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1. Giới thiệu

Thị trường chứng khoán 
(TTCK) VN ra đời và phát triển 
gần 13 năm, trải qua các giai đoạn 
phát triển khác nhau của nền kinh 
tế. Đặc biệt, khủng hoảng kinh tế 
thế giới 2008 có ảnh hưởng rất 
mạnh đến dòng vốn đầu tư vào VN 
cũng như tình hình kinh tế của VN. 
TTCK cũng không ngoại lệ, thêm 
vào đó hành vi của nhà đầu tư đã 
có sự thay đổi theo xu hướng thận 
trọng và an toàn sau nhiều năm 
tích lũy kinh nghiệm và kiến thức. 
Các hiệu ứng mùa vụ (Seasonal 
effect) như hiệu ứng ngày thứ hai 
(Monday effect) cũng có sự thay 
đổi trong giai đoạn khủng hoảng. 
Do đó, nghiên cứu này phân tích 
hiệu ứng ngày thứ hai trên thị 
trường chứng khoán VN thông qua 
hai chỉ tiêu VN-Index trước và sau 
khủng hoảng. Nhóm tác giả còn sử 
dụng dữ liệu của VN30 và nhóm 

chỉ số Large – Cap và Small – Cap 
(đại diện cho chỉ số cho nhóm cổ 
phiếu có vốn hóa thị trường lớn 
và nhóm cổ phiếu có vốn hóa thị 
trường nhỏ) để xem xét sự khác 
biệt trong hiệu ứng ngày thứ hai 
với hai nhóm này.
2. Tóm tắt lý thuyết

Theo lý thuyết thị trường hiệu 
quả (EMH) chỉ ra rằng tại bất 
kỳ thời điểm nào giá cổ phiếu sẽ 
phản ánh toàn bộ thông tin hiện 
có có trên thị trường.Tuy nhiên thị 
trường hiệu quả có ba dạng là hiệu 
quả mạnh (Strong), hiệu quả vừa 
(Medium) và hiệu quả yếu (Weak).
Trong thực tế có nhiều nghiên cứu 
thực nghiệm và bằng chứng cho 
thấy thị trường hiệu quả ít xuất 
hiện trong môi trường đầu tư thực 
tế. Trong đó có nhiều hiện tượng 
chống lại lý thuyết thị trường hiệu 
quả như tác động của khối lượng 
lên giá chứng khoán (Size effects), 

tác động của phân tách lên giá cổ 
phiếu (Stock split effects), hiện 
tượng mùa vụ trong giá chứng 
khoán (Season effects) (Keim và 
Ziemba, 1984).Trong những hiện 
tượng được nhắc đến nhiều nhất 
là hiện tượng hiệu ứng ngày thứ 
hai (Monday effect). Theo đó hiệu 
ứng ngày thứ hai là hiện tượng tỷ 
suất sinh lợi trung bình ngày thứ 
hai trên thị trường chứng khoán 
thấp hơn tỷ suất sinh lợi các ngày 
khác trong tuần, và tính trung bình 
thì mang số âm (có nghĩa là tỷ suất 
sinh lợi ngày thứ hai tính trung bình 
là giảm). Hiệu ứng ngày thứ hai là 
một dạng của tình trạng thị trường 
không hiệu quả khi mà tỷ suất sinh 
lợi ngày thứ hai bị ảnh hưởng bởi 
tỷ suất sinh lợi của các ngày khác, 
mà đặc biệt là tình trạng thị trường 
của ngày thứ sáu tuần trước đó. 
Những phản ứng của nhà đầu tư 
vào ngày thứ hai thường có tâm lý 
xấuhơn các ngày khác trong tuần, 
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nên tỷ suất sinh lợi trong ngày thứ 
hai trung bình là âm. Hiện tượng 
này liên quan đến tài chính hành vi 
và tâm lý của nhà đầu tư. 

Hiệu ứng ngày thứ hai được 
nghiên cứu rất nhiều trong thập 
niêm 1980 và thể hiện rất rõ trên 
thị trường chứng khoán Mỹ trong 
các nghiên cứu của French (1980), 
Gibbons và Hess (1981), Keim 
và Stambaugh (1984). Đầu tiên là 
nghiên cứu của Cross (1973) phát 
hiện ra rằng tỷ suất sinh lợi của 
chứng khoán vào ngày thứ hai tính 
trung bình là âm. Sau đó French 
là người đầu tiên nghiên cứu hiệu 
ứng ngày thứ hai bằng phương 
pháp kiểm định các giả thuyết 
bằng kinh tế lượng và phát hiện và 
khẳng định hiệu ứng thứ hai tồn 
tại. Ông nghiên cứu và phát hiện 
ra rằng tỷ suất sinh lợi theo ngày 
từ năm 1953 đến năm 1977 của 
chỉ số S&P500 vào ngày thứ hai là 
âm trong khi tỷ suất sinh lợi trung 
bình của bốn ngày khác trong tuần 
lại mang dấu dương. Sau đó hàng 
loạt các nhà nghiên cứu nêu trên 
cũng tiến hành nghiên cứu, trong 
đó Keim và Stambaugh (1984) 
phát hiện ra rằng hiệu ứng ngày 
thứ hai ngày càng mạnh theo thời 
gian và có sự thay đổi khác nhau 

giữa các thị trường cho đến những 
năm 1980. 

Đến những năm thập niêm 
1990 và những năm đầu thế kỷ 21, 
tiếp tục có các nghiên cứu khác 
nghiên cứu Hiệu ứng ngày thứ hai 
cho thị trường chứng khoán Mỹ 
và thị trường chứng khoán Anh 
cho thấy hiệu ứng ngày thứ hai 
đang xuất hiện ít dần. Mehdian 
và Perry (2001) nghiên cứu và kết 
luận rằng giá chứng khoán trong 
giai đoạn 1987 – 1998 không thể 
hiện hiệu ứng ngày thứ hai rõ ràng 
cho hầu hết các chỉ số như SP500, 
DJCOMP và NYSE. Dubois và 
Louvet (1996), Hansen (2005) 
nghiên cứu và kết luận rằng hiệu 
ứng ngày thứ hai vẫn tiếp tục ảnh 
hưởng đến các thị trường lớn cho 
đến những năm 1990.

Xem xét sâu hơn về lịch sử 
nhận thức ra hiệu ứng ngày thứ hai 
thì Maberly (1995) khẳng định các 
nhà nghiên cứu thực nghiệm tài 
chính đã có nhận thức về hiệu ứng 
ngày thứ hai từ những năm 1920. 
Sau đó Kelly trong bài nghiên cứu 
năm 1930 đã từng đặt câu hỏi về 
hiện tượng tỷ suất sinh lợi trong 
ngày thứ hai mang dấu âm, và tại 
sao nhà đầu tư khi đặt lệnh mua 
chứng khoán vào ngày thứ sáu 

hoặc thứ bảy thì nên chờ đợi sự 
giảm giá trong ngày thứ hai kế tiếp. 
Ông kết luận rằng thứ hai là ngày 
không tốt để mua chứng khoán.
Đến năm 1931 nghiên cứu và cho 
thấy giá chứng khoán ngày thứ bảy 
có tỷ suất sinh lợi cao hơn ngày thứ 
sáu liền kề và ngày thứ hai kế tiếp.

Đến năm 1966 Merrill nghiên 
cứu chuỗi dữ liệu giá chứng khoán 
từ năm 1952 đến 1965 và phát hiện 
ra rằng chỉ số DJIA (Mỹ) trong 
giai đoạn này có mức tăng là 43% 
vào ngày thứ hai, trong khi đó 
những ngày còn lại có mức tăng 
đến 50%, riêng ngày thứ sáu có 
mức tăng đến 64.6%. Những giai 
đoạn sau này, nối tiếp nghiên cứu 
của French (1980) có nhiều nghiên 
cứu tiếp theo về hiệu ứng ngày thứ 
hai trên TTCK cho nhiều nước 
trên thế giới. Jaffe và Westerfield 
(1985) nghiên cứu cho thị trường 
Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản và Úc 
cho thấy tất cả các trường hợp đều 
có kết quả là tỷ suất sinh lợi vào 
ngày thứ hai mang số âm. Chang, 
Pinegar và Ravichandran (1993) 
cũng phát hiện ra rằng tỷ suất sinh 
lợi âm vào ngày thứ hai tại 13 thị 
trường trên 23 thị trường được 
nghiên cứu trên toàn thế giới. Tong 
(2000) phát hiện ra hiệu ứng ngày 
thứ hai tồn tại tại 23 TTCK của các 
quốc gia thuộc Châu Âu, Châu Á 
và Châu Mỹ Latinh. 

Tại thị trường châu Á, Aggarwal 
và Rivoli (1989) cũng tìm thấy hiệu 
ứng ngày thứ hai tại bốn thị trường 
mới nổi tại đây.Hai nhà nghiên cứu 
phát hiện rằng ngày hiệu ứng ngày 
thứ hai rất mạnh (tỷ suất sinh lợi 
mang dấu âm), trong khi đó ngày 
thứ ba lại có tỷ suất sinh lợi mang 
dấu dương rất cao. Hiện tượng này 
được giải thích là do chênh lệch 
thời gian giữa các thị trường châu 
Á với thị trường Mỹ.
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Ngoài các nghiên cứu cho 
TTCK mà tập trung chủ yếu với 
các chứng khoán vốn như cổ phiếu, 
chứng chỉ quỹ. Hiệu ứng ngày thứ 
hai còn được nghiên cứu với các 
loại tài sản tài chính khác như 
chứng khoán nợ và các loại chứng 
khoán phái sinh. Gibbons (1981) 
phát hiện rằng hiệu ứng ngày thứ 
hai cho chứng khoán nợ (cụ thể là 
trái phiếu kho bạc Mỹ) cũng giống 
như hiệu ứng ngày thứ hai với các 
loại chứng khoán vốn.Trong những 
thập kỷ gần đây, hiệu ứng ngày thứ 
hai vẫn được tiếp tục nghiên cứu 
với nhiều dạng tài sản và tại nhiều 
quốc gia khác nhau.Tuy nhiên, đã 
có những thay đổi nhất định trong 
những kết luận đưa ra. Đối với các 
chứng khoán của các công ty lớn, 
hiệu ứng ngày thứ hai đã có những 
thay đổi mạnh:

- Tỷ suất sinh lợi ngày thứ hai 
không còn thấp hơn quá nhiều so 
với tỷ suất sinh lợi của các ngày 
khác trong tuần.

- Tỷ suất sinh lợi trung bình của 
ngày thứ hai không còn mang dấu 
âm nữa.

- Có những nghiên cứu kết luận 
ngược lại rằng tỷ suất sinh lợi ngày 
thứ hai thậm chí còn cao hơn các 
ngày khác trong tuần.
3. Nghiên cứu cho VN

3.1. Thiết kế nghiên cứu:
3.1.1. Mô hình nghiên cứu:
Trên thế giới, các nhà nghiên 

cứu chủ yếu sử dụng mô hình 
hồi quy với biến giả là các ngày 
trong tuần để kiểm định hiệu 
ứng ngày thứ hai như Tella 
Opeyemi, Raphaël Kahan (2009), 
Rengasamy Elango, Nabila Al 
Macki (2012), Raimund Alt, 
Ines Fortin, Simon Weinberger 
(2011). Trong đó tỷ suất sinh lợi 
của các ngày trong tuần được ký 
hiệu là Ris, khi đó tỷ suất sinh lợi 

này được tính:
Ris = E(Ris) + εis
E(Ris) là giá trị kỳ vọng của Ris 

và εis là sai số tương ứng. Thông 
thường, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng 
của ngày thứ i sẽ cố định qua thời 
gian. Khi đó:

Ris = γi + εis
Trong đó γi = E(Ris) cho tất 

cả các ngày thứ i trong tuần. 
Phương trình trên có thể khai 
triển ra thành:

Rt = γ1d1t + γ2d2t + γ3d3t + γ4d4t 
+ γ5d5t + εt

Rt là tỷ suất sinh lợi của bất kỳ 
ngày nào trong tuần, các biến giả dit 
đại diện cho các ngày trong tuần, i 
thay đổi từ 1 đến 5 (thể hiện từ thứ 
hai đến thứ sáu). Có nghĩa là dit = 
1 nếu biến Rt là tỷ suất sinh lợi của 
ngày thứ hai, dit = 2 nếu là ngày thứ 
ba, dit = 3 nếu là ngày thứ tư, dit = 4 
nếu là ngày thứ năm và dit = 5 nếu 
là ngày thứ sáu. Khi dit bằng một 
trong các giá trị thì các dit còn lại 
sẽ bằng 0.

Để kiểm định hiệu ứng ngày 
thứ hai có tồn tại trên TTCK hay 
không, giả thuyết được kiểm định 
thường được sử dụng là:

H0 : γ1 = γ2  = γ3 = γ4 = γ5 
Nếu giả thuyết Ho với mức ý 

nghĩa α không bị bác bỏ, lúc đó 
không có đủ chứng cứ để bác bỏ 
giả thuyết rằng các tỷ suất sinh lợi 
mong đợi của các ngày trong tuần 
bằng nhau. Hay nói cách khác tỷ 
suất sinh lợi mong đợi của các ngày 
trong tuần là bằng nhau. Ngược lại 
nếu Ho bị bác bỏ, có nghĩa rằng có 
sự tồn tại của hiệu ứng ngày thứ hai 
vì tỷ suất sinh lợi mong đợi giữa 
các ngày trong tuần có khác biệt. 
Để kiểm định sâu hơn các nhà kinh 
tế tiếp tục kiểm định giả thuyết cho 
từng biến:

H0i : γ1 = 0   1 ≤ i  ≤ 5
Để xem rằng tỷ suất sinh lợi 

mong đợi của từng ngày có khác 
không hay không. Cụ thể là kiểm 
định xem tỷ suất sinh lợi mong 
đợi của ngày thứ hai có mang giá 
trị âm như theo lý thuyết hiệu ứng 
ngày thứ hai không.

Ngoài sử dụng mô hình trên để 
kiểm định hiệu ứng ngày thứ hai, 
các nhà nghiên cứu còn dùng mô 
hình sau đây để kiểm định:

(1)
(2)

(1): Nếu i =1
(2): Nếu 2 ≤  i  ≤ 5
Trong đó σ1 = δ1 có cùng ý 

nghĩa với nhau, còn σi =δi - δ1 đo 
lường chênh lệch của tỷ suất sinh 
lợi mong đợi của một ngày trong 
tuần với một ngày cụ thể được lựa 
chọn (trong trường hợp kiểm định 
hiệu ứng ngày thứ hai thì tác giả so 
với tỷ suất sinh lợi mong đợi của 
ngày thứ hai). Khi đó phương trình 
hồi quy có dạng:

Rt = δ1 + δ2d2t + δ3d3t + δ4d4t + 
δ5d5t + εt

Để kiểm định giả thuyết tất cả 
các tỷ suất sinh lợi mong đợi đều 
bằng nhau tác giả kiểm định giả 
thuyết: 

H0 : δ2  = δ3  = δ4  = δ5 = 0
Nếu Ho không bị bác bỏ tại mức 

α thì có thể rút ra kết luận rằng 
không có bằng chứng cho thấy có 
sự khác biệt tỷ suất sinh lợi giữa 
các ngày trong tuần. Còn nếu Ho bị 
bác bỏ, khi đó tác giả tiếp tục kiểm 
định lần lượt các giả thuyết:

H0i : δi  = 0    2 ≤ i  ≤ 5  
Nếu Hoi bị bác bỏ thì có thể kết 

luận rằng có bằng chứng cho thấy 
tỷ suất sinh lợi mong đợi của ngày i 
có khác biệt so với ngày thứ hai.

Như vậy có hai mô hình có thể 
dùng để kiểm định hiệu ứng ngày 
thứ hai, thực chất hai mô hình này 
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chỉ dùng phương trình khác nhau 
chút ít còn thực sự thì bản chất là 
không khác nhau. Tác giả dựa trên 
mô hình này, cộng với dữ liệu đã 
thu thập và trình bày sơ lược ở 
chương hai xây dựng mô hình 
kiểm định hiệu ứng ngày thứ hai 
cho TTCK VN qua hai chỉ số VN-
Index và HNX-Index bằng cùng 
phương trình hồi quy dạng:

Rt = γ1d1t + γ2d2t + γ3d3t + γ4d4t 
+ γ5d5t + εt

Với:
Rt là TSSL của ngày bất kỳ 

trong tuần
Các biến d1t, d2t, d3t, d4t, d5t lần 

lượt là các biến giả đại diện cho các 
thứ hai, ba, thứ tư, thứ năm và thứ 
sáu. Nếu d1t = 1 thì các dit còn lại 
sẽ bằng 0, các dit khác sẽ có giá trị 
tương tự.

Để kiểm định hiệu ứng ngày thứ 
hai, sau khi xây dựng và ước lượng 
mô hình hồi quy theo phương 
trình hồi quy, tác giả kiểm định giả 
thuyết:

H0 : γ1 = γ2  = γ3 = γ4 = γ5 
Nếu chấp nhận H0: có nghĩa là 

không có bằng chứng để bác bỏ H0, 
hay TSSL của các ngày trong tuần 
so với thứ hai là tương tự nhau. Do 
đó không có hiệu ứng ngày thứ 
hai.

Nếu bác bỏ H0: có nghĩa là TSSL 
của các ngày có khác ngày thứ hai, 
có nghĩa là có hiệu ứng ngày thứ 
hai tồn tại. Khi đó tác giả tiếp tục 
kiểm định các giả thuyết cho từng 
hệ số riêng để xem TSSL ngày nào 
khác nhau thứ hai:

H0i : γi  = 0    1 ≤ i  ≤ 5  
Nếu chấp nhận H0i nào có nghĩa 

là TSSL của ngày i đó không khác 
so với thứ hai. Còn bác bỏ H0i nào 
có nghĩa là TSSL của ngày i đó có 
khác TSSL của ngày thứ hai. Tác 
giả chú ý đến thứ sáu để xem khi 
đó hiệu ứng ngày thứ hai có thể 

hiện hoàn hảo không. Dựa trên 
phương trình hồi quy này, tác giả 
xây dựng bộ dữ liệu để kiểm định 
VN-Index.

3.1.2. Dữ liệu nghiên cứu:
Tác giả sử dụng dữ liệu từ chỉ 

số VN-Index từ năm 2000 – 2013 
trong đó chia thành hai giai đoạn 
2000 – 2007 (giai đoạn trước khủng 
hoảng), 2008 – 2013 (giai đoạn sau 
khủng hoảng) với dữ liệu là chỉ số 
VN-Index đóng cửa, tỷ suất sinh 
lợi sẽ được tính theo ngày.Bảng mô 
tả dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu 
ở Bảng 1.

Kết quả mô tả thống kê cho 
thấy, tỷ suất sinh lợi trung bình 
theo ngày giai đoạn sau khủng 
hoảng mang dấu âm, trong khi giai 
đoạn trước khủng hoảng có kết quả 
dương. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất 
của giai đoạn trước khủng hoảng 
đều vượt trội so với giai đoạn sau 
khủng hoảng.Như vậy, giai đoạn 

trước khủng hoảng thị trường VN 
biến động mạnh hơn so với giai 
đoạn sau khủng hoảng. Giá trị 
kiểm định Jarge – Bera cả hai giai 
đoạn đều lớn và có ý nghĩa thống 
kê chứng tỏ phân phối tỷ suất sinh 
lợi theo ngày của chỉ số VN-Index 
trước và sau khủng hoảng đều là 
phân phối chuẩn phù hợp cho ước 
lượng bằng OLS.

Để đảm bảo dữ liệu sử dụng 
chuỗi thời gian sử dụng cho OLS, 
nhóm tác giả kiểm định tính dừng 
của hai chuỗi trước và sau khủng 
hoảng, kết quả ở Bảng 2.

3.2. Kết quả nghiên cứu
Sử dụng ước lượng OLS cho 

hai giai đoạn trước và sau khủng 
hoảng để kiểm định hiệu ứng ngày 
thứ hai trên thị trường chứng khoán 
VN cho kết quả ở Bảng 3.

Mô hình OLS cho giai đoạn 
2000 – 2007, cho kết quả Prob 
(F-Statistic) = 0.017440<5%, như 

Tiêu chí VNI 1

Giai đoạn 2008 – 2013 2000 - 2007

 Trung bình -0,000268 0,001457

 Trung vị  0,000204 0,000000

 Giá trị lớn nhất  0,047629 0,080482

 Giá trị nhỏ nhất -0,047016 -0,073704

 Độ lệch chuẩn  0,016671 0,016682

 Giá trị Skewness -0,081645 -0,084662

 Giá trị Kurtosis  3,581851 6,935127

 Giá trị kiểm định Jarque-Bera  22,65851 1093,083

 Giá trị P-value  0,000012 0,000000

 Số quan sát  1489 1691

Biến
Kiểm định nghiệm đơn vị 

Dickey – Fuller bậc 0 Kết luận
T – statistic P - value

VNI giai đoạn 2000 – 2007 -12.33958 0.0000 Dừng bậc 0

VNI giai đoạn 2008 - 2012 -12.33958 0.0000 Dừng bậc 0

Bảng 1. Mô tả dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu

Nguồn: Tính toán của các tác giả.

Bảng 2. Kết quả kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu

1 VNI: Tỷ suất sinh lợi theo ngày của VN-Index
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vậy với mức ý nghĩa 5% tác giả có 
thể bác bỏ giả thuyết H0:

H0 : γ1 = γ2  = γ3 = γ4 = γ5 
Do đó có thể kết luận là TSSL 

của các thứ trong tuần của chỉ số 
VN-Index là khác nhau trong giai 
đoạn trước khủng hoảng. Kiểm 
định thêm các giả thuyết phụ là:

H0i : γi  = 0    1 ≤ i  ≤ 5  
Ta có chỉ có chỉ số của biến D5 

là có ý nghĩa thống kê với mức 
1%, còn lại các hệ số của các biến 
D2, D3, D4 đều không có ý nghĩa 
thống kê. Hay nói các khác, chỉ có 
thể bác bỏ giả thuyết là y5 = 0, còn 
các giả thuyết y2, y3, y4 = 0 là không 
thể bác bỏ với chuỗi dữ liệu hiện 
tại. Như vậy chỉ có ngày thứ sáu là 
có TSSL khác biệt so với TSSL của 
ngày thứ hai, còn các ngày còn lại 
chưa có đủ chứng cứ để kết luận là 
TSSL khác với ngày thứ hai.Riêng 
hệ số của biến D5 là 0.003318 
(0.3318%) có nghĩa là TSSL của 
ngày thứ sáu trung bình cao hơn 
ngày thứ hai 0.3318%/ngày.

Với giai đoạn sau năm 2008, 
VN-Index cho thấy sự thay đổi. Cụ 
thể để kiểm định giả thuyết:

H0 : γ1 = γ2  = γ3 = γ4 = γ5 
Ta có Prob (F-statistic) = 

0.098024>5%, có nghĩa rằng giả 
thuyết H0 không thể bị bác bỏ với 
mức ý nghĩa 5%. Hay TSSL của 
các ngày trong tuần không khác 
nhau. Tất cả các hệ số D2, D3, D4, 
D5 đều không có ý nghĩa thống kê 
cho thấy TSSL của các thứ không 
khác nhau.

Như vậy, giai đoạn trước và sau 
khủng hoảng tại VN có ảnh hưởng 
đến hiệu ứng ngày thứ hai trên thị 
trường chứng khoán.

- Giai đoạn trước khủng hoảng 

(2000 – 2007) hiệu ứng ngày thứ 
hai có tồn tại trên thị trường chứng 
khoán VN theo đúng lý thuyết 
truyền thống. Trong đó TSSL của 
ngày thứ sáu cao hơn ngày thứ hai. 
Điều này chứng tỏ giai đoạn trước 
khủng hoảng thị trường chứng 
khoán VN chưa đạt được tính hiệu 
quả.

- Giai đoạn trong và sau khủng 
hoảng (2008 – 2012) hiệu ứng ngày 
thứ hai đã không còn tồn tại.

- Tỷ suất sinh lợi trung bình giai 
đoạn trước khủng hoảng cao hơn 
giai đoạn sau khủng hoảng, đồng 
thời biến động của tỷ suất sinh lợi 
giai đoạn trước khủng hoảng cao 
hơn so với giai đoạn sau khủng 
hoảng. Điều này chứng tỏ giai 
đoạn trước khủng hoảng thị trường 
biến động mạnh hơn cũng như bị 
ảnh hưởng bởi những yếu tố khác 
thường nhiều hơn.
4. Những gợi ý cho nhà đầu tư

Trong giai đoạn từ sau khủng 
hoảng tài chính đến nay, kiểm định 
cho thấy chưa xuất hiện hiệu ứng 
ngày thứ hai, các nhà đầu tư cần 
nghiên cứu, phân tích tình hình, 
diễn biến thị trường, sẽ tạo điều 

Giai đoạn 2000 – 2007 2008 - 2013

Biến Hệ số hồi quy Hệ số hồi quy

D2 -0,000510 -0,002207

D3 0,002020 0,000142

D4 0,001791 0,000241

D5 0,003318*** 0,001537

C 0,00000 -0,000211

R2 0,007081 0,005259

R2-điều chỉnh 0,004725 0,002577

Giá trị kiểm định F 3,005933 1,961247

Giá trị kiểm định P (F-statictis) 0,017440 0,098024

Bảng 3. Kết quả mô hình hồi qui kiểm định hiệu ứng ngày thứ hai cho VN-Index 
trước và sau khủng hoảng (*)

(*) D2, D3, D4, D5 lần lượt là biến giả đại diện cho thứ 3, 4, 5, 6.

Ghi chú: ***: có ý nghĩa với mức 1% 
Nguồn: Tính toán của các tác giả.
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kiện cho các quyết định đầu tư hợp 
lý hơn, tránh hiện tượng đầu tư bầy 
đàn.

- Cần đa dạng hóa loại hình đầu 
tư với danh mục đầu tư hợp lý, nhà 
đầu tư trên TTCK VNcần có kiến 
thức và kinh nghiệm chuyên môn 
thể hiện tính chuyên nghiệp trong 
lĩnh vực đầu tư chứng khoán chú 
trọng hơn, ý thức đầu tư để tìm 
kiếm mục tiêu kỳ vọng lợi nhuận 
trong tương lai mà các nhà đầu tư 
có thể đạt được.

- Hoàn thiện cơ chế cho nhà 
đầu tư nước ngoài cần đơn giản 
hóa thủ tục đăng ký đầu tư, tạo 
ưu đãi về thuế và phí để tạo điều 
kiện và khuyến khích các tổ chức 
nước ngoài đầu tư vào thị trường. 
Cần nhanh chóng có lộ trình nới 
“room” để thu hút sự tham gia của 
các nhà đầu tư nước ngoài, góp 
phần tăng số lượng NĐT tổ chức, 
vừa tạo thuận lợi cho DN huy động 
vốn thông qua việc thu hút vốn đầu 
tư nước ngoài theo hướng khuyến 
khích. sự vận dụng tích cực các 
chỉ báo về hiệu ứng thời vụ như 
các ngày trong tuần, hiệu ứng các 
tháng sẽ nhanh chóng tác động đến 

khả năng đầu tư của các nhà đầu tư 
VN hiện nay.

- Nâng cao trình độ của các 
nhà đầu tư, tăng cường kiến thức 
hỗ trợ giúp các nhà đầu tư có kỹ 
năng phân tích, dự báo tình hình, 
xu hướng nền kinh tế kết hợp với 
các hiệu ứng thời vụ, sẽ gia tăng 
độ chính xác hơn khi có quyết 
định đầu tư. Với dấu hiệu của hiệu 
ứng ngày thứ Hai thể hiện trên 
thị trường chứng khoán VN như 
đã phân tích, trong giai đoạn thị 
trường chứng khoán ổn định nhà 
đầu tư có thể không nên đặt lệnh 
mua vào ngày thứ hai hoặc thứ ba 
có khả năng lỗ cao hơn các ngày 
khác trong tuần, tìm hiểu kỹ biến 
động của thị trường và diễn biến 
của giá cả vào cuối tuần để đưa ra 
quyết định đầu tư đúng đắn l
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