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Tóm tắt. Bài viết trình bày cơ sở lý luận của Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại Markowitz – 
lý thuyết mang tính khái sáng trong lĩnh vực quản lý danh mục đầu tư (một trong ba nhánh 
chính của Tài chính định lượng, hai nhánh còn lại là định giá phái sinh và quản trị rủi ro). Bên 
cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày kỹ thuật ứng dụng phần mềm R trong giảng dạy lý thuyết 
Markowitz, cụ thể nhằm xây dựng danh mục tối ưu cho một bộ cổ phiếu trên TTCK VN. 
 

 

 

1. Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại Markowitz 

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern portfolio theory - MPT) được Harry Markowitz1 

xây dựng vào năm 1952. Lý thuyết MPT giải quyết vấn đề căn bản trong lĩnh vực Quản lý 

danh mục đầu tư: Cho một danh mục các tài sản, cần phải phân bổ làm sao để được một danh 

mục là tối ưu. Lý thuyết này sẽ xem xét danh mục dưới hai khía cạnh: lợi nhuận và rủi ro 

(được đại diện bởi giá trị kỳ vọng và phương sai của danh mục2). Danh mục được xem là hiệu 

quả hơn nếu có lợi nhuận lớn hơn và rủi ro nhỏ hơn. 

Cơ sở lý thuyết. 

Giả sử danh mục gồm các tài sản (có rủi ro). Ứng với một bộ trọng số (còn gọi là một chiến 

lược đầu tư) ta có một cặp giá trị (lợi nhuận, rủi ro); hình biểu diễn các cặp giá trị này là hình 

lồi về bên trái: 

 

                                                             
1 Giải Nobel kinh tế năm 1990 
2 Vì vậy, nên còn được gọi là Mô hình trung bình-phương sai 



Hình trên minh họa cho trường hợp danh mục có 3 cổ phiếu A, B, C. Tập tất cả những điểm 

nằm trong hình lồi gọi là điểm chấp nhận được - ứng với một danh mục được thành lập từ 3 

cổ phiếu A, B, C. Điểm R ứng với danh mục có rủi ro nhỏ nhất. 

• Biên hiệu quả: Đường biên phía trên điểm R của hình lồi được gọi là biên hiệu quả. Mỗi 

điểm nằm trên biên hiệu quả ứng với một danh mục hiệu quả, chẳng hạn danh mục Q - không 

có danh mục nào lợi nhuận cao hơn Q mà đồng thời rủi ro nhỏ hơn Q. 

• Hiệu ứng đa dạng hóa: Lý thuyết MPT cổ súy cho chiến thuật đa dạng hóa trong đầu tư (còn 

gọi là “không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ”). Chẳng hạn, bằng cách đầu tư vào cả ba cổ 

phiểu A, B, C ta thu được danh mục R có rủi ro nhỏ hơn là đầu tư vào một cổ phiếu. 

• Nguyên lý “No free lunch”: Lý thuyết MPT cũng là một minh họa tốt cho khái niệm  “No 

free lunch” trong tài chính. Chẳng hạn, so với danh mục hiệu quả Q, ta có thể tìm được danh 

mục hiệu quả khác có rủi ro thấp hơn nhưng lợi nhuận lại giảm đi; và ngược lại. 

Mô hình toán học. 

Giả sử danh mục gồm n tài sản (có rủi ro). Lợi nhuận3 của tài sản thứ i là biến ngẫu nhiên Ri 

có kỳ vọng i = E(Ri) và phương sai ��
� = Var(Ri) (với �� là độ lệch chuẩn); các biến lợi 

nhuận có vectơ kỳ vọng m = (i) và ma trận hiệp phương sai là C. 

Giả định danh mục được giữ nguyên trong một khoảng thời gian. Ký hiệu  = (1 2 … n) 

là trọng số của danh mục, vì tổng trọng số bằng 1 nên ta có: u.T = 1 (với u = (1 1 … 1)). 

Khi đó: 

- Lợi nhuận (kỳ vọng) của danh mục được xác định bởi: V = m.T 

- Rủi ro của danh mục được xác định bởi: ��
� = CT 

Ghi chú. Nếu không cho phép bán khống ta cần giả thiết  ≥ 0. 

• Bài toán 1. Tìm danh mục có phương sai nhỏ nhất. 

• Bài toán 2. Tìm danh mục có phương sai nhỏ nhất trong tất cả các danh mục có lợi nhuận kỳ 

vọng bằng số V cho trước. 

• Bài toán 3. Tìm danh mục có lợi nhuận kỳ vọng lớn nhất trong tất cả các danh mục có 

phương sai bằng số ��
�

 cho trước. 

Ghi chú. Ba bài toán trên đều được xếp vào các bài toán quy hoạch toàn phương, trong đó bài 

toán 3 là phức tạp nhất vì ràng buộc có bậc 2. Bài toán 3 và Bài toán 1 & 2 trường hợp không 

cho phép bán khống khi giải đều cần hỗ trợ từ các phần mềm toán học. Bài toán 1 & 2 trường 

hợp cho phép bán khống có thể giải ra nghiệm tường minh khá đơn giản bằng phương pháp 

nhân tử Lagrange. 

                                                             
3 Trong thực hành, lợi nhuận (tỷ lệ lợi nhuận) được xác định bởi: 

�������

��
; với Vt là giá trị của tài sản/danh mục ở 

thời điểm t. 



• Lời giải cho Bài toán 1 (cho phép bán khống). Danh mục có phương sai nhỏ nhất có trọng số 

cho bởi công thức: 

 

• Lời giải cho Bài toán 2 (cho phép bán khống). Danh mục có phương sai nhỏ nhất trong số 

các danh mục có lợi nhuận kỳ vọng bằng V, có trọng số cho bởi công thức: 

 

Một số giả thiết và phê phán. 

Lý thuyết MPT (cũng tương như nhiều lý thuyết/mô hình ứng dụng trong kinh tế khác) chịu 

rất nhiều chỉ trích từ giới học thuật cũng như những người làm thực tiễn. Dưới đây là một số 

giả thiết quan trọng tiềm ẩn trong việc xây dựng mô hình – nguồn cơn của các phê phán. 

• GT1. Rủi ro được xác định bởi phương sai của danh mục. 

Giả thiết này dựa trên giả định là tài sản biến động càng mạnh thì rủi ro càng cao. Tuy nhiên, 

phương sai là công cụ không tốt để đại diện cho rủi ro vì nó không phân biệt biến động tăng 

và giảm; một hệ quả vô lý là trường hợp tài sản tăng liên tục, mặc dù không có rủi ro khi đầu 

tư vào tài sản này nhưng phương sai thì vẫn dương. Để khắc phục nhược điểm này, một số mở 

rộng của mô hình MPT đã sử dụng các thước đo khác như nửa-phương sai, Value At Risk 

(VaR) hay Expected Shortfall (ES). 

• GT2. Bộ các biến lợi nhuận tuân theo phân phối chuẩn nhiều chiều (trường hợp mở rộng là 

phân phối elliptical). 

Giả thiết này đảm bảo lý thuyết MPT thực sự là một “lý thuyết kinh tế”. Khi giả thiết này 

được thỏa mãn, danh mục hiệu quả được xây dựng từ lý thuyết MPT sẽ phù hợp với danh mục 

tối ưu được xây dựng từ lý thuyết tối đa hóa tiện ích (Maximizing Expected Utility); hơn nữa, 

khi đó giá trị danh mục được xác định hoàn toàn bởi kỳ vọng và phương sai, và phương sai 

cũng tương đương với VaR/ES. Tuy nhiên, các kết quả từ thực nghiệm cho thấy lợi nhuận của 

các cổ phiếu thường khác xa phân phối chuẩn: không đối xứng và có “đuôi dày”.  

• GT3. Chiến lược đầu tư chỉ gồm một chu kỳ.  

Lý thuyết MPT chỉ áp dụng cho chiến lược đầu tư một chu kỳ (buy and hold). Tuy nhiên, 

trong thực tiễn các nhà đầu tư thường dùng những chiến lược nhiều chu kỳ; khi đó, một số các 

nhà đầu tư vẫn áp dụng mô hình MPT và “ngầm” đưa thêm một số giả thiết (không hợp lý) 

khác vào trong mô hình. 

• GT4. Các nhà đầu tư hành động một cách duy lý. 



Đây là giả thiết căn bản trong hầu hết các lý thuyết nghiên cứu về kinh tế/tài chính hiện đại: 

Con người hành động một cách duy lý nhằm tối đa hóa lợi ích. Việc không chấp nhận giả 

thiết này đồng nghĩa với việc nghiên cứu dưới góc độ kinh tế/tài chính hành vi. 

2. Thực hành ứng dụng trên TTCK Việt Nam 

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày minh họa cho danh mục của 5 cổ phiếu niêm yết trên 

sàn chứng khoán HOSE là: BID, FLC, FPT, HAG, VIC. Dữ liệu giá cổ phiếu (theo ngày)4 

trong vòng 1 năm (từ 7/12/2015 – 7/12/2016), nguồn dữ liệu từ website của Công ty chứng 

khoán VnDirect.  

• Cài đặt & Xử lí dữ liệu 

install.packages("fPortfolio ") #Cài đặt thư viện để giải quyết bài toán 
library(fPortfolio) #Gọi thư viện  
#Đọc dữ liệu lưu trên internet 
gia<-read.csv(url("https://www.dropbox.com/s/hg1ytivqvdf4lmt/danhmuc.csv?raw=1"))  
#Hoặc, đọc dữ liệu lưu trong file danhmuc.csv trong thư mục D:\data\mpt  
#gia<-read.csv("D:/data/mpt/danhmuc.csv ", header=TRUE) 
head(gia) #Hiển thị 6 dữ liệu đầu tiên 
gia<-as.timeSeries(gia) #Quy định dữ liệu là chuỗi thời gian, cột DATE tự động loại bỏ 
loinhuan<-head(gia,-1)/tail(gia,-1)-1 #Tính các chuỗi lợi nhuận 
 

• Minh họa biên hiệu quả: 

Trường hợp không cho phép bán khống 
 

Trường hợp cho phép bán khống 
 

mohinh = portfolioSpec() 
#Biên hiệu quả 
bien <- portfolioFrontier(loinhuan, mohinh)  
#Vẽ biên hiệu quả 
frontierPlot(bien,col = c('black', 'blue'), pch=19)  
#Giả lập các danh mục khác 
monteCarloPoints(bien, mcSteps = 1000, cex = 0.25, 
pch = 19)  

mohinh = portfolioSpec() 
setSolver(mohinh) = "solveRshortExact" 
bien <- portfolioFrontier(loinhuan, mohinh, "Short") 
 
frontierPlot(bien,col = c('black', 'blue'), pch=19) 
 
monteCarloPoints(bien, mcSteps = 1000, cex = 0.25, 
pch = 19) 

 
 

 

                                                             
4 Khi sử dụng dữ liệu theo ngày để tính toán trực tiếp kỳ vọng-phương sai, ta đã ngầm giả định danh mục được 
nắm giữ trong 1 ngày. Nếu danh mục được giả định nắm giữ trong 1 năm, ta có thể sử dụng trực tiếp dữ liệu theo 
năm; hoặc dùng dữ liệu ngày/tháng nhưng sau đó hiệu chỉnh theo năm.  



 

• Danh mục có phương sai nhỏ nhất: 

Trường hợp không cho phép bán khống 
 

Trường hợp cho phép bán khống 
 

minriskPortfolio(loinhuan, mohinh)  

 
minriskPortfolio(loinhuan, mohinh, "Short") 

 
Portfolio Weights: 
   BID    FLC    FPT    HAG    VIC  
0.1743 0.0283 0.5450 0.0390 0.2134 

Portfolio Weights: 
   BID    FLC    FPT    HAG    VIC  
0.1743 0.0283 0.5450 0.0390 0.2134 

 

• Danh mục có phương sai nhỏ nhất trong các danh mục có lợi nhuận: 

- Bằng lợi nhuận trung bình của 5 cổ phiếu (TH không cho phép bán khống) 

- Bằng 0.005 (TH cho phép bán khống): 

Trường hợp không cho phép bán khống 
 

Trường hợp cho phép bán khống 

#Quy định mức lợi nhuận kỳ vọng 
setTargetReturn(mohinh) <- mean(colMeans(loinhuan))  
efficientPortfolio(loinhuan, mohinh) 

 
setTargetReturn(mohinh) <- 0.005 
efficientPortfolio(loinhuan, mohinh, "Short") 

 
Portfolio Weights: 
   BID    FLC    FPT    HAG    VIC  
0.2169 0.0288 0.4861 0.2069 0.0613 

Portfolio Weights: 
    BID     FLC     FPT     HAG     VIC  
-0.3039  0.0232  1.2068 -1.8484  1.9223 
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