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Tóm tắt 

ài viết giới thiệu về chỉ số sức mạnh giá, một tiêu chí thường được sử dụng 

nhằm tìm kiếm các cổ phiếu tiềm năng tăng giá để đầu tư. Trên cơ sở phân 

tích ý nghĩa, công thức tính, phương pháp sử dụng và áp dụng thực tiễn chỉ 

số sức mạnh giá trong lựa chọn cổ phiếu vào một danh mục đầu tư cụ thể, bài viết đi đến 

kết luận và đề xuất sau: (i) xây dựng chỉ số sức mạnh giá thành một chỉ báo kỹ thuật và 

ứng dụng thực tiễn trong quá trình lựa chọn cổ phiếu vào danh mục đầu tư; (ii) sử dụng 

tiêu chí sức mạnh giá kết hợp với dấu hiệu dừng như là một tiêu chí quan trọng giúp tìm 

ra các cổ phiếu tiềm năng tăng giá mạnh mẽ, là bổ sung quan trọng trong việc xây dựng 

danh mục đầu tư đảm bảo mang lại lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư 

trên thị trường chứng khoán VN. 

Từ khóa: Chỉ số sức mạnh giá, dấu hiệu dừng, lựa chọn cổ phiếu đầu tư. 
 

Abstract 

This paper introduces the relative price strength, a ratio which is used to find 

securities exhibiting signs of strength to trade. In which, the author presents the 

definition, calculating, uses of the relative price strength and applies it to selecting stocks 

in a particular portfolio. This study concludes that by following recommendations: (i) 

constructing the relative price strength line as a technical indicator and applying it to 

portfolio building process; (ii) using this technique associate with signs of deceleration 

of stock prices as a selection criteria aim to identify the potential stocks. That is an 

important supplement in building portfolios to drive profitability and reduce risk for 

investors on Vietnam’s stock market. 
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