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CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN TRONG ĐIỀU 

KIỆN RỦI RO

ThS. Phạm Phương Thảo
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KHÁI NIỆM

Rủi ro là tình huống trong đó một quyết định có nhiều kết quả, người ra quyết định biết tất cả các kết quả 
đồng thời biết xác suất xẩy ra chúng. 

Ví dụ: Mai đang lựa chọn một trong hai công việc này: 

(i) Công việc ổn định: Làm barista tại một quán cà phê với lương tháng chắc chắn 5 triệu/tháng

(ii) Công việc rủi ro: Bán hàng tại một doanh nghiệp thời trang được hưởng mức lương theo doanh số của cửa hàng. Theo 
đó, Mai có 50% cơ hội có mức lương 8 triệu/tháng và 50% cơ hội có mức lương 2 triệu/tháng. 

Nếu là Mai, em sẽ chọn?
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KHÁI NIỆM

Xác suất là khả năng xảy ra một sự kiện cho trước, bao gồm: 

• Xác suất khách quan (objective probability) là tần suất xuất hiện của một sự kiện nhất định bao gồm xác suất 

“biết trước” (tiên nghiệm) và xác suất “biết sau” (hậu nghiệm). 

• Xác suất chủ quan (subjective probability) là nhận thức về kết quả xảy ra phụ thuộc kỳ vọng, sở thích, kinh 

nghiệm và sự đánh giá về tương lai của người ra quyết định. Xác suất chủ quan có thể được ước lượng bằng 

cách đề nghị người ra quyết định so sánh một tình huống thực cần phải xem xét với tình huống giả thiết mà 

xác suất khách quan đã biết. 
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ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

Đối với thị trường rủi ro điển hình như thị trường chứng khoán, xác suất ...... được thể hiện qua nhận định 

của giáo sư Burton Malkiel (tác giả cuốn sách "A Random Walk Down Wall Street” - Bước đi ngẫu hứng trên 

phố Wall): 

“Một con khỉ bị bịt mắt chơi trò ném phi tiêu vào trang viết về tài chính của một tờ báo cũng có thể chọn ra danh mục đầu

tư có diễn biến tốt như danh mục mà các chuyên gia tài chính lựa chọn kỹ càng.”

Xác suất ........ là xác xuất hậu nghiệm mà công ty Research Affiliates đã thống kê từ năm 1964 đến 2010. 

Thí nghiệm yêu cầu 100 con khỉ ném phi tiêu vào trang báo để lựa chọn 30 trên tổng số mã 1000 cổ phiếu. 

Trung bình, lợi nhuận 98/100 danh mục của những con khỉ cao hơn lợi nhuận của thị trường gồm 1000 cổ 

phiếu. Hay thí nghiệm của tạp chí Wall Street Journal thì con đười ươi Jolyn chọn 05 cổ phiếu khác nhau có 

tỷ lệ thắng thị trường tương đương 08 chuyên gia chứng khoán. 

4

KHÁI NIỆM

Giá trị kỳ vọng (EV) của các biến số ngẫu nhiên, rời rạc là bình quân gia quyền 
của các giá trị có thể của tất cả kết quả. Mỗi giá trị được gán với một trọng số 
bằng xác suất xảy ra kết quả đó:

EV = Σ𝑝!𝑉!

Trong đó, 

• pi là xác suất của các kết quả thứ i với Σ𝑝! =1

• Vi là giá trị của các kết quả thứ i
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KHÁI NIỆM

Tiếp theo ví dụ 1, quay lại với trường hợp của Mai, mức lương kỳ vọng 
của Mai với lựa chọn thứ 2 là bao nhiêu? 
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KHÁI NIỆM

Phương sai cho biết giá trị riêng rẽ phân tán xung quanh giá trị trung bình như thế nào. 

Var (X) = 𝜎" = ∑ 𝑋! − 𝐸𝑉 "𝑝!

Độ lệch chuẩn (𝜎 ) là căn bậc hai của phương sai, sử dụng làm thước đo mức độ rủi ro: 

𝜎 = + 𝑋! − 𝐸𝑉 "𝑝!

Hệ số biến thiên (CV) do mức độ rủi ro của mỗi đơn vị kỳ vọng:
𝐶𝑉 =

𝜎
𝐸𝑉
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RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO

Kết quả Xác suất

Phương án A 50
70

0,7
0,3

Phương án B 40
60

0,8
0,2

Phương pháp 1: Sử dụng tiêu thức giá trị kỳ vọng
Người quyết định lựa chọn phương án có giá trị kỳ vọng cao nhất.

Ví dụ:

Một cá nhân đang cân nhắc phương án đầu tư A và B. Các phương án này mang lại kết quả và xác suất
tương ứng như sau:
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ĐÂY CÓ PHẢI PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU

Trường hợp 1: Một người có ngôi nhà giá trị 1 tỷ VND với xác suất bị cháy 
p = 0,0001 thì giá trị kỳ vọng mất mát của ngôi nhà là: 
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ĐÂY CÓ PHẢI PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU

Trường hợp 2: Nếu một cá nhân đồng ý với luật chơi nếu đồng xu rơi 

ngửa anh ta sẽ được 1.000 VNĐ. Nếu đồng xu rơi sấp anh ta sẽ mất 

1.000 VNĐ. Như vậy, giá trị kỳ vọng của trò chơi này là: 
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ĐÂY CÓ PHẢI PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU

Trường hợp 3 - Nghịch lý St Petersberg: Giả sử người tung đồng xu nhận được tiền dựa trên việc 
tung đồng xu lần đầu tiên được rơi ngửa. Mỗi lần đồng xu rơi ngửa, người tham gia nhận 2 nghìn 

VNĐ. Nếu đến lần thứ 2 đồng xu mới rơi ngửa thì người đó được 22 nghìn VND. Đến lần thứ n rơi 

ngửa, người chơi nhận được 2n nghìn đồng. Giá trị bằng tiền kỳ vọng của trò chơi này là: 
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RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI
RO

Phương pháp 2: Sử dụng tiêu thức ích lợi kỳ vọng

• Phương pháp giá trị kỳ vọng chưa tính đến thái độ của người ra quyết định với rủi ro. Để khắc phục này,
phương pháp ích lợi kỳ vọng được sử dụng. Ta có biểu thị thái độ với rủi ro của một cá nhân nào đó có thể
được thể hiện qua a,b, và c.
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RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI
RO

Phương pháp 2: Sử dụng tiêu thức ích lợi kỳ vọng

Người quyết định chọn hoạt động đem lại ích lợi kỳ vọng cao nhất:

EU = Σ𝑝!𝑈!
Trong đó,
pi là xác suất của các kết quả thứ i với Σ𝑝! = 1

Ui là ích lợi của kết quả thứ i

Phương pháp này đã tính đến thái độ đối với rủi ro của người ra quyết định. Tuy nhiên, phương pháp đòi hỏi việc ước
lượng mối quan hệ giữa ích lợi và thu nhập đối với người ra quyết định cụ thể. Để khắc phục nhược điểm này, phương
pháp “so sánh trò chơi chuẩn” được áp dụng theo các bước sau:

Bước 1: Gán các giá trị ích lợi cho các giá trị bằng tiền theo quy tắc giá trị bằng tiền cao phải được gán giá trị ích lợi
cao.

Bước 2: Xác định giá trị ích lợi của các lượng tiền khác nhau.
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RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO

Phương pháp 2: Sử dụng tiêu thức ích lợi kỳ vọng

Ví dụ: Người quyết định lựa chọn 02 phương án: (i) chắc chắn nhận $20.000; hoặc (ii) chơi xổ số mà kết quả 
có thể là $30.000 với xác suất 0,5 hoặc $10.000 với xác suất (1-0,5) = 0,5. Với giả định hàm ích lợi như Hình

(a) Đối với người ghét rủi ro, kỳ vọng ích lợi khi tham gia trò chơi:  

(b) Đối với người bàng quan, kỳ vọng ích lợi khi tham gia trò chơi:  
(c ) Đối với người thích rủi ro, kỳ vọng ích lợi khi tham gia trò chơi: 
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RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO

• Phương pháp 3: Phương pháp mức độ rủi ro 

Với giả định đa số mọi người đều ghét rủi ro. Khi ra quyết định, người tham gia chọn hoạt động có 

rủi ro thấp nhất (hay độ lệch chuẩn 𝜎 thấp nhất)
Ví dụ: Quay lại bài toán một cá nhân đang cân nhắc phương án đầu tư A và B với kết quả và xác 

suất tương ứng. Tìm độ lệch chuẩn của các phương án. Người quyết định lựa chọn phương án nào?

Kết quả Xác suất

Phương án A 50

70

0,7

0,3
Phương án B 40

60

0,8

0,2
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RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO

• Phương pháp 4: Phương pháp hệ số biến thiên (CV) 

Người quyết định lựa chọn hoạt động có hệ số biến thiên (CV) thấp nhất. 

Ví dụ: Quay lại bài toán trước, tìm độ biến thiên của 2 phương án. Người quyết định lựa chọn phương 

án nào?

Kết quả Xác suất

Phương án A 50

70

0,7

0,3
Phương án B 40

60

0,8

0,2
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RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO

Phương pháp 5: Phương pháp tương đương chắc 
chắn (Certainty Equivalent) 

Tương đương chắc chắn (CE) của một hoạt động có rủi
ro là lượng tiền một người có thể nhận thay cho việc
tham gia vào hoạt động rủi ro, không chắc chắn. 

Ví dụ, quay lại với bài toán người quyết định lựa chơi xổ 
số mà kết quả có thể là $30.000 với xác suất 0,5 hoặc 
$10.000 với xác suất 0,5. Tại phần trước, chúng ta tính 

giá trị kỳ vọng (EV) của trò chơi là $20.000. Để tránh

tham gia rủi ro, cá nhân sẵn sàng nhận chắc chắn khoản

tiền tương ứng bằng CE = ?
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RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO

Phương pháp 6 - Cây ra quyết định

Các quyết định quản lý trong điều kiện rủi ro thường được thực hiện theo từng giai đoạn. Các quyết định và các sự kiện sau phụ thuộc

vào kết quả của các quyết định trước. Cây ra quyết định biểu thị trình tự mà các quyết định quản lý được đưa ra và kết quả kỳ vọng

trong mỗi hoàn cảnh. 

Ví dụ, Samsung đang muốn gia nhập thị trường Việt Nam. Các nhà quản lý công ty đang lựa chọn quy mô nhà máy để xây dựng. 

Công ty dự đoán nền kinh tế sẽ thay đổi theo hướng tăng trưởng, giữ nguyên tốc độ cũ, hoặc suy thoái với các xác suất tương

ứng là 30%, 40%, và 30%. Giá trị hiện tại của luồng tiền của mỗi quy mô mà công ty dự đoán được cho ở bảng dưới đây

Điều kiện kinh
tế

Xác suất Giá trị hiện tại của luồng tiền (tỷ
đồng)

Quy mô lớn Quy mô nhỏ
Tăng trưởng 30% 10 4
Giữ nguyên tốc
độ

40% 6 3

Suy thoái 30% 2 2
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RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO

Phương pháp 6 - Cây ra quyết định

?

Quy mô nhà 
máy

Lớn

Tăng trưởng

Giữ nguyên tốc độ

Suy thoái

Nhỏ

Tăng trưởng

Giữ nguyên tốc độ

Suy thoái

?
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PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO

• Đa dạng hoá
• Thu thập thêm thông tin 

• Bảo hiểm
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BẢO HIỂM

Giả sử, cuối kỳ cá nhân có thể nhận p1% thu nhập I1 và p2% 

thu nhập I4 . Như vậy, giá trị kỳ vọng của thu nhập của cá 
nhân là:

EV = I3 =  
Nếu được lựa chọn giữa việc chắc chắn nhận được I3 (phương 
án 1) hoặc tham gia hoạt động rủi ro với kỳ vọng thu nhập là 

I3 (phương án 2), người ghét rủi ro sẽ lựa chọn phương án 1. 

Giá của rủi ro (risk premium) là số tiền mà người ghét rủi 
ro sẵn sàng trả để tránh rủi ro bằng
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BẢO HIỂM

Tại ví dụ trước, kỳ vọng thu nhập là

$20.000 nhưng người ghét rủi ro sẵn chọn

mức thu nhập $16.000 để tránh rủi ro. Giá

của rủi ro (risk premium) là mức tiền mà cá

nhân đã mất đi để không phải chịu rủi ro

được tính bằng đoạn CD =?
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GIÁ CỦA RỦ I RO, TƯƠNG ĐƯƠNG CHẮC
CHẮN,VÀ GIÁ TR Ị KỲ VỌNG

Mối quan hệ giữa giá của rủi ro (RP) với tương đương chắc
chắn (CE) và giá trị kỳ vọng (EV) là:

CE + RP = 

Mức phí bảo hiểm sẽ nằm trong khoảng đảm bảo quyền lợi 
cho công ty bảo hiểm. Theo đó, phí bảo hiểm (IP – Insurance 
Premium) phải lớn hơn hoặc bằng tổn thất dự tính: 

EL = 

IP ≥          (=EL)

Để đảm bảo quyền lợi người mua bảo hiểm khi thu nhập thấp 
nhất bằng giá trị tương đương chắc chắn (CE)

IBảo h iểm  ≥ I2

Vậy  
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CẦU VỀ TÀI SẢN RỦI RO

• Tài sản là yếu tố mang lại luồng tiền cho chủ sở hữu. Ví dụ?

• Tài sản rủi ro mang lại thu nhập thất thường, có tính ngẫu nhiên ở mức độ nào đó. Ví dụ?

• Tài sản không rủi ro là tài sản mang luồng tiền được định trước một cách chắc chắn. Ví dụ? 

• Lợi tức từ tài sản (lợi tức danh nghĩa) là tổng luồng tiền tạo ra chia cho giá trị của nó. Khi đầu tư vào một tài 
sản, người ta hy vọng lợi tức cao hơn lạm phát để có thể mua được khối lượng hàng hoá trong tương lai lớn 
hơn khối lượng hàng hoá mua được trong hiện tại. 

• Lợi tức thực bằng lợi tức danh nghĩa trừ lạm phát

• Lợi tức kỳ vọng của tài sản là giá trị kỳ vọng của lợi tức từ tài sản đó. Hầu hết các tài sản đều là tài sản rủi ro 
nên các nhà đầu tư không biết trước được các tài sản này có thể mang lại lợi tức bao nhiêu trong năm tới nên 
họ sẽ sử dụng lợi tức kỳ vọng để đưa ra lựa chọn. 
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CẦU VỀ TÀI SẢN RỦI RO
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CẦU VỀ TÀI SẢN RỦI RO

Một cá nhân quyết định chia khoản tiền dành dụm thành 2 phần: (i) Tiền gửi ngân hàng với lãi suất R1; (ii) Tiền gửi đầu tư chứng 
khoán với lợi tức R2 với R2 > R1. Giả sử cá nhân này đầu tư vào chứng khoán một tỷ lệ là b và tiền gửi là (1-b). 
Lợi tức kỳ vọng của danh mục đầu tư là

Rp = 
Độ lệch chuẩn của doanh mục đầu tư này là

σP=          → b =      σP/σ2 (2)
Thay (2) vào (1)

Rp = 
Lựa chọn tối ưu đối với tài sản rủi ro xẩy ra khi 

R*p =                = σP
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