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Phần 1

Những chiêu trò của đội lái
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Ngụy biện là gì?

- Trong kinh doanh nói chung và chứng khoán 
nói riêng bạn luôn phải đối mặt với những 
kẻ lừa đảo (làm hàng giả, giả mạo giấy tờ, 
thổi giá chứng khoán…)
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thổi giá chứng khoán…)

- Các đội lái, tay to, “cá mập”… trên thị trường 
thường làm PR, truyền thông, làm giá các cổ 
phiếu của mình dựa trên nền tảng ngụy biện

- Ngụy biện là cố ý vi phạm các quy tắc logic 
trong suy luận nhằm làm cho người khác 
nhầm tưởng sai là đúng và đúng là sai. 



Ngụy biện là gì?

CHỨNG MINH : 4 = 5

Ta có : -20 = -20

<=> 25 – 45 = 16 – 36<=> 25 – 45 = 16 – 36

<=> 5^2 – 2.5.9/ 2 = 4^2 – 2.4.9/2

Cộng 2 vế với (9/2)^2 xuất hiện hằng đẳng thức:

5^2 – 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 – 2.4.9/2 + (9/2)^2

<=> (5 – 9/2)^2 = (4 – 9/2 )^2

<=> 5 – 9/2 = 4 – 9/2  

<=> 4 = 5
4
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Các chiến thuật Ngụy biện kinh điển

- Ngụy biện tổng thể (fallacy of composition)  

- Ngụy biện đánh tráo khái niệm (faulty 
analogy)
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- Ngụy biện tấn công cá nhân (ad hominem)

- Ngụy biện "hai sai thành đúng" (Two wrongs 
make a right)



Những củ cà rốt “ảo”
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Bí quyết chống “cá mập”

Doanh thu & Lợi nhuận tăng nên chắc 
chắn giá sẽ tăng theo. Anh cứ múc mạnh 
vào đi!!!!!!
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Nhà đầu tư cần: 

- Xem xét các Khoản phải thu => Công ty 
tăng trưởng nhưng không thu được tiền 
(FLC, HHS)

- Xem xét Nợ vay => Nếu tài trợ bằng nợ quá 
lớn trong một giai đoạn lãi suất tăng thì gánh 
nặng tài chính sẽ rất lớn (HAG, HNG)



Bí quyết chống “cá mập”

Giá tăng + Phát hành thêm tăng vốn ồ ạt 
=> Tèo Toàn Tập

Tác hại của tăng vốn ồ ạt: 
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Tác hại của tăng vốn ồ ạt: 

- Khiến cho lượng cung cổ phiếu tiềm năng 
trên thị trường tăng mạnh

- Các chỉ số định giá như P/E, P/B… sẽ kém 
hấp dẫn đi và có thể kích hoạt việc bán ra 
của các định chế lớn (vốn có những quy tắc 
hết sức chặt chẽ trong việc mua/bán cổ 
phiếu)



Bí quyết chống “cá mập”

Giá tăng + Phát hành thêm tăng vốn ồ ạt 
=> Tèo Toàn Tập

Các điều kiện đặt ra để tránh bị “Úp sọt”: 

9

9

Các điều kiện đặt ra để tránh bị “Úp sọt”: 

- Trong 4 quý gần nhất Vốn chủ sở hữu
không thay đổi

- Nếu công ty có kế hoạch tăng vốn trong vòng 
6 tháng tới thì giá phát hành dự kiến phải 
cao hơn giá hiện hành trên thị trường 
khoảng 30% trở lên thì mới an toàn





Bí quyết chống “cá mập”

Đồ thị giá đang rất đẹp, đừng quan tâm 
các yếu tố cơ bản làm gì!!!!

Nhà đầu tư cần làm rõ: 
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Nhà đầu tư cần làm rõ: 

- Phân tích cơ bản dùng để chọn cổ phiếu để 
mua vào trong danh mục đầu tư

- Phân tích kỹ thuật dùng để xác định thời 
điểm mua cổ phiếu đó chứ không phải dùng 
để chọn cổ phiếu



Tham khảo

http://vietstock.vn/2016/08/bi-quyet-
chong-ca-map-nhan-dien-chien-thuat-cua-
doi-lai-3355-491907.htm
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http://vietstock.vn/2016/08/bi-quyet-
chong-ca-map-hay-can-than-khi-lam-mot-
contrarian-3355-492933.htm



Phần 2

Triển vọng thị trường 6 tháng 
cuối năm 2016
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Phân tích thị trường

Xu hướng dài hạn là tăng nhưng sẽ không có
bùng nổ

• VN-Index dao động bên trên SMA100, • VN-Index dao động bên trên SMA100, 
SMA200, SMA300 nên xu hướng tăng duy trì

• Dòng tiền bị yếu đi

• Khối ngoại bán ròng khá mạnh và đều đặn



Phần 3

Thảo luận
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• Phân tích kỹ thuật Bậc 1 KG ngày: 29/08/2016

• Nghệ thuật Lướt sóng và Phân tích dòng tiền
KG ngày: 03/10/2016

• Hiểu tài chính - Đầu tư thành công KG ngày: 

Thông tin Khai giảng lớp PTKT

• Hiểu tài chính - Đầu tư thành công KG ngày: 
04/10/2016

Đăng ký lớp học vui lòng liên hệ: 

• Ms.Tường Vy: 0936 144 098

• Email: tuongvynp@vietstock.vn


