cao. Viropharma (VPHM) đã có bốn 
đợt tăng riêng rẽ từ đường ma thuật trước khi tiệc tàn. 

© StockCharts.comVPHM ViroPharma Inc. Nasdaq GS
20-Mar-2006

Đợt tăng đầu tiên từ đường
ma thuật (trong trường hợp
này là MA 9 tuần)

Phạm vi giá tuần lớn nhất.
Khối lượng giảm cực lớn.
Tín hiệu bán khủng

Đợt tăng #2

Đợt tăng #3
Đợt tăng #4
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5 – BÁN KHI CỔ PHIẾU CHẠY THEO ĐƯỜNG CONG 
PARABOL

Vào cuối đợt tăng giá dài hạn, các cổ phiếu riêng lẻ và thị trường thường 
có các đợt cao trào mua lớn đánh dấu sự kết thúc giai đoạn tăng giá một cách 
vô cùng ấn tượng. Một nguyên tắc nhỏ là: xu hướng bò tót càng kéo dài, thì 
đỉnh dốc cao trào càng lớn. Tôi đã đề cập đến việc những đường parabol này 
kết thúc theo cách cực kỳ kịch tính chưa? Điều nực cười về các mẫu biểu đồ 
parabol là ai nấy đều hô hào, tâm lý cực kỳ hưng phấn, lực mua rất mạnh, phe 
gấu gần như tê liệt và phe bò thì chắc như đinh đóng cột (“lần này sẽ khác” 
vân vân mây mây), thành thử việc xác định đúng đỉnh của giai đoạn tăng giá 
kiểu này trở nên rất khó.

Giả sử bạn mua một cổ phiếu parabol ở mức thấp hơn nhiều; hãy thấy bản 
thân mình may mắn nếu bạn chứng kiến cơn điên cuồng đầy hưng phấn như 
vậy. Hẳn bạn đang có cả tấn lợi nhuận. Phần khó nhất của một động thái đỉnh 
cao trào như vậy là xác định khi nào nên bán. Như bạn sẽ thấy trong Chương 
12, một khi những động thái này kết thúc, chúng sụp đổ trong chớp mắt. 
Chúng có thể giảm 30% hoặc nhiều hơn trong những ngày sau khi đạt đỉnh.

Ngày cuối cùng và tuần cuối cùng của loại di chuyển này thường thể hiện 
phạm vi giao dịch lớn nhất với khối lượng cao nhất trong toàn bộ giai đoạn 
tăng dài hạn. Trong quá khứ, khi nào chứng kiến động thái như vậy, tôi đều 
băn khoăn lúc nào nên bán. Kết quả là tôi thường bị bầm dập do thiếu kinh 
nghiệm và thiếu quy tắc bán. Nhưng hiện tại, tôi chắc chắn sẽ bán một cổ 
phiếu đang giao dịch tốt ở phía trên đường xu hướng trên của nó, nếu: 

1. Cổ phiếu có một di chuyển lớn về giá trong ngày (không nhất thiết là tỷ 
lệ phần trăm lớn), lớn hơn nhiều so với các lần di chuyển giá trước đó,

2. Giá cao hơn rất nhiều so với MA 5 ngày và

3. Nếu tôi bỏ lỡ 1 và 2, tôi sẽ bán khi cổ phiếu phá thủng xuống dưới MA 
5 ngày.
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Vì hậu quả cuối cùng rất khủng khiếp, nên tôi chắc chắn sẽ không phản 
đối nếu bạn bán vào bất kỳ ngày tăng giá nào sau khi xu hướng của cổ phiếu 
chuyển sang chạy theo kiểu dựng đứng. Một số nhịp chạy giá theo đường 
parabol tiêu biểu trong cổ phiếu ngành vận chuyển, thị trường tiền tệ, hàng 
hóa và chỉ số thị trường chung lần lượt là Dry Ships (DRYS) năm 2007, đồng 
Franc �ụy Sĩ vào tháng 08 năm 2011, Bạc vào tháng 04 năm 2011 và chỉ số 
NASDAQ năm 2000.

DRYS Dry Ships Inc. Nasdaq GS
15-Jan-2008

© StockCharts.com

Ngành vận tải biển đi theo
hình parabol vào năm 2007.

Vượt rất xa xu hướng trước đó
và cách đường ma thuật cả thước

Phạm vi giá trong tuần lớn nhất.
Bán toàn bộ vị thế càng

sớm càng tốt vào cuối tuần này

DRYS đi theo đường parabol ra
ngoài kênh giá dài hạn 

-  Hiện tượng Hoảng Loạn Mua!
Tranh thủ BÁN khi cổ phiếu

chạy theo đường parabol!

© StockCharts.com$XSF Swiss Franc - Philadelphia INDX
1-Jun-2012

Đồng Franc �ụy Sĩ chạy theo đường
parabol vượt xu hướng trước đó rất xa.

BÁN LẤY BÁN ĐỂ ĐI!

Cách TRÊN đường
ma thuật những $22.

THOÁT HÀNG MAU!
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6 – BÁN Ở NGÀY CÓ BIÊN ĐỘ GIÁ LỚN 

Giả sử cổ phiếu của bạn đã tăng 80% trong ba tuần qua. Trong quá trình 
tăng của cổ phiếu, biên độ hàng ngày (chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp 
nhất trong ngày) trung bình là $0.50. Suốt nhịp đi lên, biên độ hàng ngày lớn 
nhất là $1. Đùng một phát, cổ phiếu bỗng tăng lên $2.25 trong một ngày, tức 
là gấp bốn lần rưỡi biên độ trung bình hàng ngày.

© StockCharts.com$SILVER Silver - Spot Price (EOD) CME
23-Sep-2011

Bạc đi theo hình parabol.
Nhịp tăng theo tuần cực lớn với

khối lượng lớn nhất từ trước đến nay.
BÁN ĐI NGẠI GÌ!

Cách TRÊN đường ma thuật QUÁ XA.
BÁN THÔI

© StockCharts.com$COMPQ Nasdaq Composite INDX
25-May-2000

Nhịp chạy theo đường parabol của Nasdaq.
Nhìn xem trên đỉnh hành động giá rộng,

lỏng lẻo và biến động như thế nào. BÁN ĐI!
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Sau một xu hướng đã kéo dài, đây thường là dấu hiệu lực mua chững lại 
trong ngắn hạn hoặc trung hạn. Những người mua đã bỏ lỡ sóng tăng thi nhau 
đổ xô vào cổ phiếu cùng một lúc vì sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ sóng tăng. Với hành 
động mua cao trào như vậy, khối lượng hầu như luôn luôn cao hơn trung bình 
rất nhiều. Sau hành động giá này, khả năng cao là không còn ai mua nữa.

Biên độ trung bình trên biểu đồ tuần thậm chí còn đóng vai trò quan trọng 
hơn. Như chúng ta đã biết, biểu đồ tuần quan trọng hơn nhiều so với biểu đồ 
ngày trong việc xác định các điểm đảo chiều dài hạn. Một biên độ giá cực lớn 
trên thanh giá tuần đi kèm khối lượng lớn khi cổ phiếu đã tăng giá suốt thời 
gian dài thường là chỉ báo lực mua chững lại trong dài hạn. 

Khi cổ phiếu ghi nhận biên độ tăng dữ dội trong khoảng một tuần, toàn bộ 
cộng đồng đầu tư đều kháo nhau về nó. Hãy nhớ rằng chúng ta muốn mua khi 
những người nắm cổ phiếu đang hết sức ngán ngẩm và chẳng ai thèm nói về 
cổ phiếu. Mặt khác, chúng ta muốn bán khi mọi người ra rả về việc cổ phiếu 
ta nắm giữ hấp dẫn ra sao.

Dưới đây là một ví dụ về biên độ giá hàng tuần cực khủng ở một cổ phiếu 
tôi sở hữu năm 2006: Titanium Metals (TIE).

© StockCharts.comTIE Titanium Metals Corp. NYSE
17-Jul-2006

Tôi bán trước tuần cao trào
nhất của cổ phiếu rất lâu, 
nhưng nếu tôi giữ, hy vọng
tôi sẽ bán ở giá $42.50 khi
biên độ tuần của nó lớn hơn 
tất cả các tuần trước đó

Hãy xem thanh giá tuần 
lớn/rộng ra sao

sau một nhịp tăng giá dài.
Bán nhanh!
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7 – BÁN CON DAO RƠI XUỐNG KÊNH GIÁ BÊN DƯỚI

Nếu cổ phiếu của bạn đột nhiên có mức giảm theo tỷ lệ phần trăm lớn và 
cắt xuống kênh giá dưới của xu hướng tăng, hãy bán ngay, không nhưng nhị gì 
cả. Xu hướng đảo chiều có thể nhanh và dốc. �ường không có lý do về phân 
tích cơ bản cho sự suy giảm mạnh như vậy. Nếu cổ phiếu của bạn vi phạm 
kênh tăng dài hạn, hãy thoát hiểm ngay!

Dưới đây là ví dụ từ một siêu cổ phiếu tăng trưởng nhanh chóng năm 2012: 
Westport Innovations (WPRT).

8 – BÁN KHI CỔ PHIẾU BIẾN ĐỘNG MẠNH SAU NHỊP 
TĂNG DÀI 

Trong quá trình cổ phiếu tăng giá, chúng ta muốn thấy chúng hình thành 
các nền giá tẻ nhạt với khối lượng thấp trong phạm vi giá rất chặt chẽ. Nếu 
cổ phiếu của chúng ta đang ở vị trí cao hơn nhiều so với các đường trung 
bình động chính của nó, đi kèm với việc biến động giá cùng với khối lượng 
bắt đầu gia tăng, hãy chú ý sát sao. Đặc biệt theo đối với cổ phiếu đã tăng giá 
mở rộng, có biên độ giao dịch trung bình ngày rộng với khối lượng lớn, trong 

WPRT Westport Innovations Inc. Nasdaq GM
10-May-2012

© StockCharts.com

Tín hiệu rõ như ban ngày ở đây 
khi cổ phiếu tạo khoảng trống
dưới đường xu hướng 



ĐỊNH LUẬT BÁN SIÊU HẠNGCHƯƠNG 10

217

khi giá đóng cửa vẫn ở trong phạm vi chặt chẽ. Tôi hay so sánh hành vi kiểu 
này là rung lắc (shake-out) trước khi đảo chiều. Với hành động giá như vậy, 
phe Long và Short bị dần liên tục và bối rối trước hành vi thất thường của cổ 
phiếu. Loại hành động này thường xuyên xuất hiện ở các đỉnh và đáy.

Ngay dưới đây là 2 đồ thị ví dụ về giao dịch biên độ rộng và lỏng lẻo, tín 
hiệu cho thấy khả năng đảo chiều. Cổ phiếu này ngày trước tôi từng giữ: 
Spartan Motors (SPAR).

SPAR Spartan Motors, Inc. Nasdaq GS
18-Jun-2007

© StockCharts.com

Ta có thể thấy giao dịch tại đây
biến động và lỏng lẻo. Hành động
biến động như thế nhưng hầu hết

giá đóng cửa ở khoảng $21.  SPAR
đã duy trì nhịp tăng hơn 13 tháng.

Hãy cẩn thận.

SPAR Spartan Motors, Inc. Nasdaq GS
1-Aug-2007

© StockCharts.com

Cổ phiếu ngay lập tức cắm đầu
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Đồ thị bên dưới là một ví dụ khác từ cổ phiếu yêu thích một thời của tôi - 
Bolt Technology (BOLT).

9 – BÁN KHI BIỂU ĐỒ TUẦN XUẤT HIỆN KHOẢNG TRỐNG 
KIỆT SỨC

Nếu cổ phiếu của bạn đã duy trì xu hướng tăng trong vài tháng và xuất 
hiện khoảng trống tăng giá lên đỉnh cao mới theo tuần, đây có thể là tín hiệu 
để thoát ra. Đây là dấu hiệu kinh điển cho thấy người mua đang cố gắng có 

BOLT Bolt Technology Corp. Nasdaq GS
23-Jul-2007

© StockCharts.com

BOLT giao dịch trong một
biên độ với biến động lớn

nhưng hầu hết giá đóng cửa
đều gần mức $35. Cổ phiếu
đang thu hút quá nhiều sự
chú ý. Tín hiệu bán mạnh.

BOLT Bolt Technology Corp. Nasdaq GS
16-Aug-2007

© StockCharts.com

BOLT cắm đầu
sau tín hiệu bán
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được cổ phiếu ở bất cứ giá nào. Khoảng trống tăng giá là điều rất tốt khi các 
cổ phiếu thoát ra từ những nền giá vững chắc, nhưng khoảng trống xuất hiện 
sau khi cổ phiếu đã có xu hướng dài là họa nhiều hơn phúc. Dưới đây là ví dụ 
khoảng trống tăng giá trên biểu đồ tuần trong tình trạng quá mua kéo dài sau 
khi cổ phiếu đã có một đợt tăng dài. Hãy bán càng nhanh càng tốt.

Đây là khoảng trống theo tuần rất gớm ở cổ phiếu trong top 3 cổ phiếu cho 
lợi nhuận lớn nhất sự nghiệp đầu tư của tôi, Viropharma (VPHM).

© StockCharts.comVPHM ViroPharma Inc. Nasdaq GS
18-Nov-2005

Đây là điều xảy ra sau
khoảng trống tăng giá
trên đồ thị tuần trong
điều kiện quá mua

© StockCharts.comVPHM ViroPharma Inc. Nasdaq GS
8-Nov-2005

VPHM đã tăng hơn 1,500% trong
6 tháng rồi tạo khoảng trống tăng

giá cực lớn trên đồ thị tuần sau khi
cổ phiếu đã tăng quá nhiều. 
Hãy bán nhanh nhất có thể!



SIÊU CỔ PHIẾU

220

INSIDER BUYSUPERSTOCKS
LÀM GIÀU

từ 

10 – BÁN Ở MỨC DỪNG LỖ 

  Một số nhà giao dịch quy định mức dừng lỗ nghiêm ngặt ở 5% để đóng 
vị thế mà không hỏi han gì thêm. Với người khác, mức dừng lỗ có thể là 8% 
hoặc 10%. Cá nhân tôi không có điểm dừng lỗ tiêu chuẩn. Các cổ phiếu khác 
nhau có mô hình khác nhau, vì vậy trong sách của tôi, ngưỡng dừng lỗ hoàn 
toàn phụ thuộc vào khối lượng, giá và biến động xuất hiện trong giao dịch. 
Để biết thêm thông tin về các lệnh dừng, bạn có thể tham khảo cuốn sách mà 
người biên tập của tôi chấp bút: “Lệnh dừng lỗ: Hướng dẫn thực tế về cách sử 
dụng lệnh dừng lỗ cho nhà giao dịch và nhà đầu tư (Stop Orders: A Practical 
Guide to Using Stop Orders for Traders and Investors), tác giả Tony Loton. Bất 
kể ngưỡng dừng lỗ riêng của bạn là bao nhiêu, hãy xác định rõ trước khi thực 
hiện giao dịch và tuân thủ sát sao nếu tình hình trở nên xấu đi. 

11 – BÁN KHI CỔ PHIẾU ĐẠT $25-$30 TỪ ĐIỂM MUA PHÁ 
VỠ NỀN GIÁ MẠNH

Sau khi cổ phiếu phá vỡ một nền giá mạnh, tình hình là các nhà giao 
dịch theo đà tăng trưởng sẽ không ngại gì đẩy giá cổ phiếu lên ngưỡng $25 - 
$30. Trên vùng $30, dòng tiền thông minh có xu hướng bán ở vùng giá cao vì 
tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro không còn có lợi cho họ. Sau một bước di chuyển giá lớn 
đến mức này, tỷ lệ lợi nhuận cao không còn nữa.

Những vụ bán đúng đỉnh của hầu hết những cổ phiếu thắng lớn nhất của 
tôi là ALDA, INCX (LOCM), DXPE, FORD, AIRM và JSDA, tất cả đều trong 
vùng $29 - $31. Đỉnh của các cổ phiếu TRT, TRCR, SPAR, VPHM và TRMM 
($27) đều ở mức $25. Trong hầu hết các trường hợp, $25 hay $30 còn là đỉnh 
dài hạn nhiều năm hoặc đỉnh mọi thời đại của cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu chạm 
mức giá này rồi ngay lập tức sụp đổ. Tôi nghĩ ta có thể rút ra kết luận là nếu 
bạn mua cổ phiếu ở mức $4, bất kể mục tiêu giá cuối cùng của bạn là gì, một 
ý kiến có lý là bạn nên bán nếu nó giao dịch gần mức $25. Tôi sẽ không tham 
lam giữ đến giá $30 mới xách ra bán.
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12 – BÁN KHI BẠN PHẠM SAI LẦM

  Nếu bạn đã phạm sai lầm (chắc chắn sẽ có nhiều lần phạm sai lầm), cổ 
phiếu của bạn không hoạt động đúng và đang đi sai hướng, bán nó đi và tìm 
cổ phiếu mới.

13 – BÁN Ở LẦN THỨ 3 TẠO ĐỈNH MỚI CAO HƠN 

  Ý tưởng này là phiên bản ngược lại với việc mua ở lần thứ ba tạo đáy thấp 
hơn, như tôi đã mô tả trong thiết lập mua “B, C, D” (Buy-Cry-Die). Kết hợp 
với các tín hiệu bán khác, nếu cổ phiếu của bạn tăng vọt (spike) lên mức đỉnh 
lần thứ 3 hoặc nhiều mức đỉnh mới (lý tưởng nhất là mức đỉnh thứ ba nằm 
phía trên đường xu hướng nối bởi 2 đỉnh đầu tiên) trong vòng bốn hoặc năm 
tuần, đó có thể là dấu hiệu cạn kiệt người mua. Sau mỗi đợt giá tăng mạnh 
(spike), chúng tôi muốn thấy cổ phiếu ngay lập tức bị bán mạnh. Giống như 
tất cả các chỉ báo khác đã thảo luận, chỉ báo bán này cũng luôn phụ thuộc vào 
giai đoạn của đợt tăng giá và liệu các chỉ báo khác có xác nhận tín hiệu bán 
hay không. Dưới đây là một ví dụ trên cổ phiếu tôi theo dõi năm 2011 - Green 
Mountain Co�ee (GMCR).

© StockCharts.comGMCR Green Mount Co�ee, Inc. Nasdaq GS
21-Sep-2011

Trong 6 tháng đầu tiên kể từ khi
GMCR tạo điểm phá vỡ, giao dịch
bĩnh lặng và chặt chẽ. Cổ phiếu
không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Chúng tôi thích điều này.

4 đợt tăng giá mạnh (spike)
3 đỉnh cao mới

Hãy cẩn thận

Đột nhiên giao dịch có biên
độ rộng hơn, biến động hơn,
thu hút nhiều sự chú ý. Chúng tôi
không thích quá nhiều sự chú ý!
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14 – BÁN KHI CỔ PHIẾU DẪN DẮT KHÁC TRONG NHÓM 
NGÀNH SUY YẾU

Nếu cổ phiếu của bạn là một phần của nhóm cổ phiếu rộng hơn, hãy 
luôn theo dõi bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào trên CÁC CỔ PHIẾU DẪN DẮT 
trong nhóm. Giả sử cổ phiếu của bạn đã tăng 50% trong tháng trước và đang 
“tạm nghỉ” trước khi tăng tiếp. Bạn nhìn vào các cổ phiếu dẫn đầu khác trong 
nhóm và nhận thấy chúng đang lần lượt bị bán tháo. Hãy cực kỳ thận trọng 
trong trường hợp này. Cổ phiếu của bạn có thể sẽ là đối tượng tiếp theo bị 
mang ra xử bắn. Hãy nhớ cổ phiếu của bạn là một phần của đại gia đình có xu 
hướng một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

15 – BÁN KHI VI PHẠM ĐƯỜNG XU HƯỚNG TRÊN

Sau giai đoạn tăng giá dài, một số cổ phiếu sẽ tăng đến đường xu hướng 
trên, và thay vì bật xuống thấp hơn như trước đây, chúng có thể giao dịch 
phía trên đường này lần đầu tiên. Đây là trường hợp khá trúc trắc vì nó có thể 
đánh dấu kết thúc của đợt tăng giá hoặc cũng có thể đánh dấu khởi đầu của 
một nhịp tăng mạnh theo hình parabol (đỉnh cao trào). Diễn biến theo kịch 
bản nào phần lớn phụ thuộc vào mức độ quá mua của cổ phiếu khi chạm đến 
đường xu hướng trên.

© StockCharts.comGMCR Green Mount Co�ee, Inc. Nasdaq GS
11-Nov-2011

Sau 4 đợt tăng đột biến,
cổ phiếu giảm từ $115 
xuống dưới $35!
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Giải pháp của tôi là theo dõi sát sao khi cổ phiếu giao dịch phía trên đường 
xu hướng nối đỉnh xem có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào không. Rõ ràng chúng 
ta không muốn bỏ lỡ khả năng có một bước tăng lớn kiểu parabol, nên tôi sẽ 
canh bán khi cổ phiếu đóng cửa giảm trở lại xuống bên dưới đường xu hướng 
trên. Hãy tham khảo kiểu phá vỡ xu hướng này trên cổ phiếu W.R. Grace & 
Co. vào năm 2011 (hình trên). Các nhà giao dịch ồ ạt mua ở điểm phá vỡ này, 
tôi thì kiếu.

© StockCharts.comGRA W.R. Grace & Co. NYSE
27-Jul-2011

GRA đã có đợt tăng ngoạn mục
suốt 13 tháng (quá dài chưa?)

Sau đó cổ phiếu giao dịch trên 
đường xu hướng dài hạn.

Dấu hiệu cảnh báo?

GRA W.R. Grace & Co. NYSE
8-Aug-2011

© StockCharts.com

Có phải dấu hiệu cảnh báo không?
Cổ phiếu ngay lập tức cắm xuống đất.
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16 – BÁN Ở ĐƯỜNG TRÊN CỦA BOLLINGER BAND

Tín hiệu bán này trái ngược hoàn toàn với tín hiệu mua ở đường dưới 
Bollinger Band. Sau khi cổ phiếu vượt ra ngoài đường phía trên Bollinger 
Band, đợi lần đầu tiên giá đóng cửa quay lại bên trong Bollinger Band để xác 
nhận tín hiệu bán.

MCP là một cổ phiếu có đà tăng trưởng mạnh trong năm 2010 và 2011, 
được thúc đẩy bởi câu chuyện đầu tư về “Khoáng Sản Đất Hiếm”. Đáng tiếc là 
tôi lỡ tàu do lúc ấy đang đi du lịch châu Á.

TOP 5 SIÊU ĐỊNH LUẬT BÁN KHI CƠ BẢN CỦA CỔ 
PHIẾU RỦI RO

�ông thường, nếu cổ phiếu gặp bất kỳ điều kiện cơ bản nào sau đây thì tốt 
nhất bạn nên bán và chuyển sang cổ phiếu chiến thắng tiếp theo. 

1 – BÁN Ở GIÁ MỤC TIÊU CỦA BẠN HOẶC KHI TỶ LỆ RỦI 
RO/LỢI NHUẬN KHÔNG CÒN HẤP DẪN

Khi cổ phiếu tiếp tục tăng lên chín tầng mây, chúng ta dễ ảo tưởng nghĩ 

MCP Molycorp Inc. NYSE
8-Nov-2012

© StockCharts.com

Bối cảnh siêu hạng:
“Khoáng chất đất hiếm”

Bán khi cổ phiếu kéo dài
rõ ràng lên phía trên của
Bollinger Band tuần

2 điểm bán tuyệt hảo
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rằng chúng có thể tiếp tục leo cao vô hạn, đạt đến những mức giá mà trước 
đây chúng ta nghĩ là không thể. Vớ va vớ vẩn. Giả sử rằng bao công sức nghiên 
cứu của bạn chỉ ra rằng giá trị hợp lý của cổ phiếu giá $8 là $34. Nếu bạn để cổ 
phiếu chạy đến khi đạt giá mục tiêu $34, thì trừ khi có thay đổi đáng kể, còn 
không, hãy bán nó và không bao giờ nhìn lại. Ở mức giá đó, rủi ro đơn giản là 
quá lớn so với lợi nhuận tiềm năng. Hãy nghỉ ngơi và tìm kiếm các kịch bản 
rủi ro/lợi nhuận khả quan tiếp theo vì chúng luôn luôn xuất hiện. Hãy để cổ 
phiếu chiến thắng của bạn chạy cho đến khi tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không còn 
hấp dẫn nữa.

2 – BÁN THẲNG TAY KHI CÓ PHÁT HÀNH THỨ CẤP/ RIÊNG LẺ 

Nếu cổ phiếu của bạn thông báo một đợt chào bán thứ cấp hoặc chào bán 
riêng lẻ, hãy chạy nhanh nhất có thể. Công việc của ban lãnh đạo là phát hành 
chào bán cổ phiếu với giá cao nhất có thể. Ở mức giá chào bán, các giám đốc 
điều hành (dòng tiền thông minh THỰC SỰ) không đánh giá cổ phiếu còn có 
thể tăng cao hơn nhiều trong tương lai. Tôi không quan tâm số tiền thu được 
từ chào bán cổ phiếu được dùng làm gì; cho dù là để công ty “phát triển cực 
đại” hay “chiếm lĩnh thị trường”! 

Bất kể ban lãnh đạo đao to búa lớn ra sao, việc bạn cần làm đơn giản là bán 
cổ phiếu và tìm cơ hội khác. Bạn đang bơi ngược dòng nước xiết khi lượng 
hàng trôi nổi tăng lên, chi phí gia tăng, một lượng lớn người bán khống, mọi 
thứ đều chống lại bạn. Ngay cả khi chưa tính đến những vấn đề trên, điều tiên 
quyết là trên thực tế, việc phát hành thêm cổ phiếu khiến những nhà đầu tư 
theo đà tăng trưởng và hàng tỷ đô hỏa lực của họ rời khỏi cổ phiếu. Không có 
dòng tiền thông minh đồng hành, có rất ít lý do để sở hữu một cổ phiếu trong 
ít nhất sáu tháng sau khi chào bán.

Nhiều cổ phiếu tôi đã nắm giữ hoặc theo dõi sát trong những năm qua đã 
công bố phát hành thứ cấp. Tôi nhớ nhất là OVEN, PEIX, MITK, MNGGF, 
NDAQ, TRMM, CVV, OMRI và WPRT. Không cổ phiếu nào trong số này có 
hiệu suất tốt trong sáu tháng sau khi chào bán. 



SIÊU CỔ PHIẾU

226

INSIDER BUYSUPERSTOCKS
LÀM GIÀU

từ 

3 – BÁN KHI CHUỖI TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN KẾT THÚC

BÁN cổ phiếu ngay lập tức nếu công ty thông báo kết quả kinh doanh thấp 
hơn quý trước rất nhiều. Các nhà đầu tư theo đà tăng trưởng có thể phá nát 
một cổ phiếu khi đà tăng trưởng lợi nhuận đang đi đến hồi kết. Như mọi khi, 
có trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này. Nếu công ty đồng thời thông báo tăng 
tồn kho nhanh chóng hoặc cho biết kết quả kinh doanh yếu là tạm thời hoặc 
theo mùa vụ và có khả năng tăng cao hơn trong các quý tới, chúng ta có thể 
cân nhắc giữ cổ phiếu.

4 – BÁN BẤT KỲ CỔ PHIẾU NÀO THỰC HIỆN CHIA TÁCH 

Điều này nghe có vẻ hơi ngược đời vì hầu hết các nhà đầu tư yêu thích chia 
tách cổ phiếu. Sau khi chia tách, các nhà đầu tư mới có thể mua với giá thấp 
hơn và cổ phiếu sẽ tăng vọt! Vâng, có thể là có và cũng có thể không. Nhớ lại 
mà xem, một yếu tố chính của siêu cổ phiếu là độ trôi nổi thấp. Các nhà đầu 
tư theo đà tăng trưởng thích những cổ phiếu trôi nổi thấp vì họ có thể dễ dàng 
đẩy giá lên cao hơn.

Khi cổ phiếu tạo ra bước tăng giá đáng kể đến một mức giá cao hơn nhiều 
và sau đó chia tách làm cho số lượng cổ phiếu tăng gấp hai hoặc ba lần, dòng 
tiền theo đà tăng trưởng sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc đưa giá cổ 
phiếu đi lên. Kết quả là dòng tiền thông minh có xu hướng rời đi, mang theo 
đà tăng trưởng đi cùng. 

Mặt khác, nếu công ty thực hiện gộp cổ phần (reverse-split) để có giá cổ 
phiếu cao hơn, công ty có thể đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, 
đừng dại gì mà tham gia cổ phiếu như vậy. Gộp cổ phần là tín hiệu chết người.

5 – BÁN KHI NGƯỜI NỘI BỘ Ồ ẠT BÁN

Sau đợt tăng giá lớn của cổ phiếu, thông thường ta sẽ thấy có sự gia tăng 
vừa phải trong giao dịch bán nội bộ. Những gì bạn cần phải cảnh giác là nếu 
một hoặc nhiều người nội bộ bán phần lớn cổ phần của họ trong công ty. Điều 
này thường không phải điềm báo tốt cho tương lai.



ĐỊNH LUẬT BÁN SIÊU HẠNGCHƯƠNG 10

227

Năm 2005, CEO của Forward Industries (FORD, một trong những khoản 
nắm giữ yêu thích của tôi) đã bán phần lớn cổ phần dài hạn của ông ta sau khi 
cổ phiếu tăng khoảng 1,500%. Lý do chính thức cho việc bán ra là ông này đã 
ở tuổi 60 và sắp nghỉ hưu. Giờ nhìn lại, phải công nhận ông ấy bán quá chuẩn. 
Trong một năm, cổ phiếu giảm khoảng 95%. Vâng, tôi không đánh nhầm đâu, 
95% đấy.

NHỮNG TÍN HIỆU BÁN KHÁC

Những yếu tố sau không hẳn là tín hiệu để bạn bán cổ phiếu ngay lập tức, 
nhưng nếu bạn thấy chúng thì nên cẩn thận cân nhắc tiềm năng còn lại trong 
cổ phiếu.

6 – BÁN KHI BÁO CHÍ RA BÀI TUNG HÔ 

Trong quá trình cổ phiếu còn mạnh mẽ và vẫn đang tăng lên cao hơn, bạn 
muốn câu chuyện về cổ phiếu không quá nổi tiếng và càng bí mật càng tốt. Hay 
nhất là chỉ có bạn và một số ít người khác đã nghe nói về cổ phiếu bí mật này. 
Nếu bỗng dưng, cổ phiếu được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông 
quốc gia như Fortune hay Forbes, thì cổ phiếu đó lập tức trở thành cổ phiếu 
“giao dịch đông đúc”. Khi thấy cổ phiếu của bạn xuất hiện trong ấn phẩm lớn 
sau một thời gian dài tăng giá thì đó là tín hiệu bán rõ ràng nhất bạn có thể có.

Năm 2011, CVD Equipment Corp. (CVV) đã có một nhịp tăng lớn. Sản 
phẩm graphene của công ty được quảng cáo là có tiềm năng siêu đẳng trong 
tất cả các loại ứng dụng. Các nhà đầu tư háo hức nhảy vào câu chuyện này (câu 
chuyện đầu tư siêu đẳng!). Ngay cả khi cổ phiếu đã tăng giá 700% trong một 
năm, dường như vẫn không ai biết về cổ phiếu này. CVV có một đội ngũ ban 
lãnh đạo rất cẩn trọng, không bao giờ ăn to nói lớn. �ông cáo báo chí rất hiếm.

Cú tăng giá hoàn hảo như mơ trong một năm của CVV lên đến đỉnh điểm 
với mức tăng 80% trong hai tuần vào tháng 9 năm 2011. Trong tuần đầu tiên 
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của tháng 9, Bloomberg phát hành một bài bào hoành tráng về công ty, công 
nghệ của nó, cũng như hàng tá ứng dụng của loại chất ít được biết đến mang 
tên graphene. Qua một đêm, bảng tin thảo luận về cổ phiếu này tràn ngập các 
nhà đầu tư mới. Bỗng dưng, người người nhà nhà trở thành chuyên gia về 
graphene.

Cổ phiếu đạt đỉnh ở đỉnh cao mọi thời đại trong vòng một hoặc hai ngày từ 
khi bài viết được phát hành. Sau đó, nó giảm từ $19.50 xuống còn $12 trong 
vòng 2 tuần! Đây chính là một chỉ báo bán rất mạnh. 

CVV CVD Equipment Corp. Nasdaq CM
6-Sep-2011

© StockCharts.com

Tăng 600% trong 1 năm

Bối cảnh siêu hạng:
Hoạt chất graphene

Đơn hàng tăng 234% Quan sát đường ma
thuật - MA 17 tuần

Backlog tăng 917%

�ời điểm truyền thông đại
chúng (Bloomberg) phát hành
bài báo hoành tráng  về graphene

Đơn hàng tiếp tục
tăng mạnh

CVV CVD Equipment Corp. Nasdaq CM
22-Sep-2011

© StockCharts.com

CVV ngay lập tức
bị nghiền nát  
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7 – BÁN KHI DIỄN ĐÀN HÔ HÀO ĐẦY HƯNG PHẤN VỀ CỔ 
PHIẾU

“Trên đời có một sự thật căn bản: nhiều điều ‘ai cũng biết’ 
hóa ra lại sai.”

Jim Rogers

Một chủ đề lặp đi lặp lại trong cuốn sách này là đưa ra quyết định mua và 
bán dựa trên cảm xúc, thể hiện trên mẫu hình biểu đồ hoặc theo kiểu khác. 
Diễn đàn về cổ phiếu thể hiện rất rõ cảm xúc chung của nhà đầu tư dành cho 
cổ phiếu này. Nếu giọng điệu trên diễn đàn chuyển từ tông trầm lắng, thiên về 
cung cấp thông tin, thông minh sang trạng thái hô hào và thiên về đầu cơ, hãy 
bắt đầu đặt câu hỏi về tiềm năng còn lại trong vị thế của bạn. Vâng, tôi hiểu 
các nhịp tăng giá lớn nhất, các nhịp tăng theo kiểu parabol xuất hiện trong 
các giai đoạn bảng tin thảo luận về cổ phiếu hưng phấn mạnh mẽ, nhưng 
các trường hợp như vậy chỉ là ngoại lệ chứ không phải quy tắc bất biến. Nếu 
“người người nhà nhà” đều nghĩ cổ phiếu của bạn sẽ tăng lên $100 thì hãy cân 
nhắc cẩn thận. 

8 – BÁN KHI CÔNG TY MỞ RỘNG MẠNH NĂNG LỰC SẢN 
XUẤT KINH DOANH

Việc này mới nghe đã thấy ngược đời, nhưng lý do như sau. Khi một công 
ty quyết định tăng công suất, họ sẽ lấy tiền lãi từ bảng cân đối kế toán để mua 
nhà xưởng và thiết bị mới. Như chúng ta đã biết, cơ chế của thị trường là chạy 
theo kỳ vọng tương lai, tập trung cao độ vào biên lợi nhuận. Một công ty hoạt 
động 100% công suất nên có tỷ suất lợi nhuận ở mức tốt dựa trên lợi thế kinh 
tế nhờ quy mô [1].

[1] Lợi thế kinh tế nhờ quy mô (Economies of Scale) là lợi thế chi phí mà công ty đạt được khi sản xuất 
trở nên hiệu quả. Các công ty có thể đạt được lợi thế kinh tế nhờ quy mô bằng cách tăng sản xuất và 
giảm chi phí. Điều này xảy ra bởi vì chi phí được phân bổ cho một số lượng lớn hàng hóa. 
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Khi một công ty bổ sung công suất mới ở mức độ đáng kể, phần lớn công 
suất mới sẽ nằm im trong nhiều tháng, nhiều quý hoặc thậm chí nhiều năm. 
Các khoản tiền mặt cũ không còn sinh lãi và phần tài sản tạo ra công suất/năng 
lực mới đòi hỏi phải tăng chi phí, do đó lợi nhuận có xu hướng bị ảnh hưởng.

Một số cổ phiếu trong quá khứ của tôi đã công bố mở rộng công suất có 
thể kể đến Spartan Motors (SPAR), Xyratex (XRTX), Fuwei Films (FFHL), 
Keytronic (KTCC) và CVD Equipment (CVV). Việc mở rộng đã làm dừng đà 
tăng của cổ phiếu. Các cổ phiếu tốt nhất có tỷ suất sử dụng công suất gia tăng 
một cách đều đặn từ quý này sang quý khác. Chứ không phải ngược lại, mở 
rộng một cách đột ngột.

9 – BÁN NẾU BẠN THẤY MÌNH NHƯ THIÊN TÀI ĐẦU TƯ

Quy tắc này rất đơn giản. Cảm giác đánh lừa tất cả. Tất cả chúng ta đều có 
những mùa xuân tuyệt đẹp trong đời, khi mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. 
Bạn nhìn vào gương và thấy sao mình khôi ngô tuấn tú hẳn so với tuần trước. 
Mỗi chàng trai hay cô gái bạn đi qua đều trầm trồ nhìn bạn. Mọi cổ phiếu của 
bạn đều tăng vùn vụt. Mọi cổ phiếu bạn khuyến nghị cho bạn bè đều đã có 
những bước tăng giá lớn. Như thể mọi thứ bạn chạm vào đều biến thành vàng. 
Bạn tỏa ra tự tin từ từng lỗ chân lông.

Khi tất cả những điều này xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, đầu 
óc bạn trở nên cực kỳ ảo ưởng! Điều này xảy ra với tôi rất nhiều lần rồi. Đây 
chính xác là những lúc mọi thứ có thể và dễ quay đầu đột ngột. 

Bạn có trách nhiệm phải mài giũa Trí tuệ Cảm xúc của chính mình, lùi lại 
một bước để nhận ra trạng thái cảm xúc của mình đang quá hưng phấn. Khi 
cảm xúc đạt đến mức độ như vậy, có lẽ đã đến thời điểm bạn nên hạ bớt tỷ 
trọng và trở lại đầu tư khi mọi thứ lắng xuống.

10 – BÁN KHI BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH MẬP MỜ

    Như đã thảo luận ở phần trước, một số công ty làm báo cáo kết quả kinh 
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doanh một cách mập mờ. �ay vì báo cáo hàng quý điển hình công bố 3 tháng 
một lần, với kết quả kinh doanh tách bạch từng quý, thì ban lãnh đạo lại gộp 
chung lại thành báo cáo 6, 9 hoặc 12 tháng. �ậm chí lắm lúc, ban lãnh đạo 
còn tính đến các khoản phí “một lần” hay “lợi nhuận một lần”, kiểu hạch toán 
thế này có thể gây nhiều khó khăn trong việc tính toán EPS thực sự. Những 
khoản lợi nhuận hay chi phí một lần này có thể phát sinh từ việc bán chứng 
khoán đầu tư, ghi giảm chi phí hoạt động khi sa thải nhân viên, đóng cửa nhà 
máy, tồn kho quá hạn, v.v. .

Một công ty mạnh có thể báo cáo lợi nhuận một lần để tạm thời tăng thu 
nhập trên mỗi cổ phần. Đây không phải là tín hiệu để bán ra ngay lập tức, 
nhưng nguyên tắc cơ bản của tôi là xem xét cẩn thận loại tin tức này bởi vì ban 
lãnh đạo có thể đang tìm cách tăng thu nhập một cách giả tạo trong ngắn hạn. 
Một yếu tố khác phải cân nhắc là thu nhập trong tương lai khó có thể đạt con 
số ấn tượng khi đem so sánh với con số tăng cao giả tạo này. 

Nếu báo cáo thu nhập khó hiểu và cần nhiều thời gian để giải mã, khả năng 
cao các nhà giao dịch khác cũng sẽ thấy khó hiểu và sẽ đầu tư tiền vào chỗ 
khác. Nếu báo cáo có vẻ đáng ngờ, đừng dại đâm đầu vào.

11 – BÁN KHI CÔNG TY CHUYỂN LỖ THUẾ 

   Nếu một công ty bị thua lỗ trong một thời gian dài, thì khoản lỗ tính thuế 
phát sinh sẽ được chuyển toàn bộ và liên tục trở thành tài sản trên bảng cân 
đối kế toán được gọi là “giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của 
khoản lỗ tính thuế” (tax-loss carry-forwards) [1]. Ví dụ một công ty thua lỗ 50 

[1] Trường hợp chuyển lỗ thuế (tax-loss carry-forwards) nghĩa là nếu năm đó, công ty ghi nhận lợi 
nhuận âm thì công ty không phải đóng thuế mà còn được giảm thuế trong tương lai. Ví dụ năm 2010, 
công ty bị âm 10 triệu đô la với thuế suất là 20% thì công ty không phải đóng thuế trong năm này và ghi 
nhận khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng (ununsed tax loss) là 10 triệu x 20% = 2 triệu đô la. Trong tương 
lai, khi công ty ghi nhận lợi luận dương và phải đóng thuế, họ có thể sử dụng khoản lỗ tính thuế chưa 
sử dụng này để giảm trừ thuế cho mình. Ví dụ năm 2011, công ty có lợi nhuận là 20 triệu đô la, thuế 
họ phải trả là 20 triệu x 20% = 4 triệu đô la, thì khi đó họ chỉ cần trả 4 triệu - 2 triệu = 2 triệu đô la.
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triệu đô la trong 3 năm. Cuối cùng, khi công ty bắt đầu thu được lợi nhuận, họ 
sẽ không phải đóng thuế cho khoản lợi nhuận 50 triệu đô la đầu tiên. Trong 
giai đoạn này, công ty sẽ khấu trừ rất ít nếu có bất kỳ chi phí thuế thu nhập nào 
trên báo cáo kết quả kinh doanh do được chuyển lỗ thuế. 

Trong ngắn hạn, cách hạch toán này làm tăng EPS một cách giả tạo và có 
thể khiến nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng công ty sinh ra lợi nhuận cao hơn thực 
tế. Một khi công ty xác định rằng họ sẽ có lãi liên tục và đều đặn trong thời 
gian tới (điều này có thể xảy ra trong nhiều quý sau khi công ty chuyển sang 
có lãi), công ty sẽ đảo ngược việc chuyển lỗ thuế của mình thành một khoản 
tiền lớn. Kết quả cuối cùng là tạo ra khoản lãi lớn một lần trên báo cáo kết quả 
kinh doanh, từ đó có thể tạo ra con số EPS khổng lồ. 

Như bạn đã biết, tôi không phải người hâm mộ kiểu lợi nhuận một lần. 
Chúng phá hỏng quá trình tăng tiến lợi nhuận theo thời gian của công ty và 
khiến cho việc so sánh ở các giai đoạn trong tương lai trở nên khó khăn. Phần 
tồi tệ nhất của khai báo kế toán kiểu này là công ty sẽ bắt đầu bị khấu trừ chi 
phí thuế trong các giai đoạn ở tương lai. Kết quả là giảm lợi nhuận trên mỗi cổ 
phần trong tương lai. Khi các nhà đầu tư xét đến tương lai, họ sẽ bán khi biết 
rằng lợi nhuận quá lớn trên mỗi cổ phần hiện đã là quá khứ.

12 –  BÁN KHI CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ HƯNG PHẤN TRƯỚC 
KHI RA KẾT QUẢ KINH DOANH 

Tôi rất ủng hộ việc bán khi có “cú bơm kết quả kinh doanh” (“earning 
pumps”). Kết quả kinh doanh tích cực đến mức kinh ngạc tạo ra lực đẩy mua 
vào khổng lồ. Ngược lại, nếu một cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng cao 
hơn trong thời gian sắp ra kết quả kinh doanh và mọi người trên tàu đều dự 
báo kết quả kinh doanh cực kỳ lạc quan, một khi tin ra, bao nhiêu hưng phấn 
sẽ xẹp xuống và cổ phiếu có thể bị bán tháo rồi giảm giá đáng kể. Tôi không 
muốn thấy cả cộng đồng mạng lạc quan thái quá về kết quả kinh doanh sắp 
được công bố - nó báo hiệu giông tố chực chờ phía trước. 
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13 – BÁN CÔNG TY NÀO BA HOA CHÍCH CHÒE!

Hãy chú ý đến thay đổi trong đặc điểm công ty ở khía cạnh thông báo tin 
tức. Một công ty cẩn trọng, bình thường chỉ thông cáo báo chí một hoặc hai 
lần mỗi quý, đột nhiên thông cáo tới một hoặc hai lần mỗi tuần thì đây chính 
là báo động đỏ theo quan điểm của tôi. Chúng ta nên cẩn trọng trước bất kỳ 
công ty nào bắt đầu phát hành thông cáo báo chí khoe khoang về một khách 
hàng mới TIỀM NĂNG hoặc cơ hội thị trường tỷ đô TIỀM NĂNG.

Công ty càng “khoe khoang khoác lác” với công chúng có nghĩa là công ty 
không còn thứ gì ý nghĩa để báo cáo. Ban lãnh đạo có thể đang cố gắng đẩy giá và 
thanh khoản của cổ phiếu trước khi bí mật bán ra hoặc chào bán cổ phần tăng vốn.

Một công ty vững mạnh sẽ không bao giờ công bố các hợp đồng với khách 
hàng TIỀM NĂNG. Các công ty vững mạnh thậm chí sẽ không bao giờ công 
bố các hợp đồng đã ký trừ khi khách hàng mới đó chiếm tỷ lệ lớn trong doanh 
thu. Một công ty vững mạnh có thể cho ta vài thông tin gợi ý về khách hàng 
mới trong báo cáo hàng quý hoặc trong cuộc gọi hội nghị hàng quý, nhưng họ 
sẽ hiếm khi tiết lộ trực tiếp tên khách hàng.

14 – MUA TIN ĐỒN VÀ BÁN TIN THẬT

Nếu bạn mua cổ phiếu bởi vì công ty sẽ phát hành một số sản phẩm sáng 
tạo mạnh mẽ trong bốn tháng tới và xu hướng cổ phiếu đã tăng cao trong suốt 
bốn tháng trước ngày phát hành sản phẩm mới, hãy tìm cách chốt lãi vào ngày 
phát hành hoặc an toàn hơn hết là sớm hơn vài ngày. Như chúng ta đã thảo 
luận ở phần trước, cơ chế của thị trường là kỳ vọng vào tương lai. �ị trường 
nhìn về tương lai, tương lai và chỉ tương lai mà thôi. Một khi tương lai đến, lợi 
thế của bạn biến mất. Hãy bán khi tin đồn trở thành sự thật, bạn thân mến.

15 – BÁN KHI CỔ PHIẾU ĐƯỢC QUẢNG CÁO

Đây là trường hợp cực kỳ hiếm, nhưng đôi khi bạn sẽ thấy công ty thúc 
đẩy giá cổ phiếu nhiều hơn tập trung thúc đẩy sản phẩm. Một công ty không 
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bao giờ nên quảng cáo cổ phiếu của chính mình. Nếu công ty vững mạnh, 
cổ phiếu sẽ tự phát triển tương ứng, chấm hết. �ành công của ban lãnh đạo 
trong việc tiếp thị sản phẩm chính là động lực tối thượng giúp cho giá cổ 
phiếu tăng lên.

Vài năm một lần, các công ty như LJ International (JADE) hoặc Sponge 
Tech (SPNG) đến hẹn lại lên quảng cáo cổ phiếu của mình rầm rộ. Vài năm 
trước, tôi nhớ JADE quảng cáo cổ phiếu trên CNBC. Sponge Tech đã quảng 
cáo mã cổ phiếu của mình ở khắp mọi nơi, kể cả trên các biểu ngữ trong 
công viên bóng chày trên khắp các giải đấu lớn. Tuy tôi không thể chứng thực 
nhưng gần đây có người còn kể với tôi họ quảng cáo cổ phiếu trên CNBC. Giá 
mà tôi có thể kể với bạn những gì tôi biết về Sponge Tech! Công ty ấy là một 
trò đùa đến nực cười ngay từ lúc thành lập. Một người bạn thân của tôi biết 
bộ mặt thật về công ty hết sức bịp bợm này. Tôi không thể tin SEC để sự gian 
dối ấy lặp đi lặp lại suốt thời gian quá dài. Cổ phiếu này cuối cùng bị hủy niêm 
yết và SEC đã đưa ra cáo buộc chống lại họ vì cả đống hoạt động treo đầu dê 
bán thịt chó.

16 – BÁN KHI CÔNG TY THÔNG BÁO “THAY ĐỔI CHIẾN 
LƯỢC” 

Nếu nghiên cứu chuyên sâu, bạn sẽ không bao giờ mua một cổ phiếu khi 
họ thông báo như vậy, nhưng nhiều công ty phát hành thông cáo báo chí rằng 
họ đã thuê một ngân hàng đầu tư để hỗ trợ “�ay Đổi Chiến Lược”. Đây là 
cách nói hoa mỹ cho biết họ đang tự bán mình và ngân hàng đầu tư đang tích 
cực tìm cách bán công ty cho bên nào trả giá cao nhất. Cơ sở lý luận của công 
ty thường là nó bị “định giá thấp.”

Phải công nhận khi nghe những tin tức như vậy, các nhà đầu tư hăng hái 
hẳn. “Còn tin tức gì tuyệt vời hơn!”, “Cổ phiếu này có giá trị gấp ba lần giá 
hiện tại, GE chắc chắn sẽ mua cổ phiếu đúng giá trị thực cho xem!” Vân vân 
mây mây. Sự hưng phấn trên các hội nhóm này có thể kéo dài khá lâu. Tôi đã 
thấy hàng chục thông báo “thay đổi chiến lược” kiểu này trong nhiều năm qua.
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Và ngạc nhiên chưa, nếu bộ nhớ của tôi không có gì nhầm lẫn thì không 
một công ty nào trong số này được mua hết. Tác dụng duy nhất của một thông 
báo như vậy là đánh dấu sự khởi đầu của vòng xoáy tử thần cho công ty. “�ay 
đổi chiến lược” duy nhất mà ngân hàng đầu tư phát triển là một đợt chào bán 
thứ cấp hay một “phá sản chiến lược”[1]. Câu cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh 
– hãy chạy nhanh nhất có thể nếu bạn thấy thứ thông báo lố bịch như vậy từ 
một công ty.

BẠN THOÁT RA NHƯ THẾ NÀO?

Khi cổ phiếu lóe lên một vài tín hiệu bán, bạn thoát ra như thế nào?

Hãy té cho nhanh. 

[1] Phá sản chiến lược (strategic bankruptcy) là hiện tượng xảy ra khi một công ty còn khả năng trả nợ 
lợi dụng luật phá sản cho mục đích kinh doanh nào đó chứ không phải vì không có khả năng trả nợ.




