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R là một phần mềm mã nguồn mở sử dụng cho phân tích thống kê và đồ thị, bạn 

có thể download miễn phí từ trang chủ r-project.org. Phần lớn các kỹ thuật phân tích 

trong kinh doanh đều được R hỗ trợ - từ thống kê đến học máy hay các kỹ thuật tối ưu 

hóa. Bằng chứng cho sức mạnh của R đó là những giải thưởng và sự tán dương từ những 

tạp chí hay cộng đồng uy tín trên thế giới như New York Times, Forbes, Intelligent 

Enterprise, InfoWorld và The Register. Có thể xem R là một ngôn ngữ bậc cao được 

thiết kế cho quant – những chuyên gia trong lĩnh vực phân tích tài chính. Trong bài viết 

này, chúng tôi sẽ trình bày một số ứng dụng của R trong phân tích cổ phiếu, bao gồm 

các chỉ số thống kê, độ biến động Volatility, thước đo rủi ro Value at Risk và hệ số beta. 

1. Đọc dữ liệu 

1.1. Thị trường Việt Nam 

Dữ liệu của thị trường chứng khoán Việt Nam có thể download từ trang cophieu68.com, 

dữ liệu lưu trong file .csv (đọc được bằng excel), đặt trong thư mục: D:\WorkspaceR\data 

(Dữ liệu từ ngày đầu tiên 28/7/2000 đến ngày 30/3/2012) 

 Dữ liệu của VN Index kể từ ngày đầu tiên 

> setwd("D:/WorkspaceR/data")   ##Đường dẫn 

> vnindex<-read.csv("excel_^vnindex.csv", header=TRUE)  ##Đọc dữ liệu 

> vnindex   ##Hiển thị dữ liệu  

     X.Ticker. X.DTYYYYMMDD. X.Open. X.High. X.Low. X.Close. X.Volume. 

1     ^VNINDEX      20120330   442.6   443.7  437.8    441.0  67123170 

2     ^VNINDEX      20120329   449.0   449.0  439.5    439.6  74524400 

3     ^VNINDEX      20120328   443.2   447.1  437.1    446.3  82025950 
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…………………………. 

2743  ^VNINDEX      20000731   101.5   101.5  101.5    101.5     10300 

2744  ^VNINDEX      20000728   100.0   100.0  100.0    100.0      4200 

> attach(vnindex)  ##Tách các cột dữ liệu 

> vnclose<-rev(X.Close.) ##Lấy cột dữ liệu giá đóng cửa theo chiều tăng thời gian 

Dữ liệu của VN Index trong 100 ngày giao dịch gần nhất 

Sửa câu lệnh read.csv ở trên thành, các lệnh khác tương tự 

> vnindex100<-read.csv("excel_^vnindex.csv", header=TRUE,nrows=100) 

1.2. Thị trường thế giới 

Để đọc dữ liệu của các thị trường trên thế giới, ta sẽ sử dụng packages quantmod, cài đặt 

package này như sau: 

> install.pakages(“quantmod”) 

Đọc dữ liệu của chỉ số Dow Jones của thị trường Mỹ từ trang finance.yahoo.com, từ 

28/7/2000 - 30/3/2012 

> library(quantmod)  ##Gọi package quantmod để xử dụng 

> getSymbols('^DJI',src='yahoo', from="2000-07-28", to="2012-03-30") 

> DJI 

                   DJI.Open DJI.High  DJI.Low DJI.Close  DJI.Volume DJI.Adjusted 

2000-07-28 10594.97 10732.14 10367.28  10511.17   980000000     10511.17 

2000-07-31 10514.29 10727.09 10374.00  10521.98   952600000     10521.98 

………………. 

2012-03-30 13147.94 13249.12 13127.58  13212.04  3676890000     13212.04  

> djiclose<-data.frame(DJI)$DJI.Close  ##Lấy chuỗi dữ liệu đóng cửa của Dow Jones 

Ghi chú: ^DJI là ký hiệu của chỉ số Dow Jones trên trang finance.yahoo.com; tương tự 

như trên, ta có thể lấy được dữ liệu của các chỉ số thị trường các cổ phiếu của một số thị 

trường lớn trên thế giới (có trên yahoo finance). 



2. Vẽ đồ thị  

2.1. Thị trường Việt Nam 

Đồ thị giá của VN index kể từ ngày đầu tiên 

> plot(vnclose,type="l",main="Đồ thị VN index: 28/7/2000 - 30/3/2012",xlab="Ngày", 

ylab="Giá đóng của", col = "blue") 

 

So sánh đồ thị của VN index và cổ phiếu HAG 

Lấy chuỗi giá 100 ngày gần nhất của VN index và HAG vào biến vnclose100 và 

hagclose100, ta sẽ vẽ đồ thị của VN index và cổ phiếu HAG trên cùng một hình  

> matplot(cbind(vnclose100,hagclose100),type="l",col=c("blue","red") ,main="Đồ thị 

của VNindex & HAG") 

 



2.2. Thị trường thế giới 

Do dữ liệu của một số thị trường thế giới được R hỗ trợ để phân tích kỹ thuật nên sử dụng 

gói quantmod sẽ cho đồ thị đẹp và hữu ích hơn. 

##Biến DJI đã có ở trên  

> chartSeries(DJI, theme = chartTheme("white"), subset='last 3 months') 

 

3. Biểu đồ và phân phối xác suất 

Ta thường sử dụng biểu đồ và hàm phân phối của chuỗi lợi tức hơn là chuỗi giá, chuỗi lợi 

suất được tính như sau (khi đã có chuỗi giá đóng của vnclose): 

> n<-length(vnclose) 

> vnreturn<-(vnclose[2:n]-vnclose[1:(n-1)])/vnclose[1:(n-1)] 

3.1. Biểu đồ 

> hist(vnreturn, breaks=12, col="blue") 

 



3.2. Phân phối xác suất 

> d <- density(vnreturn) ##Hàm mật độ 

> plot(d) 

 

##Để lấy các chỉ số thống kê ta gõ 

> d 

Data: vnreturn (2743 obs.);     Bandwidth 'bw' = 0.002297 

       x                     y             

 Min.   :-0.080595    Min.   :7.271e-04   

 1st Qu.:-0.038603    1st Qu.:1.863e-01   

 Median : 0.003389    Median :2.111e+00   

 Mean   : 0.003389   Mean   :5.948e+00   

 3rd Qu.: 0.045381    3rd Qu.:6.903e+00   

 Max.   : 0.087373    Max.   :3.951e+01   

4. Độ biến động Volatility 

4.1. Volatility của thị trường Việt Nam 

Tính độ biến động Volatility 

## Ta đã có biến vnclose (lưu dữ liệu chỉ số VN Index từ 28/7/2000 - 30/3/2012) 

> n<-length(vnclose) 

> volatility<-sqrt(252)*sqrt(var(log(vnclose[2:n]/vnclose[1:n-1]))) 



> volatility 

[1] 0.2765367 

Volatility của VN Index trong một số thời kỳ 

 

Tính toán tương tự cho các thời kỳ:  

Năm 2007 : Thị trường tăng trưởng nóng 

Năm 2008 : Thị trường giảm mạnh 

Năm 2010: Thị trường gần như đi ngang 

 Volatility của VN-Index (%)  

28/7/2000 - 30/3/2012 27.65 

2007 28.07 

2008 37.23 

2010 20.6 

Qua bảng tính toán trên, ta thấy rằng độ biến động của VN-index trong hơn 10 năm qua 

không cao. (Theo quy ước độ biến đông nhỏ hơn 20% có thể xem là biến động ở mức 

thấp, nến lớn hơn 40% có thể xem là mức cao). Volatility của năm 2007 (năm tăng 

trưởng nóng) cũng không ở mức cao, thể hiện sự dè dặt, thăm dò trước khi “đổ nhào” . 

Trong các số liệu, năm 2008 có mức cao nhất, đây là giai đoạn thị trường đi xuống và 

biến động khá mạnh, năm 2010 có mức thấp nhất, phản ánh đúng giai đoạn đi ngang và 

không biến động nhiều của thị trường. 



Volatility của một số cổ phiếu 

Tính toán tương tự cho chuỗi dữ liệu 100 ngày giao dịch (4/11/2011 – 30/3/2012), của 

các cổ phiếu HAG (Tập đoàn Hoàng Anh Giai Lai – cổ phiếu blue chip của ngành bất 

động sản), STB (Ngân hàng Sacombank – cổ phiếu blue chip của ngành ngân hàng), HT1 

(Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 – cổ phiếu penny stock) ta được bảng Volatility sau: 

 

  Volatility (%) 100 ngày giao dịch 

VN index 21.46 

HAG 51.59 

STB 42.01 

HT1 45.89 

 

Từ bảng trên, ta thấy rằng volatility của VN-index trong khoảng thời gian qua ở mức 

thấp, nó phản ánh đúng tình trạng ảm đạm của thị trường chứng khoán Việt Nam – hàn 

thử biểu của nền kinh tế đất nước.  

Xét riêng, volatility của các cổ phiếu STB, HAG đều ở mức cao, nó có thể thể hiện niềm 

tin về lợi nhuận của nhà đầu tư với 2 ngành này trong tương lai nhưng cũng có thể thể 

hiện những bất ổn trong cả 2 lĩnh vực – đã xảy ra trong năm 2011 và có thể còn kéo dài 

trong năm 2012. 

Cổ phiếu HAG có độ biến động ở mức cao nhất, hơn gấp đôi so với VN-index và hơn 

20% so với STB, nguyên nhân chính có lẽ do tuyên bố rút hoàn toàn khỏi đầu tư trong 

lĩnh vực bất động sản của chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (trong 5 năm tới) gây nên 

bất ổn của cổ phiếu này.        

Cổ phiếu HT1, mặc dù là cổ phiếu nhỏ, nhưng độ biến động không cao hơn nhiều so với 

STB và nhỏ hơn hẳn HAG, nó thể hiện sự giảm hứng thú của nhà đầu tư với loại cổ phiếu 

này – những cổ phiếu thông thường có độ biến động cao, phù hợp để lướt sóng kiếm lời. 



4.2. Volatility của một số thị trường trên thế giới 

Tính Volatility của các chỉ số Dow Jones & NASDAQ (ký hiệu ^IXIC) của Mỹ, chỉ số 

FTSE 100 (ký hiệu ^FTSE) của Anh, chỉ số Hang Seng (ký hiệu ^HSI) của Hồng Kông ta 

được bảng sau: 

 

 Volatility (%): 28/7/2000 - 30/3/2012 

VN Index 27.65 

Dow Jones 20.26 

NASDAQ 27.82 

FTSE 100 20.87 

Hang Seng 25.75 

 

Qua bảng tính toán trên, ta thấy rằng độ biến động của VN Index chỉ ngang với 

NASDAQ và Hang Seng, không như đánh giá chủ quan của nhiều chuyên gia là thị 

trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh hơn nhiều so với các thị trường trên thế 

giới. 

Như vậy, nếu nói về độ rủi ro (theo quan điểm của Volatility) thì đầu tư chứng khoán ở 

Việt Nam không rủi ro hơn nhiều so với các thị trường trên thế giới, vào thời điểm khủng 

hoảng, có những ngày phố Wall cũng bốc hơi hàng ngàn tỉ USD. Tuy nhiên, để trả lời 

câu hỏi: Đầu tư ở thị trường chứng khoán Việt Nam có rủi ro hơn nhiều so với các thị 

trường trên thế giới hay không? là vấn đề phức tạp; không chỉ là ở việc định lượng rủi ro 

mà còn ở vấn đề lợi nhuận thực tế đầu tư. 

5. Value at Risk 

Value at Risk (giá trị chịu rủi ro) của một tài sản (hoặc danh mục, chỉ số)  là một con số, 

ký hiệu là VaR(τ,α), cho biết với độ tin cậy (1- α)100%, sau một chu kỳ thời gian τ thì lợi 

suất của tài sản sụt giảm không quá VaR(τ,α)100% 



Chu kỳ τ có thể là ngày, tháng, năm nhưng với các chu kỳ thời gian khác đều có thể quy 

đổi về chu kỳ ngày,  α thường chọn là 0.01 hoặc 0.05; VaR cũng được tính cho chuỗi giá, 

tuy nhiên từ VaR của chuỗi lợi suất ta cũng tính được VaR của chuỗi giá. 

Có nhiều phương pháp để tính VaR như phương pháp lịch sử, phương pháp tham số, 

phương pháp mô phỏng,… sự khác nhau nằm ở các phương pháp để các định phân phối 

của chuỗi lợi suất. 

Để sử dụng R tính VaR, ta cài đặt packages PerformanceAnalytics 

> install.packages(“PerformanceAnalytics”) 

5.1.  VaR của thị trường Việt Nam 

Tính VaR(chu kỳ ngày, α = 0.05) 

##Ta đã có chuỗi lợi suất của VN index (ở mục 3) vnreturn 

> library(PerformanceAnalytics) ##Gọi package ra để xử dụng 

##VaR lịch sử 

> VaR(vnreturn, p=.95, method="historical") 

VaR -0.02874779 

##VaR tham số (giả thiết phân phối chuẩn) 

> VaR(vnreturn, p=.95, method="gaussian") 

 VaR -0.02793978 

##VaR Cornish-Fishe hiệu chỉnh (phương pháp được đánh giá là khắc phục được nhược 

điểm giả thiết “chuẩn” của chuỗi lợi suất) 

> VaR(vnreturn, p=.95, method="modified") 

  VaR -0.02752093 

VaR của một số cổ phiếu 

Ta dùng phương pháp VaR lịch sử để tính VaR theo ngày (ta chỉ lấy chuỗi dữ liệu 800 

ngày để các cổ phiếu đều có đủ số ngày giao dịch: 14/1/2009 – 30/3/2012) của các cổ 



phiếu HAG, STB, VT1 và tính lại chi VN index ở cả hai mức tin cậy 95% và 99%. Kết 

quả tính cho trong bảng sau: 

 VaR0.05 (%) VaR0.01 (%) 

VN index -2.83 -4.01 

HAG -4.56 -4.91 

STB -3.47 -4.88 

HT1 -4.44 -4.90 

 

Như vậy, trong cả hai trường hợp, độ rủi ro của cổ phiếu ngân hàng STB đều nhỏ hơn cổ 

phiếu bất động sản HAG và cổ phiếu penny stock HT1, điều này phù hợp với đánh giá 

cao của nhà đầu tư Việt Nam đối với các cổ phiếu ngân hàng. 

5.2. VaR của một số thị trường 

Tương tự mục 1 và mục 3, ta lấy được chuỗi lợi suất của các thị trường theo ngày, thời 

gian từ  28/7/2000 - 30/3/2012, tính VaR lịch sử ta được bảng sau: 

 VaR0.05 (%) VaR0.01 (%) 

VN Index -2.87 -4.57 

HNX index(*) -3.89 -6.54 

Dow Jones -1.99 -3.63 

FTSE 100 -2.08 -3.79 

Hang Seng -2.51 -4.43 

 

(*) Chuỗi số liệu của HNX index lấy từ 4/1/2006 (ngày thị trường bắt đâu mở cửa) - 

30/3/2012 



Từ bảng tính trên, ta thấy độ rủi ro của thị trường Việt Nam qua hai chỉ số VN index và 

HNX index đều cao hơn độ rủi ro của chỉ số các sàn chứng khoán trên thế giới. 

6. Hệ số beta 

Hệ số beta là đại lượng đo tốc độ thay đổi tương đối của một cổ phiếu (hoặc danh mục) 

với thị trường. Phần lớn hệ số beta là số dương – các cổ phiếu thường biến động cùng 

chiều thị trường – hệ số beta càng lớn thì tốc độ tăng/ giảm cùng chiều với thị trường 

càng lớn; khi hệ số beta âm, nó thể hiện cổ phiếu biến động ngược thị trường. 

Sau đâu, ta sẽ tính chỉ số beta của một số cổ phiếu trên sàn HOSE với chỉ số đại diện thị 

trường VN index, chuỗi dữ liệu 100 ngày giao dịch (4/11/2011 – 30/3/2012)   

Tính hệ số beta 

## Tương tự mục 1 & 3, ta lấy được chuỗi lợi suất vnreturn và hagreturn gồm 100 ngày 

giao dịch 

> beta<-cov(hagreturn,vnreturn)/var(vnreturn) 

> beta 

[1] 1.772361 

Hệ số beta của một số cổ phiếu 

Tính toán tương tự cho cổ phiếu STB và HT1 ta được bảng 

 Beta 

HAG 1.77 

STB 0.45 

HT1 0.76 

So sánh với bảng tính Volatility ở mục 6, ta thấy các tính toán đã thể hiện đúng lý thuyết, 

các cổ phiếu có Volatility cao thì cũng có hệ số beta cao. 

 

 

 



Kết luận 

Bài viết này đã trình bày một số ứng dụng của R trong phân tích cổ phiếu. Giá trị sử dụng 

của R trong dạy và học, nghiên cứu khoa học cũng như trong công việc của những 

chuyên gia phân tích, nghiên cứu kinh tế, … là rất lớn. Mặc dù là phần mềm miễn phí và 

hữu dụng nhưng R vẫn chưa được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, một phần vì tài liệu 

tiếng Việt chưa nhiều, một phần vì hầu hết các trường Đại học vẫn chưa sử dụng R trong 

giảng dạy. Hy vọng là trong thời gian tới, các trường đại học, các nhà nghiên cứu trong 

nước sẽ sử dụng R nhiều hơn cũng như có những đóng góp của người Vi ệt cho cộng 

đồng phát triển R trên thế giới. 
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