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CHƯƠNG 1 

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 
…………………………………………………………. 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

- Hiểu biết có hệ thống về các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường. 

- Phân biệt được tài sản tài chính so với những loại tài sản khác. 

- Hiểu qua khái niệm căn bản và phân biệt được các loại thị trường. 

- Hiểu rõ khái niệm và phân biệt các loại hàng hóa được giao dịch trên thị 

trường tài chính. 

1.1. KHÁI NIỆM THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH: 

Thị trường, trong kinh tế học và kinh doanh, là nơi người mua và người bán 

(hay người có nhu cầu và người cung cấp) tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau 

để trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ. 

Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua và bán một thứ hàng hóa nhất định 

nào đó. Với nghĩa này, có thị trường gạo, thị trường cà phê, thị trường chứng khoán, 

thị trường vốn, v.v... Cũng có một nghĩa hẹp khác của thị trường là một nơi nhất định 

nào đó, tại đó diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ.  

Còn trong kinh tế học, thị trường được hiểu rộng hơn, là nơi có các quan hệ 

mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa vô số những người bán và người mua có quan hệ 

cạnh tranh với nhau, bất kể là ở địa điểm nào, thời gian nào. Thị trường trong kinh tế 

học được chia thành ba loại: thị trường hàng hóa - dịch vụ, thị trường lao động, và thị 

trường tài chính. 

Thị trường tài chính (TTTC) là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động mua 

bán các loại giấy tờ có giá hay các loại vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Nơi mà 

những người cung cấp tiền tệ đáp ứng nhu cầu của những người khác về tiền tệ;  
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Thị trường tài chính là chiếc cầu nối giữa cung và cầu vốn trong nền kinh tế, 

tạo điều kiện thuận lợi chuyển nguồn vốn nhàn rỗi sang nơi thiếu vốn để đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế. 

Thông qua thị trường tài chính hình thành giá mua giá bán các loại cổ phiếu, 

trái phiếu, kỳ phiếu, giấy nợ ngắn hạn, dài hạn…hình thành nên tỷ lệ lãi suất đi vay, 

lãi suất cho vay, lãi suất ngắn, trung hạn và dài hạn. 

Thị trường tài chính hoạt động hữu hiệu nhờ các tài chính trung gian (các công 

ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, ngân hàng…) 

Đối tượng tham gia thị trường tài chính là những nguồn cung và cầu về vốn 

trong xã hội của các chủ thể kinh tế như nhà nước, doanh nghiệp, gia đình… 

Chủ thể tham gia trên thị trường tài chính là những pháp nhân hay thể nhân đại 

diện cho những nguồn cung cầu về vốn tham gia trên thị trường tài chính, chủ yếu là  

các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm, các 

quỹ tín dụng. 

1.1.1.Bản chất, chức năng của TTTC: 

1.1.1.1. Mối quan hệ nhân quả giữa đầu tƣ và tiết kiệm: 

 Một quốc gia muốn tăng trưởng và phát triển bền vững phải đáp ứng được nhu 

cầu vốn. Muốn vốn đầu tư lớn phải gia tăng tiết kiệm. Đồng thời, tăng trưởng kinh tế 

cao sẽ tạo điều kiện tăng tiết kiệm và tăng khả năng cung ứng vốn đầu tư. 

1.1.1.2. Quá trình giao lƣu vốn: 

 Trong nền kinh tế, nhu cầu về vốn để đầu tư và các nguồn tiết kiệm có thể phát 

sinh từ nhiều chủ thể khác nhau. Những người có cơ hội đầu tư thì thiếu vốn, những 

người có vốn nhàn rỗi lại không có vốn đầu tư. Họ gặp nhau để thỏa mãn nhu cầu của 

nhau. 

1.1.1.3. Chức năng của TTTC: 

- Tập trung các khoản tiết kiệm thành nguồn vốn lớn: Thông qua TTTC, 

những nhà đầu tư có thể dùng những khoản tiền nhàn rỗi của mình để mua bán các 

loại chứng khoán trên thị trường; những khoản vốn đó được tập thành những khoản 
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vốn tương đối lớn để các chủ thể huy động vốn phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát 

triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, làm gia tăng nguồn vốn cho nền kinh tế, đáp ứng 

kịp thời nhu cầu vốn của các chủ thể. 

- Kích thích tiết kiệm và đầu tƣ: Muốn đầu tư trên thị trường tài chính kể tìm 

kiếm lợi nhuận, các nhà đầu tư phải có một khoản vốn nhàn rỗi nhất định, điều đó sẽ 

kích thích các nhà đầu tư tăng cường tiết kiệm để tích lũy vốn đầu tư. Đồng thời 

thông qua quá trình đầu tư, họ có thể sẽ nhận được một khoản lợi nhuận tương đối 

lớn, điều đó tạo cho các nhà đầu tư càng muốn đầu tư nhiều hơn để đạt được nhiều lợi 

nhuận hơn trong tương lai. 

- Hình thành giá cả các loại tài sản tài chính: Thông qua thị trường tài 

chính, giá cả của các loại tài sản tài chính sẽ được hình thành thông qua quy luật cung 

cầu. 

- Tạo tính thanh khoản cho tài sản tài chính: Tính thanh khoản là khả năng 

dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt của các loại tài sản tài chính. Ví dụ, khi một nhà 

đầu tư bỏ hết tiền ra để mua cổ phiếu trên thị trường, đến khi cần tiền gấp thì anh ta 

có thể bán lại các cổ phiếu đó cho các nhà đầu tư khác và thu tiền về. 

 Vị trí, vai trò của TTTC: 

 Vị trí của thị trƣờng tài chính:  

Trong mối quan hệ tương quan với các thị trường khác, thị trường tài chính có 

vị trí là thị trường khởi điểm cho các loại thị trường, nó có tác dụng chi phối điều 

hành và xâm nhập vào các loại thị trường khác.  

 Vai trò của thị trƣờng tài chính:  

Thị trường tài chính là nơi tạo ra môi trường thuận lợi để dung hoà các lợi ích 

kinh tế khác nhau của các thành viên khác nhau trên thị trường. 

Thị trường tài chính nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh, sản 

xuất của nền kinh tế. 

Thị trường tài chính tạo ra cơ hội đầu tư  và đem lại lợi ích cho mọi thành viên 

trong xã hội.   



 
 

Page | - 4 -  
 

1.1.2. Phân loại TTTC: 

1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn luân chuyển vốn: 

a. Thị trƣờng tiền tệ (Money Market): 

Thị trường tiền tệ là thị trường mua bán các giấy tờ có giá trị ngắn hạn, có kỳ hạn 

dưới một năm.  

Thị trường tiền tệ bao gồm 03 loại thị trường sau: 

 Thị trường liên ngân hàng (Interbank Market) 

 Thị trường vốn ngắn hạn (Shorterm Market) 

 Thị trường hối đoái (Foreign Exchange Market) 

b. Thị trƣờng vốn (Capital Market): 

Còn gọi là thị trường vốn dài hạn, là một bộ phận quan trọng của thị trường tài 

chính hoạt động của nó nhằm huy động những nguồn vốn trong xã hội tập trung thành 

nguồn vốn lớn tài trợ dài hạn cho các doanh nghiệp và chính phủ nhằm mục đích phát 

triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay các dự án đầu tư. 

 Thị trƣờng thế chấp (Mortgage Market): 

Cung cấp tín dụng trung và dài hạn cho các doanh nghiệp thường đòi hỏi phải có 

tài sản thế chấp. Hoạt động trên thị trường này là các NHTM và các tổ chức tín dụng 

phi ngân ngân hàng. 

 Thị trƣờng cho thuê tài chính (Leasing Market): 

Cho thuê tài chính là một loại hình tài trợ vốn hiệu quả cho các DN đầu tư đổi mới 

trang thiết bị công nghệ. Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn 

thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận  chuyển và các động sản 

khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê và bên thuê. 

 Thị trƣờng chứng khoán (Stock Market): 

Để huy động được các nguồn vốn dài hạn, bên cạnh việc đi vay ngân hàng thông 

qua hình thức tài chính gián tiếp, chính phủ và một số công ty còn thực hiện huy động 

vốn thông qua việc phát hành các chứng khoán. 

Chứng khoán là công cụ thể hiện quyền sở hữu trên một công ty (cổ phiếu) quyền 

chủ nợ đối với một công ty, chính phủ hay chính quyền đại phương (trái phiếu). 
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1.1.2.2. Căn cứ vào tính chất chuyên môn hóa của thị trƣờng: 

a. Thị trƣờng công cụ nợ 

 Là thị trường trong đó người cần vốn huy động vốn dựa trên việc phát hành 

các công cụ nợ (trái phiếu), tín phiếu, kỳ phiếu…). Thực chất những công cụ nợ là 

thỏa thuận có tính hợp đồng trong đó người vay vốn thanh toán cho người giữ công 

cụ một khoảng tiền cố định trong thời gian nhất định.  

b. Thị trƣờng công cụ vốn: 

Là thị trường trong đó người cần vốn huy động vốn bằng cách phát hành các 

cổ  phiếu bán cho người có vốn. Người nắm giữ cổ phiếu gọi là cổ đông, họ góp vốn 

vào công ty để tiến hành sản xuất kinh doanh với tinh thần lời ăn, lỗ chịu. 

c. Thị trƣờng công cụ phái sinh: 

Chứng khoán phái sinh
(1)

 bao gồm: 

 Chứng quyền(Warrant): 

Chứng quyền: là quyền cho phép người sở hữu nó được mua một lượng cổ phiếu 

xác định, với một mức giá xác định, trong một thời hạn nhất định. Chứng quyền 

thường được các công ty cổ phần phát hành kèm theo các đợt phát hành trái phiếu 

hoặc cổ phiếu ưu đãi nhằm làm tăng tính hấp dẫn của đợt phát hành. 

 Quyền chọn (Option): 

Bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán: 

 Quyền chọn mua: 

Người mua quyền chọn trả một khoản tiền (gọi là phí quyền chọn) cho người bán. 

Người mua sẽ có quyền được mua (không bắt buộc mua) một lượng tài sản nhất định 

theo một mức giá thoả thuận trước, tại một thời điểm xác định trong tương lai. Người 

bán nhận phí quyền chọn có trách nhiệm phải bán một lượng tài sản như đã thoả 

thuận cho người mua, theo mức giá đã thoả thuận, vào thời điểm xác định trong tương 

lai (hoặc trước thời điểm đó) khi người mua muốn thực hiện quyền chọn mua. 

                                         
1 Chứng khoán phái sinh là một loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở các loại 

chứng khoán đã có như cổ phiếu, trái phiếu nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, bảo toàn 

nguồn vốn đầu tư và thu lợi nhuận. 
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 Quyền chọn bán: 

Người nắm giữ một lượng tài sản mua phí quyền chọn bán của nhà cung cấp 

quyền chọn bán để đảm bảo rằng tài sản của mình sẽ chắc chắn được bán ở một mức 

giá nhất định trong tương lai. 

 Hợp đồng tƣơng lai (Future): 

Hợp đồng tương lai là loại hợp đồng trong đó có sự thoả thuận giữa các bên ký 

hợp đồng về những nghĩa vụ mua bán phải thực hiện theo mức giá đã được xác định 

cho tương lai mà không phụ thuộc vào giá cả của thị trường tại thời điểm tương lai 

đó. 

Mục đích: Nhằm giảm bớt rủi ro xảy ra do các biến cố có thể đẩy giá cả lên cao 

hoặc xuống thấp trong tương lai. 

Một số loại hợp đồng tương lai cơ bản: Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, 

hợp đồng tương lai lãi suất, hợp đồng tương lai ngoại hối, hợp đồng tương lai nông 

sản, hợp đồng tương lai kim loại và khoáng sản. 

1.1.2.2. Căn cứ vào cơ cấu các thị trƣờng: 

a. Thị trƣờng sơ cấp: 

 Là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành lần đầu. Trên thị trường 

này vốn từ nhà đầu sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư 

mua các chứng khoán mới phát hành. 

 Vai trò của thị trường sơ cấp: (i) Chứng khoán hóa nguồn vốn cần huy động 

thông qua việc phát hành chứng khoán. (ii) Thực hiện quá trình chu chuyển tài chính 

trực tiếp đưa các khoản tiền nhàn rỗi vào đầu tư. 

 Đặc điểm của thị trường sơ cấp: (i) Là thị trường không liên tục và là nơi duy 

nhất mà các chứng khoán mang lại nguồn vốn cho người phát hành. (ii) Những người 

bán trên TTSC thường là kho bạc NHNN, Cty phát hành, Cty bảo lãnh phát hành. (iii) 

Giá CK trên TTSC
(2)

 do tổ chức phát hành quyết định và in ngay trên CK. 

                                         
2 Tài sản tài chính là những tài sản có giá trị không dựa vào nội dung vật chất của nó 

(giống như bất động sản gồm nhà cửa, đất đai) mà dựa vào các quan hệ trên thị trường. 

Nó bao gồm các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng, tiền tệ 

và các giấy tờ có giá khác. Người chấp nhận thanh toán các tài sản tài chính trong tương 
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b. Thị trƣờng thứ cấp: 

 Là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên TTSC. TTTC đảm 

bảo tính thanh khoản cho các CK đã phát hành. 

 Vai trò của TT thứ cấp: (i) Cung cấp thị trường, tạo điều kiện dễ dàng để mua 

bán những công cụ trên thị trường SC. (ii) Xác định giá của các loại chứng khoán 

thông qua cung cầu. 

 Đặc điểm của TT thứ cấp: (i) Khoản tiền thu được từ việc bán CK thuộc về các 

nhà đầu tư, các nhà kinh doanh CK. (ii) Giá CK do cung cầu quyết định. (iii) Là thị 

trường hoạt đông liên tục, các nhà đầu tư có thể mua bán nhiều lần trên TTTC. 

1.2. THỊ TRƢỜNG TIỀN TỆ (MONEY MARKET): 

1.2.1.Thị trƣờng tiền tệ (TTTT): 

Ngày nay phần lớn các hoạt động kinh tế của chúng ta đều thực hiện thông qua 

tiền. Đối với cá nhân, tiền là phương tiện và mục đích hoạt động kinh tế. Đối với quốc 

gia, tiền được sử dụng như một công cụ điều tiết vĩ mô. 

Tiền là bất cứ phương tiện nào đó được thừa nhận chung để làm trung gian cho 

việc mua bán hàng hoá. Sự ra đời của tiền là một cuộc cách mạng lớn trong hoạt động 

kinh tế trong thực tế. Tiền trải qua nhiều hình thức nhiều giai đoạn phát triển từ thấp 

đến cao theo thời gian lịch sử. Mãi đến thế kĩ XX, thì vai trò của tiền mới được nhận 

thức đúng đắn. Các nhà kinh tế một mặt nhấn mạnh vai trò của tiền nói chung, nhận 

thức được các tác động của tiền đối với việc ổn định và phát triển kinh tế, đối với 

quốc gia, tiền được sử dụng như một công cụ điều tiết vĩ mô. 

Hiện nay trên thị trường thường biểu hiện dưới dạng tiền mặt, tiền kim khí, tiền 

gởi ngân hàng, tiền gởi dưới dạng ngoại tệ, tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn, tiền 

dự trữ dưới dạng các động sản, chứng khoán hoặc dưới dạng các phiếu vay nợ, các 

chứng từ thương mại có khả năng chuyển đổi thành tiền. 

                                                                                                                              
lai gọi là người phát hành (thường là chính phủ, các tổ chức và công ty). Người sở hữu 

các tài sản tài chính gọi là nhà đầu tư. Giá trị của tài sản tài chính gọi là vốn tài chính. 
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Như vậy, từ khi tiền tệ xuất hiện đã làm xuất hiện nhiều nhu cầu khác nhau về tiền 

thúc đẩy sự hình thành của thị trường tiền tệ. 

Thị trường tiền tệ là thị trường mua bán các giấy tờ có giá trị ngắn hạn, có kỳ hạn 

dưới một năm. Hiểu theo nghĩa giản đơn, thị trường tiền tệ là thị trường vay và cho 

vay vốn ngắn hạn cho nền kinh tế. 

Tham gia trên thị trường có nhiều chủ thể kinh tế là các ngân hàng thương mại, 

các tổ chức môi giới, chủ thể cho vay, đại diện cho nguồn cung về vốn( ngân hàng 

nhà nước , ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng…) chủ thể đi vay, đại diện 

cho các nguồn cầu về vốn (ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp, các kho bạc…) 

 Vai trò của thị trƣờng tiền tệ: 

Thị trường tiền tệ điều tiết cung cầu về vốn ngắn hạn, thị trường tiền tệ giữ vai trò 

rất quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động các doanh nghiệp trong nền kinh tế đặc biệt 

là các ngân hàng, bổ sung kịp thời nhu cầu vốn cũng như điều hoà các nguồn vốn tiền 

tệ từ nơi thừa đến nơi thiếu vốn và thông qua hoạt động đã ảnh hưởng đến việc hình 

thành giá cả tín dụng của tiền gởi ngắn hạn. 

Mặc dù là thị trường vốn ngắn hạn nhưng nó cũng mang màu sắc của thị trường 

dài hạn vì các chủ hoạt động trên thị trường tiền tệ bao giờ cũng có kết hợp về vốn 

với việc đầu tư tiền tệ vốn ngắn hạn. 

Tóm lại, theo nghĩa cổ điển thị trường tiền tệ là thị trường liên ngân hàng với hai 

chức năng cơ bản là: 

- Cân đối vốn vay giữa ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng. 

- Cân đối khả năng thanh toán tín dụng giữa các tổ chức. 

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tiền tệ đã đóng góp phần quan trọng trong 

chức năng điều tiết vĩ mô của ngân hàng nhà  nước, góp phần điều hoà cung cầu về 

tiền tệ và ngăn chặn tình trạng lạm phát có hiệu quả. 

1.2.2.Các công cụ lƣu thông trên thị trƣờng tiền tệ: 

Trên thị trường tiền tệ có các loại trái phiếu kho bạc ngăn hạn, thương phiếu 

(phiếu nợ xuất phát từ việc mua bán trả chậm hoặc tương trưng cho vật sở hữu trên 
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một số hàng ký gởi), hối phiếu (phiếu ghi nợ do người bán hàng ký phát trao cho 

người mua hàng trả chậm, trong đó yêu cầu người này phải trả một số tiền nhất định 

khi đến hạn cho người hưởng lợi qui định trong hối phiếu), các chứng chỉ tiền gửi có 

thể chuyển nhượng (một biên nhận của ngân hàng xác nhận có giữ số tiền gửi của 

khách hàng trong đó qui định khách hàng đó sẽ được một số lãi hàng năm và nhận đủ 

số vốn khi đáo hạn. Người có chứng chỉ này không được rút tiền khi đáo hạn nhưng 

có thể mang nó đổi lấy tiền mặt tại thị trường tiền tệ.)  

1.3.THỊ TRƢỜNG VỐN (CAPITAL MARKET): 

1.3.1.Thị trƣờng vốn: 

Thị trường vốn là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại chứng khoán và 

giấy nợ trung và dài hạn như cổ phiếu, trái phiếu chính phủ… 

 Căn cứ vào cơ cấu tổ chức thị trƣờng vốn gồm: 

- Thị trường sơ cấp hay thị trường phát hành: Là thị trường mua bán các giấy 

có giá được phát hành lần đầu tiên. Chủ yếu là các cổ phiếu, trái phiếu và thông 

thường việc mua bán này được thực hiện thông qua các ngân hàng và các công ty tài 

chính. 

- Thị trường thứ cấp: Là thị trường thay đổi quyền sở hữu chứng khoán cho  

những cổ phiếu, trái phiếu đang lưu thông trên thị trường. 

Tham gia thị trường vốn gồm các chủ thể mua bán và môi giới các loại chứng 

khoán như Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức môi giới, các tổ chức xã hội và các 

tầng lớp dân cư. Trong đó, nhà môi giới có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện 

các mối quan hệ giữa người mua và người bán chứng khoán và trong quan hệ giữa 

cung và cầu chứng khoán. 

 Bản chất thị trƣờng vốn: 

Chúng ta thấy các hoạt động trao đổi mua bán và chuyển nhượng các chứng 

khoán là hình thức hoạt động diễn ra chủ yếu và thường xuyên trên thị trường chứng 

khoán, đây không phải là các sự việc mua đi bán lại  hay chuyển đổi các giấy tờ có 

giá trị từ tay chủ thể này sang tay chủ thể khác một cách đơn giản. Thực chất, đây 
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chính là quá trình vận động tư bản  ở hình thức tiền tệ hay nói cách khác nó là quá 

trình chuyển tư bản sở hữu sang tư bản kinh doanh. Do đó, các quan hệ mua bán  các 

chứng khoán trên thị trường chứng khoán  phản ánh sự thay đổi các chủ thể sở hữu về 

tư bản. Đây là việc xảy ra thực tế đối với một chủ thể kinh doanh, khi anh ta là người 

tham gia vào hoạt động của thị trường chứng khoán với tư cách khác nhau. Vì vậy, 

xét về mặt bản chất phản ánh các quan hệ trao đổi mua bán không phải một số lượng 

nhất định các tư liệu sản xuất và các khoản tiền mặt, mà là các quyền sở hữu về tư 

liệu sản xuất và vốn tiền mặt.  

 Vai trò thị trƣờng vốn: 

Thị trường vốn là một bộ phận cấu thành quan trọng nhất của nền kinh tế thị 

trường. có thể nói hầu hết các nước có nền kinh tế thị trường vốn hoạt động có hiệu 

quả và có tác dụng tích cực  trong việc cung ứng kịp thời cho các nhu cầu về vốn cho 

nền kinh tế đặc biệt là vốn trung và dài hạn. Là nơi dừng chân lí tưởng  cho các nguồn 

tiết kiệm và cũng là  nơi các dự án phát triển kinh tế tiếp nhận được nguồn vốn. 

Bên cạnh đó, thị trường vốn còn là nơi diễn ra quá trình chuyển nhượng về 

vốn, tài sản là môi trường thuận lợi cho việc đa dạng hoá các chủ thể sở hữu về vốn 

đã kích thích các nhà đầu tư vì nó tạo điều kiện cho quá trình lưu thông chứng khoán, 

làm cho người sở hữu chứng khoán có thể dễ dàng chuyển vốn đầu tư của mình nhanh 

chóng từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. 

Trong nền kinh tế thị trường, giá cả được kinh thành từ chính sự sôi động của 

thị trường và trên thị trường vốn đặc trưng cho quá trình hoạt động chỉ có hai chủ thể 

mua và bán. 

1.3.2.Các công cụ tham gia trên thị trƣờng vốn: 

Trên thị trường vốn có các loại như cổ phiếu, trái phiếu chính phủ. Ngoài ra 

còn có các loại giấy tờ có giá trị khác như tín phiếu kho bạc, trái phiếu đầu tư… Vì 

các công cụ này có thời hạn kéo dài do đó giá cả của chúng luôn dao động và rủi ro 

hơn so với các công cụ của thị trường tiền tệ. 
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 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

 

1. Thị trường tài chính là gì? 

2. Thị trường tài chính bao gồm những thị trường nào? 

3. Thị trường tài chính có vai trò như thế nào? 

4. Thị trường tiền tệ là gì? Các công cụ chủ yếu giao dịch trên thị trường tiền tệ? 

5. Thị trường vốn là gì? Các công cụ chủ yếu giao dịch trên thị trường vốn? 

6. Phân biệt khái niệm thị trường cơ cấp và thị trường thứ cấp? Sự khác biệt và 

mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp? 
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CHƯƠNG 2 

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 
…………………………………………………………. 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong chương này, người học có thể: 

- Trình bày khái niệm thị trường chứng khoán 

- Hiểu được vai trò và các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán. 

- Biết được các thành phần tham gia trên thị trường chứng khoán. 

- Biết được các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán, cơ cấu 

tổ chức và những hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán. 

2.1. KHÁI NIỆM, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH THỊ TRƢỜNG CHỨNG 

KHOÁN: 

2.1.1. KHÁI NIỆM: 

 Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường vốn mà tại đó diễn ra 

việc mua bán các công cụ tài chính trung và dài hạn.  

 Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan 

niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. 

Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng 

khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự 

mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp.  

 Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra các 

hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi 

chủ thể nắm giữ chứng khoán. 

 Hình thái điển hình của TTCK tập trung là Sở giao dịch chứng khoán ( Stock 

exchange). Tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), các giao dịch được tập trung tại 

một địa điểm; các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch và tham gia vào quá trình ghép 

lệnh để hình thành nên giá giao dịch. 
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 TTCK phi tập trung còn gọi là thị trường OTC (over the counter). Trên thị 

trường OTC, các giao dịch được tiến hành qua mạng lưới các công ty chứng khoán 

phân tán trên khắp quốc gia và được nối với nhau bằng mạng điện tử. Giá trên thị 

trường này được hình thành theo phương thức thoả thuận. 

2.1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 

 Thị trường chứng khoán ban đầu phát triển một cách tự phát và rất sơ khai, 

xuất phát từ một sự cần thiết đơn lẻ của buổi ban đầu. Vào giữa thế kỷ 15 ở tại những 

thành phố trung tâm buôn bán ở phương Tây, các thương gia thường tụ tập tại các 

quán cà phê để trao đổi việc mua bán trao đổi các vật phẩm hàng hoá. Lúc đầu chỉ 

một nhóm nhỏ, dần dần sau đó tăng dần và hình thành một khu chợ riêng. Cuối thế kỷ 

15, để thuận tiện hơn cho việc làm ăn, khu chợ trở thành “thị trường” với việc họ 

thống nhất các quy ước và dần dần các quy ước được sửa đổi hoàn chỉnh thành những 

quy tắc có giá trị bắt buộc chung cho mọi thành viên tham gia ” thị trường”. 

 Phiên chợ riêng đầu tiên được diễn ra vào năm 1453 tại một lữ điếm của gia 

đình Vanber ở Bruges Bỉ, tại đó có một bảng hiệu hình ba túi da với một tiếng Pháp là 

“Bourse” tức là “mậu dịch thị trường” hay còn gọi là “Sở giao dịch”. 

 Vào năm 1547, thành phố ở Bruges Bỉ mất đi sự phồn thịnh do eo biển Even bị 

cát lấp nên mậu dịch thị trường ở đây bị sụp đổ và được chuyển qua thị trấn Auvers 

Bỉ, ở đây thị trường phát triển rất nhanh và giữa thế kỷ 16 một quan chức đại thần của 

Anh quốc đã đến quan sát và về thiết lập một mậu dịch thị trường tại London Anh, 

nơi mà sau này được gọi là Sở giao dịch chứng khoán London. Các mậu dịch thị 

trường khác cũng lần lượt được thành lập tại Pháp, Đức và Bắc Âu. 

 Sự phát triển của thị trường ngày càng phát triển cả về lượng và chất với số 

thành viên tham gia đông đảo và nhiều nội dung khác nhau. Vì vậy theo tính chất tự 

nhiên nó lại được phân ra thành nhiều thị trường khác nhau như: Thị trường giao dịch 

hàng hoá, thị trường hối đoái, thị trường giao dịch các hợp đồng tương lai và thị 

trường chứng khoán… với đặc tính riêng của từng thị trường thuận lợi cho giao dịch 

của người tham gia trong đó. 
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 Quá trình các giao dịch chứng khoán diễn ra và hình thành như vậy một cách 

tự phát cũng tương tự ở Pháp, Hà Lan, các nước Bắc Âu, các nước Tây Âu và Bắc 

Mỹ.  

 Các phương thức giao dịch ban đầu được diễn ra sơ khai ngay cả khi ở ngoài 

trời với những ký hiệu giao dịch bằng tay và có thư ký nhận lệnh của khách hàng. Ở 

Mỹ cho đến năm 1921, khu chợ này được chuyển từ ngoài trời vào trong nhà, Sở giao 

dịch chứng khoán chính thức được thành lập. 

 Ngày nay, theo sự phát triển của công nghệ khoa học kỹ thuật, các phương 

thức giao dịch ở các Sở giao dịch chứng khoán cũng được cải tiến dần theo tốc độ và 

khối lượng yêu cầu nhằm đem lại hiệu quả và chất lượng cho giao dịch, các Sở giao 

dịch đã dần dần sử dụng máy vi tính để truyền các lệnh đặt hàng và chuyền dần từ 

giao dịch thủ công kết hợp với máy vi tính sang sử dụng hoàn toàn hệ thống giao dịch 

điện tử thay cho thủ công trước kia.  

 Lịch sử phát triển các thị trường chứng khoán Thế giới trải qua một sự phát 

triển thăng trầm lúc lên, lúc xuống, vào những năm 1875-1913, thị trường chứng 

khoán Thế giới phát triển huy hoàng cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế Thế giới 

lúc đó, nhưng rồi đến “ngày thứ năm đen tối” tức ngày 29/10/1929 đã làm cho thị 

trường chứng khoán Tây, Bắc Âu và Nhật bản khủng hoảng mất lòng tin. Cho mãi tới 

chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, các thị trường chứng khoán cũng hồi phục dần và 

phát triển mạnh và rồi cho đến năm 1987 một lần nữa đã làm cho các thị trường 

chứng khoán. 

 Thế giới điên đảo với “ngày thứ hai đen tối”
(3)

 do hệ thống thanh toán kém cỏi 

không đảm đương được yêu cầu của giao dịch, sụt giá chứng khoán ghê gớm, mất 

lòng tin và phản ứng dây chuyền mà hậu quả của nó còn nặng hơn cuộc khủng hoảng 

năm 1929. Theo quy luật tự nhiên, sau gần hai năm mất lòng tin, thị trường chứng 

khoán Thế giới lại đi vào giai đoạn ổn định và phát triển đến ngày nay. Cứ mỗi lần 

khủng hoảng như vậy, giá chứng khoán của tất cả các thị trường chứng khoán trên 

                                         
3 Ngày 19/10/1987, nhà đầu tư đổ xuống sàn sau khi chỉ số Dow Jones sụt kỷ lục 508 

điểm, khiến Sàn giao dịch New York chật cứng. 
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Thế giới sụt kinh khủng tuy ở mỗi khu vực và mỗi nước ở những mức độ khác nhau 

gây ra sự ngừng trệ cho thị trường chứng khoán toàn cầu và cũng ảnh hưởng trực tiếp 

tới nền kinh tế mỗi nước. 

 Cho đến nay, phần lớn các nước trên Thế giới đã có khoảng trên 160 Sở giao 

dịch chứng khoán phân tán khắp các châu lục bao gồm cả các nước trong khu vực 

Đông nam Á phát triển vào những năm 1960 -1970 vào ở các nước ở Đông Âu như 

Balan, Hunggari, Séc, Nga, và Châu Á như Trung quốc vào những năm 1980 - đầu 

năm 1990. 

 Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán trên Thế giới cho 

thấy thời gian đầu, thị trường hình thành một cách tự phát, đối tượng tham gia chủ 

yếu là các nhà đầu cơ, dần dần về sau mới có sự tham gia ngày càng đông đảo của 

công chúng. Khi thị trường bắt đầu xuất hiện sự trục trặc và bất ổn, chính phủ buộc 

phải can thiệp bằng cách thành lập các cơ quan quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi của 

công chúng đầu tư và sau đó dần dần hệ thống pháp lý cũng bắt đầu được ban hành. 

Kinh nghiệm đối với những thị trường mới hình thành về sau này cho thấy thị trường 

sau khi thiết lập chỉ có thể hoạt động có hiệu quả, ổn định và nhanh chóng nếu có sự 

chuẩn bị chu đáo về mọi mặt về hàng hoá, luật pháp, con người, bộ máy quản lý và 

đặc biệt sự giám sát và quản lý nghiêm ngặt của Nhà nước. 

 Song cũng có một số thị trường chứng khoán có sự trục trặc ngay từ ban đầu 

như thị trường chứng khoán Thái Lan, Inđônêsia, hoạt động trì trệ một thời gian dài 

do thiếu hàng hoá và do không được quan tâm đúng mức, thị trường chứng khoán 

Philippine kém hiệu quả do thiếu sự chỉ đạo và quản lý thống nhất hoạt động của 2 Sở 

giao dịch chứng khoán Makita và Manila, thị trường chứng khoán Balan, Hungari gặp 

trục trặc do việc chỉ đạo giá cả quá cao hoặc quá thấp, …  

 Có thể nói, Thị trường chứng khoán là một định chế tài chính không thể thiếu 

được trong đời sống kinh tế của những nước theo cơ chế thị trường và nhất là những 

nước đang phát triển đang cần thu hút luồng vốn lớn dài hạn cho nền kinh tế quốc 

dân. 
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2.2. PHÂN LOẠI, CHỨC NĂNG, VÀ VAI TRÕ CỦA TTCK: 

2.2.1. PHÂN LOẠI: 

 Xét về phƣơng diện pháp lý: 

 Thị trường chứng khoán được chia thành thị trường tập trung và thị trường phi 

tập trung. 

 Thị trƣờng chứng khoán tập trung (Stock Exchange) 

 Là thị trường hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, là nơi mua bán 

các loại chứng khoán đã được niêm yết 
(4)

. 

 Thị trƣờng chứng khoán phi tập trung (OTC):  

 Là thị trường mua bán chứng khoán nằm ngoài sở giao dịch, không có địa 

điểm tập trung những nhà môi giới, những người kinh doanh chứng khoán như tại sở 

giao dịch. các giao dịch ở đây chủ yếu là dựa vào sự thoả thuận giữa người mua và 

người bán, không có sự kiểm soát từ Hội đồng Chứng khoán.  

 Các loại chứng khoán mua bán ở đây thường những chứng khoán chưa đủ điều 

kiện niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, ít người biết đến hoặc ít được mua bán.  

 Xét về quá trình luân chuyển chứng khoán: 

 Thị trường chứng khoán được chia làm thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.  

 Thị trƣờng sơ cấp:  

 Còn gọi là thị trường cấp một hay thị trường phát hành, hàm ý chỉ nơi diễn ra 

các hoạt động mua bán chứng khoán mới phát hành lần đầu. Thị trường sơ cấp là thị 

trường tạo vốn cho đơn vị phát hành.  

 Thị trƣờng thứ cấp:  

 Còn gọi là thị trường cấp hai hay thị trường lưu thông,là nói đến nơi diễn ra 

các giao dịch mua bán chứng khoán sau khi đã phát hành lần đầu. Nói cách khác thị 

                                         
4 Niêm yết chứng khoán là thủ tục cho phép một chứng khoán nhất định được phép 

giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Cụ thể, đây là quá trình mà SGDCK chấp nhận 

cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch trên SGDCK tập 

trung nếu công ty đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện (tiêu chuẩn) về định lượng cũng như 

định tính mà SGDCK đề ra.  
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trường thứ cấp là thị trường mua đi bán lại các loại chứng khoán đã phát hành qua thị 

trường sơ cấp.  

 Nếu xét về phương thức giao dịch: 

 Thị trường chứng khoán được chia là thị trường giao ngay và thị trường giao 

sau. 

 Thị trƣờng giao ngay:  

 Là thị trường mua bán chứng khoán theo giá tại thời điểm giao dịch nhưng 

việc thực hiện thanh toán và giao hàng có thể diễn ra sau dó một vài ngày theo thoả 

thuận.  

 Thị trƣờng giao sau: 

 Là thị trường mua bán chứng khoán theo một loại hợp đồng định sẵn, giá cả 

được thoả thuận trong ngày giao dịch , nhưng việc thanh toán và giao hàng xảy ra 

trong một thời hạn ở tương lai.  

 Ngoài ra, nếu căn cứ vào đặc điểm hàng hoá lưu hành thì thị trường chứng 

khoán còn chia thành thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ 

phái sinh.  

2.2.2. CHỨC NĂNG: 

 2.2.2.1. Huy động vốn đầu tƣ cho nền kinh tế: 

 Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn 

rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng 

sản xuất xã hội. Thông qua TTCK, Chính phủ và chính quyền ở các địa phương cũng 

huy động được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển hạ tầng kinh 

tế, phục vụ các nhu cầu chung của xã hội. 

 2.2.2.2. Cung cấp môi trƣờng đầu tƣ cho công chúng 

 TTCK cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với các cơ 

hội lựa chọn phong phú. Các loại chứng khoán trên thị trường rất khác nhau về tính 

chất, thời hạn và độ rủi ro, cho phép các nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hàng hoá phù 

hợp với khả năng, mục tiêu và sở thích của mình. 
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 2.2.2.3. Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán 

 Nhờ có TTCK các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các chứng khoán họ sở hữu 

thành tiền mặt hoặc các loại chứng khoán khác khi họ muốn. Khả năng thanh khoản là 

một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán đối với người đầu tư. Đây là yếu 

tố cho thấy tính linh hoạt, an toàn của vốn đầu tư. TTCK hoạt động càng năng động 

và có hiệu quả thì tính thanh khoản của các chứng khoán giao dịch trên thị trường 

càng cao. 

 2.2.2.4. Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp 

 Thông qua chứng khoán, hoạt động của các doanh nghiệp được phản ánh một 

cách tổng hợp và chính xác, giúp cho việc đánh giá và so sánh hoạt động của doanh 

nghiệp được nhanh chóng và thuận tiện, từ đó cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh 

lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, 

cải tiến sản phẩm. 

 2.2.2.5. Tạo môi trƣờng giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế 

vĩ mô: 

 Các chỉ báo của TTCK phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén 

và chính xác. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinh 

tế tăng trưởng; ngược lại giá chứng khoán giảm sẽ cho thấy các dấu hiệu tiêu cực của 

nền kinh tế. Vì thế, TTCK được gọi là phong vũ biểu của nền kinh tế và là một công 

cụ quan trọng giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Thông qua 

TTCK, Chính phủ có thể mua và bán trái phiếu Chính phủ để tạo ra nguồn thu bù đắp 

thâm hụt ngân sách và quản lý lạm phát
(5)

. Ngoài ra, Chính phủ cũng có thể sử dụng 

một số chính sách, biện pháp tác động vào TTCK nhằm định hướng đầu tư đảm bảo 

cho sự phát triển cân đối của nền kinh tế. 

                                         
5 Trong kinh tế học, lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền 

kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua 

của đồng tiền. Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là sự phá giá tiền tệ của 

một loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác.  



 
 

Page | - 19 -  
 

2.2.3. VAI TRÕ CỦA TTCK: 

 2.2.3.1.Thị trƣờng chứng khoán là công cụ khuyến khích dân chúng tiết 

kiệm và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm vào công cụ đầu tƣ. 

 Trong nền kinh tế thị trường, vốn được huy động từ mọi tầng lớp nhân dân và 

nguồn vốn vày thường rất phân tán nên cần phải có những định chế đặc biệt thực hiện 

để thu hút nguồn vốn này. Vai trò của ngân hàng là thu hút vốn và bảo vệ sự an toàn 

tiền ký gởi của cá nhân cũng như các đơn vị và trong quá trình đó ngân hàng có thể sử 

dụng một tỷ lệ nhất định của tiền ký gởi để cho vay đầu tư vào các loại chứng khoán 

có tính thanh khoản cao. Ngân hàng hoạt động nhằm mục tiêu lợi nhuận nhưng cũng 

phải đảm bảo mọi thanh toán của khách hàng. Cho nên phải cân nhắc giữa lợi nhuận 

và thanh khoản. Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng thương mại có chổ 

dựa vững chắc là ngân hàng trung ương.  Đây là mối quan hệ truyền thống  trong hệ 

thống ngân hàng để huy động và cấp tín dụng cho cá nhân hay đơn vị có nhu cầu. 

 Với sự ra đời của thị trường chứng khoán, một hệ thống thứ hai khuyến khích 

tiết kiệm và đầu tư của dân chúng cũng như những định chế có khả năng huy động 

các nguồn vốn trong dân chúng. Hoạt động của TTCK là thu hút nguồn vốn lớn cho 

cả khu vực tư cũng như khu vực công. Nguồn vốn này không phải do TTCK thu hút, 

nhưng chính nhờ có thị trường chứng khoán và hoạt động của nó, cá nhân và định chế 

tài chính mới đầu tư, vì người ta biết rằng thanh khoản có thể đảm bảo khi có nhu cầu. 

 2.2.3.2.Thị trƣờng chứng khoán là phƣơng tiện huy động vốn. 

 Trước đây, khi thị trường chứng khoán chưa hình thành, các đơn vị kinh tế đều 

lệ thuộc vào ngân hàng để có vốn hoạt động, có nghĩa là phải đi vay với lãi suất biến 

đổi tuỳ theo thị trường. Ngày nay, tại hầu hết các nước, các đơn vị kinh tế cũng như 

nhà nước đã huy động vốn trực tiếp từ các nguồn tiết kiệm bằng cách phát hành cổ 

phiếu hay trái phiếu. 

 Nhờ có thị trường chứng khoán mà các nhà trung gian, các nhà môi giới, các 

nhà bảo lãnh cổ phiếu của đơn vị kinh tế có thể phát hành bán rộng rãi trong công 

chúng để huy động vốn. Do đó được đảm bảo và được sử dụng lâu dài. Càng làm ăn 
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có hiệu quả, cổ phiếu càng có giá. Đơn vị kinh tế không phải lo lắng về thời gian hoàn 

trả như đi vay ngân hàng và cũng không phải bận tâm về giá trị cổ phiếu lên xuống. 

 Về phía chính phủ trung ương hay địa phương cũng có thể huy động vốn bằng 

cách phát hành các loại chứng khoán như công khố phiếu hay tín phiếu kho bạc chính 

phủ cũng có sử dụng tập đoàn bảo lãnh phát hành hay thông qua ngân hàng. Các loại 

trái phiếu của chính phủ là một công cụ phổ biến để huy động nguồn vốn cần thiết 

cho chi tiêu và đầu tư của chính phủ thay vì phải sử dụng biện pháp phát hành tiền tệ 

dễ dẫn đến lạm phát. Không có TTCK thì nhà nước vẫn phát hành được chứng khoán 

nhưng có thị trường chứng khoán thì nhà nước bán được một cách dễ dàng hơn. Vì 

trái phiếu chính phủ cũng là một chứng khoán chuyển khi cần tiền sở hữu chủ có thể 

đưa nó ra bán tại TTCK. Dân chúng thường thích các loại công trái quốc gia vì được 

lãi suất ổn định và đảm bảo thu hồi vốn lúc đáo hạn. Nó phù hợp với những nhà đầu 

tư không thích mạo hiểm, không chấp nhận rủi ro cao. 

 2.2.3.3.Thị trƣờng chứng khoán là công cụ làm giảm áp lực lạm phát. 

 Ngân hàng trung ương với vai trò điều hoà lưu thông tiền tệ, khi xuất hiện hiện 

tượng lạm phát, ngân hàng trung ương sẽ đưa ra bán các loại kỳ phiếu trên TTCK với 

lãi suất cao để thu hút bớt số tiền đang lưu thông về. Với chính khách khuyến khích 

bằng lãi suất và đảm bảo chi trả, dân chúng sẽ sẳn sàng mua kỳ phiếu ngân hàng và từ 

đó sẽ làm giảm áp lực lạm phát. 

 2.2.3.4.Thị trƣờng chứng khoán có tổ chức sẽ là nơi cung cấp mọi thông 

tin cần thiết về các loại cổ phiếu, chứng khoán và các công ty chứng khoán. 

 Thị trường chứng thu thập và phân tích các nguồn thông tin cần thiết như thành 

tích trong quá khứ của một đơn vị kinh tế, triển vọng trong tương lai của đơn vị đó 

cũng như sự đối chiếu với các loại chứng khoán khác. Nếu không có TTCK mỗi cá 

nhân phải tự tìm tòi các nguồn thông tin cần thiết và cũng không thể đầy đủ. Điều này 

sẽ hạn chế hoạt động của thị trường, hạn chế sự lưu chuyển nguồn vốn và tăng mức 

rủi ro, làm cho sự phân bổ tài nguyên trong đầu tư kém hiệu quả. Trong một hệ thống 

không có thị trường chứng khoán, sự hình thành và kinh doanh chứng khoán sẽ rất tốn 

kém mà không có hiệu quả. Người phát hành có thể phải đi rao bán từng nhà, tìm 
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từng khách hàng và thị trường. Như vậy sẽ không vượt ra ngoài phạm vi hẹp, không 

thể đưa vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu. 

 2.2.3.5.Thị trƣờng chứng khoán đảm bảo tính thanh khoản. 

 Thị trường sơ cấp đảm nhận việc phát hành cổ phiếu, chứng khoán mới trong 

khi đó thị trường thứ cấp là nơi mua bán các loại chứng khoán đã phát hành. Việc 

mua bán chứng khoán trên thị trường thứ cấp không tạo thêm nguồn vốn mới cho đơn 

vị kinh tế hay chính phủ mà chỉ thay đổi quyền sở hữu đối với chứng khoán. Thị 

trường thứ cấp có vai trò kinh tế quan trọng là bảo đảm tính thanh khoản của các loại 

công cụ tài chính, có nghĩa là các chứng khoán có thể thông qua các trung gian các 

nhà môi giới bán ra để thu tiền mặt đáp ứng nhu cầu cần thiết đối với cá nhân hay tổ 

chức. Chính sự đảm bảo này mà các nhân hay định chế tài chính sẳn sàng mua cổ 

phiếu hay chứng khoán trên thị trường sơ cấp. Nếu không có phương tiện này người 

ta sẻ rất e dè trong việc sử dụng những nguồn tiết kiệm hoặc dự phòng bất trắc. Tuy 

nhiên, chúng ta cần chú ý đến các điều kiện tiên quyết để hiện kim hoá cổ phần hay 

chứng khoán. 

 - Phương tiện dễ dàng và phí thực hiện thấp. Nếu mất nhiều phí cao, cổ phiếu 

hay chứng khoán có tính thanh khoản thấp. 

 - Nguồn vốn chính phải được bảo vệ, không chịu ảnh hưởng của sự biến động 

giá trị. Mọi biến động trên thị trường đều tạo ảnh hưởng trên giá trị cổ phiếu hay 

chứng khoán. Do đó, đôi khi người muốn bán không đảm bảo được vốn chính (mệnh 

giá) của cổ phiếu. 

 - Chứng khoán có thời gian thu hồi càng lâu, tính thanh khoản càng thấp. 

 2.2.3.6.Thị trƣờng chứng khoán thúc đẩy các doanh nghiệp làm ăn hiệu 

quả kinh tế, đàng hoàng hơn. 

 Nhờ TTCK, các doanh nghiệp mới có thể phát hành, đem bán các cổ phiếu, trái 

phiếu của họ. 

 UBCK nhà nước chỉ chấp nhận các cổ phiếu, trái phiếu của những công ty đầy 

đủ các điều kiện: Kinh doanh hợp pháp, tài chính lành mạnh, có doanh lợi…và dân 

chúng chỉ mua của những công ty có uy tín. Với sự tự do lựa chọn của người mua cổ 
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phiếu, để bán được cổ phiếu, không có cách nào khác hơn là những nhà quản lý doanh 

nghiệp phải tính toán làm ăn đàng hoàng và có hiệu quả kinh tế. Hơn nữa, luật lệ của 

TTCK bắt buộc các doanh nghiệp tham gia TTCK phải công bố công khai các báo 

cáo tài chính, kết quả kinh doanh hàng năm trước công chúng…Qua đó dân chúng có 

cơ hội nhận định đánh giá được từng công ty. 

 Việc mua bán cổ phiếu của công ty một cách tự do, người có cổ phiếu trở 

thành sở hữu chủ của công ty, họ có thể kiểm soát công ty một cách dễ dàng qua các 

cơ quan quản lý công ty và nhận biết được khả năng hoạt động của công ty qua sự 

chấp nhận của TTCK. Từ đó thúc đẩy công ty phải làm ăn đàng hoàng hơn, tốt hơn. 

 2.2.3.7.Thị trƣờng chứng khoán tạo môi trƣờng về đầu tƣ. 

 Chúng ta biết rằng nguồn tiết kiệm tiềm tàng trong dân chúng là rất lớn và hệ 

thống ngân hàng chưa thể thu hút hết nguồn vốn tiềm tàng này. Hơn nữa, dân chúng 

chưa phân biệt rõ thế nào là hùn vốn. Chúng ta đã thấy nhiều công ty cổ phần ra đời 

và nhiều cổ đông đã xem phần vốn của mình như là một loại ký thác và đòi hỏi đơn vị 

phải đảm bảo một lãi suất tương ứng cho phần hùn của mình không cần biết đơn vị 

làm ăn ra sao. 

 Thị trường chứng khoán với cơ sở pháp lý hoàn chỉnh và bộ máy quản lý hữu 

hiệu, sẽ là môi trường thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu và các loại chứng khoán 

cũng như mọi nghiệp vụ mua bán ở thị trường thứ cấp. Với sự phổ biến và hướng dẫn 

rộng rãi, người dân sẽ sử dụng nguồn tiết kiệm của mình để mua cổ phiếu hay chứng 

khoán với niềm tin về lợi nhuận hay tiền lãi đảm bảo. Dĩ nhiên là các nhà trung gian 

và các nhà môi giới phải làm tốt vai trò trung gian của mình để cho các nhà đầu tư 

riêng lẻ được thông tin đầy đủ về các công ty phát hành đã hoặc đang chuẩn bị phát 

hành cổ phiếu. Nguồn tiết kiệm quan trọng này nếu không có TTCK sẽ tiếp tục nằm 

dưới dạng cất trữ không sinh lợi cho bản thân người cất trữ và cũng chẳng đóng góp 

gì cho sự phát triển kinh tế. TTCK không những khuyến khích đầu tư mà còn là nơi 

tạo điều kiện thực hiện mọi sự mua bán dễ dàng khi cần thiết. Sự phát triển của thị 

trường sơ cấp càng trở nên hấp dẫn và tạo thói quen cho mọi người tham gia vào hoạt 

động của thị trường. 
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 2.2.3.8.Thị trƣờng chứng khoán điều tiết việc phát hành cổ phiếu. 

 Sự tồn tại và phát triển của TTCK hoàn toàn phụ thuộc vào sự tham gia thị 

trường của các đơn vị kinh tế. Tuy nhiên, sự tham gia này phải có điều kiện và chỉ khi 

nào các điều kiện này được thoả mản đầy đủ, các  đơn vị mới có khả năng yết giá trên 

thị trường chứng khoán để tiến hành mua bán. TTCK có quyền tạm ngưng mua bán 

một loại cổ phiếu nào đó nếu có vi phạm  có thể đưa đến thiệt hại cho nhà đầu tư và 

chỉ cho phép giao dịch trở lại khi mọi điều kiện cần thiết được đáp ứng đầy đủ. Như 

vậy, vai trò quản lý của TTCK là đảm bảo sự an toàn cho các nhà đầu tư bằng cách 

xem xét, đánh giá các loại cổ phiếu trước khi cho phép đưa ra mua bán. Vai trò điều 

tiết của TTCK còn có thể hướng các đơn vị kinh tế đầu tư vào các ngành hay các lĩnh 

vực như thúc đẩy chương trình cổ phần hoá các doanh nghiệp bằng cách phát hành cổ 

phiếu của những đơn vị đã được đánh giá tương đối chính xác. 

 2.2.3.9.Thị trƣờng chứng khoán thu hút vốn từ nƣớc ngoài. 

 Đầu tư vốn vào đâu để không bị mất vốn và có lời cao nhất là vấn đề nhà đầu 

tư nước ngoài quan tâm. Chính TTCK sẽ là nơi các nhà đầu tư nước ngoài theo dõi và 

nhận định hoạt động của các ngành, các doanh nghiệp trong nước. TTCK còn tạo môi 

trường thích hợp để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư một cách dễ dàng. Họ chỉ cần 

bỏ vốn vào TTCK để mua cổ phiếu hoặc cộng tác với các doanh nghiệp trong nướoc 

thành lập công ty cổ phần, rồi đem bán cổ phần trên thị trường. Như vậy, thu hút vốn 

đầu tư nước ngoài qua TTCK là một hình thức đầu tư rất hữu hiệu. 

2.3. BẢN CHẤT, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN CỦA 

SỰ HÌNH THÀNH TTCK: 

2.3.1. BẢN CHẤT: 

 Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại chứng 

khoán trung và dài hạn. Xét về mặt hình thức, hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển 

nhượng các chứng khoán chỉ là việc trao đổi các chủ thể nắm giữ chứng khoán, còn 

về mặt thực chất chính là quá trình vận động tư bản ở hình thái tiền tệ, tức là quá trình 

từ tư bản sở hữu sang tư bản kinh doanh. Các quan hệ mua bán chứng khoán trên thị 
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trường chứng khoán phản ánh các sự thay đổi chủ sở hữu về chứng khoán. Chủ thể 

tham gia thị trường chứng khoán với tư cách là nhà đầu tư, anh ta là chủ sở hữu tư 

bản, còn khi tham gia với tư cách là người sử dụng vốn đầu tư, anh ta thực hiện chức 

năng của tư bản kinh doanh. Do đó, thị trường chứng khoán xét về bản chất, không 

chỉ phản ánh các quan hệ trao đổi mua bán một số lượng nhất định các tư liệu sản 

xuất và các khoản vốn bằng tiền, mà là các quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và vốn 

bằng tiền. Nói cách khác, thị trường chứng khoán là nơi buôn bán các quyền sở hữu 

về tư bản. 

 Tư bản hiện nay được lưu thông như một loại hàng hoá thông thường có giá trị 

và giá trị sử dụng. Thị trường chứng khoán là hình thức phát triển cao của nền sản 

xuất hàng hoá. 

2.3.2. MỤC TIÊU: 

 Thị trường chứng khoán được thành lập nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các 

nguồn vốn trong quá trình phát triển kinh tế. Thị trường chứng khoán  điều tiết hữu 

hiệu nhất các nguồn vốn từ nơi sử dụng kém sang nơi sử dụng có hiệu quả hơn, tạo 

điều kiện cho nhiều người sử dụng vốn đầu tư. Thị trường chứng khoán luôn đảm bảo 

và phục vụ cho bất cứ đối tượng nào có nhu cầu về vốn. Thị trường chứng khoán khác 

với ngân hàng là cung cấp vốn cho doanh nghiệp kịp thời, đúng lúc là đầy đủ số 

lượng cần thiết đồng  thời không phải thông qua thủ tục hành chính quá khắc khe. Thị 

trường chứng khoán tạo điều kiện cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thị trường 

chứng khoán nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính. Thị trường 

chứng khoán mở rộng dịch vụ tài chính thông qua hoạt động của các tổ chức tài 

chính. 

2.3.3. NGUYÊN NHÂN: 

 Kinh nghiệm thế giới cho thấy các nước phát triển theo cơ chế thị trường đều 

phải tuân thủ theo các quy luật khắc khe của thị trường: quy luật giá trị, quy luật cạnh 

tranh, các quy luật của quan hệ cung cầu. Thị trường chứng khoán là một yếu tố cấu 
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thành đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường và nó cũng đầy đủ các đặc trưng 

của một thị trường, nó tồn tại khách quan và ra đời  tự phát trong nền kinh tế thị 

trường. TTCK ra đời do các yếu tố khách quan sau: 

 - Sự luân chuyển các nguồn vốn tài chính giữa các doanh nghiệp được diễn ra 

thông qua các hoạt động mua bán tự do cổ phiếu, trái phiếu chủ yếu được thực hiện 

trên thị trường chứng khoán. 

 - Quá trình quốc tế hoá nền kinh tế ngày càng cao làm cho các quan hệ thị 

trường nội địa nhanh chóng thay đổi theo xu hướng phát trển của thị trường thế giới. 

 - Trong quá trình sản xuất kinh doanh, chính phủ, các pháp nhân, các thể nhân 

thiếu vốn để đầu tư đã tổ chức phát hành các giấy nợ  ngắn, trung và dài hạn, các cổ 

phiếu, trái phiếu có khả năng thanh toán và luôn có chuyển đổi từ chủ sở hữu này 

sang chủ sở hữu khác. 

2.4. CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA TRÊN TTCK: 

2.4.1.Nhà phát hành: 

 Là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua TTCK dưới hình thức phát 

hành các chứng khoán. 

2.4.2. Nhà đầu tƣ: 

 Là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên TTCK. Nhà đầu tư có 

thể được chia thành 2 loại: 

 - Nhà đầu tư cá nhân: là những người có vốn nhàn rỗi tạm thời, tham gia mua 

bán trên TTCK với mục đích kiếm lời. 

 - Nhà đầu tư có tổ chức: là các định chế đầu tư thường xuyên mua bán chứng 

khoán với số lượng lớn trên thị trường. 

 Các định chế này có thể tồn tại dưới các hình thức sau: công ty đầu tư, công ty 

bảo hiểm, Quỹ lương hưu, công ty tài chính, ngân hàng thương mại và các công ty 

chứng khoán. 
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2.4.3. Các công ty chứng khoán: 

 Là những công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm nhận một 

hoặc nhiều trong số các nghiệp vụ chính là môi giới, quản lý quỹ đầu tư, bảo lãnh 

phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán và tự doanh
(6)

. 

2.4.4. Các tổ chức có liên quan đến TTCK: 

 - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước: là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước đối với TTCK ở Việt nam. 

 - Sở giao dịch chứng khoán: là cơ quan thực hiện vận hành thị trường và ban 

hành những quyết định điều chỉnh các hoạt động giao dịch chứng khoán phù hợp với 

các quy định của luật pháp và UBCK. 

 - Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán: là tổ chức phụ trợ, phục vụ các giao 

dịch chứng khoán. 

 - Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm: là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đánh 

giá năng lực thanh toán các khoản vốn gốc và lãi đúng thời hạn và theo những điều 

khoản đã cam kết của công ty phát hành đối với một đợt phát hành cụ thể. 

2.5. CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK: 

2.5.1. Nguyên tắc cạnh tranh: 

 Theo nguyên tắc này, giá cả trên TTCK phản ánh quan hệ cung cầu về chứng 

khoán và thể hiện tương quan cạnh tranh giữa các công ty. Trên thị trường sơ cấp, các 

nhà phát hành cạnh tranh với nhau để bán chứng khoán của mình cho các nhà đầu tư, 

các nhà đầu tư được tự do lựa chọn các chứng khoán theo các mục tiêu của mình. 

Trên thị trường thứ cấp, các nhà đầu tư cũng cạnh tranh tự do để tìm kiếm cho mình 

một lợi nhuận cao nhất. 

                                         
6 CTCK sẽ tham gia mua bán chứng khoán như một tổ chức độc lập, bằng chính nguồn 

vốn của công ty, chứ không phải bằng tài khoản của khách hàng. Tuy nhiên đây là một 

hoạt động khó khăn và phức tạp, hoạt động này có thể mang lại cho CTCK những khoản 

lợi nhuận lớn nhưng cũng có thể gây ra những tổn thất không nhỏ.  
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2.5.2. Nguyên tắc công bằng: 

 Công bằng có nghĩa là mọi người tham gia thị trường đều phải tuân thủ những 

qui định chung, được bình đẳng trong việc chia sẻ thông tin và trong việc gánh chịu 

các hình thức xử phạt nếu vi phạm vào những qui định đó. 

2.5.3. Nguyên tắc công khai: 

 Chứng khoán là loại hàng hoá trừu tượng nên TTCK phải được xây dựng trên 

cơ sở hệ thống công bố thông tin tốt. Theo luật định, các tổ chức phát hành có nghĩa 

vụ phải cung cấp thông tin đầy đủ theo chế độ thường xuyên và đột xuất thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng, Sở giao dịch, các công ty chứng khoán và các tổ 

chức có liên quan. 

2.5.4. Nguyên tắc trung gian: 

 Nguyên tắc này có nghĩa là các giao dịch chứng khoán được thực hiện thông 

qua tổ chức trung gian là các công ty chứng khoán. Trên thị trường sơ cấp, các nhà 

đầu tư không mua trực tiếp của nhà phát hành mà mua từ các nhà bảo lãnh phát hành. 

Trên thị trường thứ cấp, thông qua các nghiệp vụ môi giới, kinh doanh, các công ty 

chứng khoán mua, bán chứng khoán giúp các khách hàng, hoặc kết nối các khách 

hàng với nhau qua việc thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trên tài khoản 

của mình. 

2.5.5. Nguyên tắc tập trung: 

 Các giao dịch chứng khoán chỉ diễn ra trên sở giao dịch và trên thị trường 

OTC
(7)

 dưới sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tự 

quản. 

                                         
7 OTC (over the counter) - TTCK phi tập trung. Trên thị trường OTC, các giao dịch 

được tiến hành qua mạng lưới các công ty chứng khoán phân tán trên khắp quốc gia và 

được nối với nhau bằng mạng điện tử. Giá trên thị trường này được hình thành theo 

phương thức thoả thuận. 
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2.6. CÁC ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH TTCK: 

2.6.1.Yếu tố con ngƣời: 

 Đây là yếu tố quyết định khả năng hình thành và phát triển của thị trường 

chứng khoán, nó bao gồm: 

 - Các đối tượng tham gia quản lý nhà nước đối với hoạt động của thị trường 

chứng khoán. 

 - Các đối tượng tác  nghiệp trên thị trường chứng khoán. 

 - Các chuyên gia chứng khoán. 

 Các chủ thể này phải am hiểu thị trường chứng khoán, có một trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ và kinh nghiệm nhất định. Do đó, phải có chương trình đào tạo 

chuyên môn đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực chứng khoán. Trước mắt có thể 

thuê chuyên gia nước ngoài đào tạo ngắn hạn, hoặc cử các đoàn đi nghiên cứu nước 

ngoài. Về lâu dài, phải đưa chương trình thị trường chứng khoán vào các trường đại 

học, trung học kinh tế tài chính ngân hàng. 

2.6.2.Yếu tố vật chất: 

 Đó là nền kinh tế hàng hoá phát triển và quan hệ thị trường. 

 Thị trường bao gồm 3 chủ thể quan hệ với nhau: Người mua, người bán và 

người môi giới. Người mua phải có tiền và người bán phải có hàng hoá. Có như vậy 

mới hình thành thị trường. Do đó, hàng hoá và tiền tệ để tiêu thụ hàng hoá là điều 

kiện tiên quyết để hình thành thị trường. Chúng ta lần lược xét hai yếu tố này: 

 - Thứ nhất, về mặt hàng hoá. Trên thị trường chứng khoán, các loại hàng hoá 

rất đa dạng và phong phú. Đó là các loại chứng khoán: cổ phiếu, trái phiếu, công 

trái…Tất cả các loại này đều do chính phủ, các trung gian tài chính và các công ty cổ 

phần phát hành. 

 - Thứ hai, là vấn đề người mua. Mâu thuẫn cơ bản nhất đối với người mua là 

không có tiền hoặc nếu có, thì việc tham gia thị trường chứng khoán còn mang nhiều 

rủi ro đồng tiền mất giá nhanh hơn hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nghĩa là lãi suất của 
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thị trường này rất có nguy cơ là lãi suất âm, người tham gia thị trường chứng khoán sẽ 

bị lỗ vốn. Người mua cần mua, tức là có nhu cầu mua là điều kiện cần, nhưng chưa đủ 

để thị trường chứng khoán hoạt động. Chúng ta đều biết rằng thu nhập được chia làm 

hai phần: 

 + Phần để chi phí cho tiêu dùng thường xuyên như ăn, ở, mặc, giải trí… 

 + Phần tiết kiệm dành cho các mục đích khác. Chính phần tiết kiệm này là đối 

tượng thu hút của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. 

2.6.3.Yếu tố lƣu thông tiền tệ ổn định: 

 Đây cũng là điều kiện tiên quyết, gắn liền với 2 điều kiện trên vì nếu đồng tiền 

không ổn định thì thị trường chứng khoán không thể hoạt động được do mức độ rủi ro 

quá cao. 

 Nói đến ổn định tiền tệ là nói đến vấn đề kiểm soát và kiềm chế lạm phát hay 

chống lạm phát vì biểu hiện của lạm phát là sự mất giá của đồng tiền làm cho giá cả 

tăng. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận quốc tế và quốc gia xung quanh vấn đề này. Một 

khi lạm phát chưa được không chế, đồng tiền chưa ổn định thì thị trường chứng khoán  

vẫn chỉ nằm trong mơ ước, vì không ai có thể tự nguyện trao vốn với khối lượng lớn 

và lâu dài cho người sử dụng để chỉ hy vọng thu về mớ giấy lộn. Do đó, việc tìm ra 

các phương án và giải pháp đồng bộ để đấu tranh chống lạm phát ổn định tiền tệ là 

vấn đề quan trọng cần được quan tâm đúng mức, vì nó là nhân tố cơ bản quyết định 

sự hình thành, tồn tại và phát triển của TTCK. 

 Cũng cần chú ý, việc hình thành TTCK phải gắn liền với việc củng cố và phát 

triển thị trường tiền tệ, bộ phận quan trọng của thị trường tài chính. Nói cách khác, 

nếu thiếu sự hoạt động bình thường của thị trường tiền tệ thì TTCK không thể hoạt 

động được. 

2.6.4.Yếu tố pháp lý: 

 Bao gồm hệ thống pháp luật và quy chế cần thiết cho hoạt động của thị trường 

chứng khoán. 
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 Nếu xét về mặt nội dung, cần đề cập đến 3 vấn đề lớn chủ yếu sau đây: 

 - Pháp luật bảo đảm sự quản lý của nhà nước đối với việc hình thành  tổ chức 

và hoạt động của TTCK. 

 - Pháp luật xác lập các quy chế pháp lý của các chủ thể khác  nhau tham gia thị 

trường chứng khoán và cơ quan pháp lý bảo vệ những quyền lợi và lợi ích hợp pháp, 

tính độc lập và sự bình đẳng của các chủ thể đó. 

 - Pháp luật điều chỉnh các chức năng, các hình thức và các hoạt động của 

TTCK trong từng thời kỳ nhất định. 

 Quản lý nhà nƣớc đối với sự hình thành và phát triển thị trƣờng vốn: 

 Thực tiễn hoạt động của thị trường chứng khoán thế giới hằng năm qua đã 

chứng minh. Ở bất kỳ nền kinh tế thị trường phát triển nào cũng cần có sự điều tiết 

của nhà nước đối với kinh tế thị trường tuỳ thuộc vào trình độ phát triển của những 

quan hệ thị trường và nhiều nhân tố khác. 

 Quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển TTCK được thực hiện 

dưới nhiều hình thức và bằng nhiều công cụ khác nhau: Thông qua việc ban hành luật 

chứng khoán, thực hiện các chính sách nhà nước về tài chính, tiền tệ, tín dụng, đầu tư, 

lãi suất, thuế…Thông qua việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các chính sách và 

pháp luật về tổ chức và hoạt động của TTCK. 

 Xác định qui chế pháp lý của các chủ thể tham gia các quan hệ trong 

lĩnh vực TTCK (Xây dựng và ban hành luật công ty). 

 Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường và sự hội nhập của nền kinh tế thế 

giới, các chủ thể tham gia vào lĩnh vực TTCK, giao dịch chứng khoán ngày càng tăng 

và rất đa dạng. Đó là các doanh nghiệp, các công ty, các ngân hàng, các tổ chức tài 

chính phi ngân hàng, các sở giao dịch chứng khoán, kho bạc nhà nước, các cơ quan 

nhà nước, các công dân, các tổ chức và cá nhân nước ngoài…Về mặt pháp lý, có thể 

gọi chung các chủ thể đó là những thể nhân và pháp nhân. 

 Tham gia vào các quan hệ thị trường chứng khoán, giữa các chủ thể đã hình 

thành những quan hệ nhất định. Ví dụ trong việc mua bán chứng khoán, phát hành 
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chứng khoán…để những hoạt động năng động này diễn ra theo một trật tự nhất định, 

pháp luật cần quy định: 

 - Vị trí vai trò chức năng của mỗi loại chủ thể tiến hành những hoạt động đó. 

 - Những quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của các chủ thể trong những 

hoạt động thuộc lĩnh vực TTCK. 

 - Những trình tự, thủ tục tổ chức, thành lập các pháp nhân hoạt động trên 

TTCK. 

 Xây dựng luật TTCK và Luật sở giao dịch chứng khoán: 

 a. Luật thị trƣờng chứng khoán: 

 Các nước có TTCK đều thành lập một tổ chức quản lý thị trường này. Tên gọi 

của tổ chức này ở mỗi nước là khác nhau (Ở Mỹ gọi là Uỷ ban chứng khoán dân tộc; 

ở đa số các nước khác gọi là Uỷ ban quản lý TTCK). Những luật lệ TTCK đều quy 

định rõ: 

 - Các mục tiêu hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức nói trên. 

 - Xác định rõ ý nghĩa các thuật ngữ: Chứng khoán, người môi giới, người lãnh 

đạo, người bảo lãnh, người mua bán… 

 - Quy định cụ thể việc phát hành, mua bán chứng khoán. 

 - Dự trù các biện pháp khen thưởng, báo cáo công khai trước dân chúng về tình 

hoạt động của công ty. 

 - Xác định rõ các điều kiện phổ biến thông tin. 

 - Quy định rõ các hành vi tiêu cực trên thị trường như giả mạo chứng khoán, 

thao túng thị trường. 

 - Quy định rõ các biện pháp bảo vệ cổ đông. 

 - Thực hiện thưởng phạt nghiêm minh mọi vi phạm về mặt dân sự và hình sự. 

 - Quy định các điều khoản nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài. 

 b. Luật về sở giao dịch chứng khoán: 

 Ở hầu hết các nước kinh tế thị trường, luật về sở giao dịch chứng khoán là một 

bộ phận cấu thành của TTCK (như các nước phương Tây). Ở một số  nước như Mỹ 
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Latinh, Mêhicô, Brazil, Achentina họ có những đạo luật riêng. Nhưng nhìn chung luật 

về sở giao dịch phải bao gồm những vấn đề sau: 

 - Các chức năng của sở, Những quy chế hoạt động của sở. 

 - Tiêu chuẩn của các hội viên, Các tiêu chuẩn gia nhập của công ty. 

 - Các điều kiện đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Tỉ lệ hoa hồng cho 

những nhà môi giới. 

 - Các chế độ khuyến khích giảm phí trung gian, Các điều khoản khác như: Xử 

lý vi phạm các quy luật, giải thể sở. 

2.6.5. Yếu tố kỹ thuật: 

 Đó là cơ sở máy móc thiết bị, phương tiện thông tin, tính toán, văn phòng giao 

dịch…cần thiết cho việc thành lập, vận hành hệ thống thông tin thương mại trong việc 

quản lý và điều chỉnh hoạt động TTCK. Vấn đề cơ sở kỹ thuật này sẽ được dễ dàng 

giải quyết khi chủ trương thiết lập thị trường chứng khoán đã có và tất yếu đòi hỏi 

phải có một số vốn nhất định. 

2.7. NHỮNG HÀNH VI TIÊU CỰC TRÊN TTCK: 

2.7.1. Đầu cơ chứng khoán, lũng đoạn thị trƣờng: 

 Trên TTCK hoạt động đầu tư làm tăng doanh số giao dịch thị trường, tăng tính 

thanh khoản của chứng khoán. Nhưng nếu những nhà đầu tư cấu kết với nhau để mua 

hoặc bán chứng khoán với số lượng lớn gây nên cung cầu giả tạo, làm giá CP tăng 

hay giảm đột biến gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường. 

 Trong lĩnh vực tài chính, đầu cơ là việc mua, bán, nắm giữ, bán khống các loại 

tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hoá, tiền tệ, bất động sản, chứng khoán 

phái sinh nhằm thu lợi từ sự biến động giá mạnh của chúng. Vì hoạt động đầu cơ áp 

dụng với các loại tài sản tài chính biến động như vậy cho nên đầu cơ là một kiểu kinh 

doanh có rủi ro rất cao. Ngược lại với đầu cơ là việc mua và nắm giữ các tài sản tài 

chính để tăng thu nhập thông qua cổ tức hoặc lãi suất, hay còn gọi là đầu tư. 
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 Đây là thuật ngữ dễ gây sự hiểu lầm do đó chúng ta cần phải làm rõ hai khái 

niệm. 

 Người đầu tư (Investor): Tức là đại đa số công chúng mua chứng khoán, là người 

mua bán chứng khoán cùng với mục tiêu có lời nhưng trong dài hạn, họ muốn 

thông qua các cổ phiếu để góp vốn vào hoạt động kinh doanh của những công ty. 

 Người đầu cơ (speculation): Thường là những người nhằm đến lợi ích ngay trước 

mắt. Bằng sự nhạy bén của mình họ chớp thời cơ để mua hoặc bán chớp nhoáng 

các chứng khoán. Mục tiêu của người đầu cơ là muốn kiếm lời thông việc mua và 

bán chứng khoán chấp nhận sự rủi ro miễn sao có lợi cho bản thân mình là được. 

 Yếu tố đầu cơ đã tạo nên tình trạng cung cầu chứng khoán giả tạo, từ đó gây 

nên sự khan hiếm hay thừa thãi một cách giả tạo các loại chứng khoán, làm cho giá cả 

chứng khoán tăng hoặc giảm đột ngột làm rối loạn thị trường có thể dẫn đến sụp đổ 

TTCK. 

 Hầu hết các nhà đầu cơ không chuyên nghiệp thường bị thua lỗ trong các vụ 

đầu cơ, trong khi những người kiếm được lợi nhuận dần dần trở thành những tay đầu 

cơ chuyên nghiệp.  

 Lợi ích của hoạt động đầu cơ là nó cung cấp cho thị trường một lượng vốn lớn, 

làm tăng tính thanh khoản cho thị trường và làm cho cho các nhà đầu tư khác dễ dàng 

sử dung các nghiệp vụ như phòng vệ hay kinh doanh chênh lệch giá để loại trừ rủi ro. 

Tuy nhiên đầu cơ cũng gây ra những tác động tiêu cực. Khi có hoạt động đầu cơ giá 

lên diễn ra, giá của một loại hàng hoá nhất định có thể tăng đột ngột vượt quá giá trị 

thực của nó, đơn giản vì việc đầu cơ đã làm gia tăng cái gọi là "cầu ảo". Giá tăng lại 

tiếp tục làm các nhà kinh doanh khác nhảy vào thị trường này với hi vọng giá sẽ còn 

lên nữa. Hiệu ứng tâm lý này tiếp tục đẩy giá lên, làm cho thị trường này trở nên rất 

nóng và ẩn chứa rủi ro cao. Toàn bộ quá trình này được gọi là "bong bóng kinh tế", 

một khi trái bong bóng này bị chọc thủng thì các nhà đầu cơ trên thị trường này có thể 

gặp những tổn thất vô cùng nặng nề. 
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2.7.2. Bán khống: 

 Bán khống (Short-selling), trong tài chính có nghĩa là một cách kiếm lợi nhuận 

từ sự kỳ vọng tụt giảm giá của một loại chứng khoán, ngoại tệ... 

 Trong giao dịch chứng khoán, bán khống là bán một loại chứng khoán mà 

người bán không sở hữu tại thời điểm bán, cụ thể hơn là bán chứng khoán vay mượn. 

Bán khống một cổ phiếu là giao dich hoàn toàn đối lập với việc mua một cổ phiếu.  

  Bán khống là một khái niệm tài chính còn tương đối mới mẻ đối với TTCK 

Việt Nam. Tuy nhiên, trên thế giới, nghiệp vụ bán khống đã được một số TTCK trên 

thế giới thực hiện từ rất lâu và hiện trở nên phổ biến ở TTCK các nước phát triển. 

Nghiệp vụ kiếm lợi thông qua giá cổ phiếu giảm đã được bắt nguồn từ thế kỉ thứ 18 ở 

Anh. 

 Bán khống một cổ phiếu có nghĩa là người bán đang cho rằng giá cổ phiếu đó 

sẽ sụt giảm chứ không giống như khi mua một cổ phiếu và hi vọng giá của nó tăng 

lên. Khi nhà đầu tư dự đoán trong tương lai giá cổ phiếu sẽ giảm, họ sẽ đi vay cổ 

phiếu của CTCK để bán; sau khi giá hạ, họ sẽ mua cổ phiếu đó trên thị trường để trả 

lại và hưởng khoản chênh lệch giá.  

 Nhưng nếu giá trên thị trường không hạ như dự đoán mà lại tăng lên, đến kỳ 

hạn trả lại, nhà đầu tư đó sẽ phải mua chứng khoán với giá cao hơn và chấp nhận bị 

lỗ. 

2.7.3. Mua bán nội gián: 

 Một cá nhân nào đó lợi dụng thông tin của nội bộ trong một đơn vị kinh tế để 

mua, bán cổ phiếu của đơn vị đó có ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu nếu thông tin đó 

được công bố rộng rãi. Mua bán nội gián được xem là phi đạo đức về mặt thương 

mại, vì người có nguồn thông tin từ bên trong sẽ có một lợi thế không hợp lý đối với 

nhà đầu tư bên ngoài để thu hút lợi về riêng cho mình hay tránh lỗ và dĩ nhiên đi 

ngược lại nguyên tắc mọi nhà đầu tư đều phải có cơ hội như nhau. Mua bán nội gián 

được xem như vi phạm quyền lợi chung, vì lợi dụng nguồn thông tin từ bên trong 
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người mua, bán thu được lợi nhuận hay tránh lỗ lã và hậu quả sẽ do người không có 

được thông tin đó gánh chịu.  

2.7.4. Thông tin sai sự thật: 

 Đây là một hành vi thiếu đạo đức nhằm làm cho giá cổ phiếu của công ty khác 

sụt giảm hoặc giá CP công ty của mình tăng lên do việc phao tin đồn thất thiệt trên thị 

trường. 

 Các công ty cũng có thể công bố thông tin sai sự thật, không cập nhật thông 

tin, không đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư gây thiệt hại cho nhà dầu tư. 

2.7.5. Một số hành vi làm thiệt hại lợi ích nhà đầu tƣ: 

 - Làm trái lệnh đặt mua, bán của nhà đầu tư. 

 - Không cung cấp xác nhận giao dịch theo qui định. 

 - Tự ý mua, bán CK trên TK của khách hàng. 

  Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

 

1. Thị trường chứng khoán là gì? 

2. Thị trường chứng khoán có vai trò như thế nào? 

3. Các thành phần nào tham gia trên thị trường chứng khoán? 

4. Cơ cấu tổ chức của thị trường chứng khoán Việt Nam? 

5. Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán là gì? 

6. Những hành vi nào là hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam? 
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CHƯƠNG 3 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
……………………………………………………………… 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong chương này, người học có thể: 

- Hiểu được khái niệm đặc điểm của công ty cổ phần. 

- Trình bày được ưu và nhược điểm của công ty cổ phần. 

- Trình bày được cơ cấu tổ chức của một công ty cổ phần 

- Trình bày được các loại công ty cổ phần. 

3.1. KHÁI NIỆM CÔNG TY CỔ PHẦN: 

 Công ty cổ phần là công ty được thành lập do  nhiều người, tổ chức xã hội có 

tư cách pháp nhân bỏ vốn ra. Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần 

bằng nhau, được gọi là cổ phần, mà nó được thể hiện bằng cổ phiếu. Người hùn vốn 

với tư cách là các cổ đông sẽ mua một số cổ phần đó. 

 Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số tiền cổ phần mình đã xuất 

vốn và cổ đông được quyền tự do sang nhượng lại cổ phần cho người khác thông qua 

việc mua bán các cổ phiếu. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân số lượng tối thiểu là 3 

và không hạn chế số lượng tối đa. 

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của 

pháp luật về chứng khoán. 

 Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy phép kinh 

doanh. 

 Như vậy, CTCP là một tổ chức kinh tế do nhiều thanh viên thoả thuận lập nên 

một cách tự nguyện và góp vốn tuỳ theo khả năng của mình để tiến hành hoạt động 

kinh doanh. 

 Theo luật công ty ở Việt Nam, công ty cổ phần là công ty trong đó: 

 - Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. 

Giá trị mỗi phần gọi là mệnh giá cổ phiếu. Mỗi cổ đông có thể mua một hoặc nhiều cổ 

phiếu. 
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 - Cổ phiếu được phát hành có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu của 

sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị phải là những cổ phiếu có ghi tên. 

 - Cổ phiếu không ghi tên được tự do chuyển nhượng. cổ phiếu có ghi tên chỉ 

được tự do chuyển nhượng nếu được sự đồng ý của hội đồng quản trị. 

 - Công ty cổ phần được tự do đặt tên, trên bảng hiệu, hoá đơn, quảng cáo, các 

giấy tờ giao dịch khác của công ty đều phải ghi tên công ty kèm theo chữ “Công ty cổ 

phần” và vốn điều lệ. 

 Trong nền kinh tế nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự 

quản lý của nhà nước, các công ty cổ phần, đặc biệt là các công ty quy mô lớn có vị trí 

và vai trò rất quan trọng thể hiện trên các mặt: 

 - Tách biệt quyền sở hữu và quyền quản lý, phân định rõ chức năng quản lý - 

sản xuất kinh doanh và chức năng quản lý của nhà nước về kinh tế. 

 - Huy động vốn từ mọi thành phần kinh tế, từ mọi người dân có tiền nhàn rỗi. 

Thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài tăng thu và giảm gánh  nặng cấp phát ngân sách. 

 - Tạo hàng hoá cho TTCK thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển của bộ 

phận thị trường này nhằm hoàn thiện hơn nữa thị trường vốn. 

 - Đưa mọi hoạt động của doanh nghiệp vào khuôn khổ của luật pháp và chịu sự 

chi phối của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

3.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY Cổ PHẦN: 

3.2.1.Ƣu điểm của công ty cổ phần: 

 - Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân. 

 - Có khả năng huy động vốn nhàn rỗi rất lớn nhờ phát hành cổ phiếu và trái 

phiếu, có thể mua bán tự do. 

 - Công ty cổ phần loại trừ trách nhiệm của cổ đông đối với các chủ nợ của công 

ty. Trong trường hợp bị thua lỗ, cổ đông chỉ chịu thiệt trong số vốn đã góp. 

 - Thời gian hoạt động của công ty cổ phần là vô hạn. 

 - Cổ đông được giải phóng khỏi chức năng quản lý công ty. 

 - Công ty cổ phần được tổ chức và quản lý rất chặt chẽ, cơ cấu tổ chức gồm có: 

Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát…Mỗi bộ phận có chức năng và 

quyền hạn khác nhau. 
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 - Gắn người lao động với kết quả cuối cùng 

 - Dễ dàng thay đổi quy mô hoạt động bằng cách phát hành thêm hoặc mua lại 

cổ phần. 

3.2.2. Nhƣợc điểm của công ty cổ phần: 

 - Luật doanh nghiệp quy định số thành viên tối thiểu. 

 - Việc cấp tín dụng khó khăn vì là trách nhiệm hữu hạn. 

 - Điều lệ công ty chặt chẽ, tính công khai hoá cao, khó giữ bí mật tài chính, bí 

mật trong kinh doanh. 

 - Mức thuế cao, ngoài thuế TNDN còn phải chịu thuế TNCN. 

 - Công ty khó thay đổi phạm vi kinh doanh vì phải căn cứ vào điều lệ. 

3.3. CÁC LOẠI CÔNG TY CỔ PHẦN: 

 - Công ty cổ phần nội bộ: Công ty chỉ bán cổ phần cho một số cổ đông nhất 

định. Công ty này rất ít người quy mô nhỏ, trình độ quản lý chưa cao. 

 - Công ty cổ phần công cộng: Đây là hình thức cao của công ty cổ phần nội bộ, 

là công ty cổ phần có bán cổ phiếu rộng rãi ra công chúng, công ty có trình độ quản lý 

cao, quy mô lớn. 

 - Công ty cổ phần công cộng đã đăng ký vào TTCK có tổ chức. Nó phát hành 

chứng khoán được đăng ký chứng khoán vào danh mục chứng khoán trên sở giao dịch 

chứng khoán. Nó giao dịch mua bán ổn định, hàng hoá cao cấp, chất lượng. 

3.4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN: 

3.4.1. Cổ đông: 

 Cổ đông là người chủ sở hữu một phần công ty nên có quyền tham gia quản lý 

công tythông qua quyền bầu cử ra hội đồng quả trị và ban kiểm soát của công ty. 

 Ngoài quyền đã nêu trên, các cổ đông còn có các nhiệm vụ và quyền lợi sau: 

 - Góp vốn đầy đủ và đúng thời hạn theo điều lệ của công ty. 

 - Cùng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty. 

 - Chấp hành đầy đủ điều lệ công ty, các quyết định của đại hội cổ đông cũng 

như pháp luật của nhà nước. 



 
 

Page | 39  
 

 - Được nhận thu nhập của công ty dưới hình thức cổ tức theo mức quy định của 

đại hội cổ đông, được nhận thông tin liên quan đến hoạt động của công ty. 

 - Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ 

đông. 

3.4.2. Đại hội đồng cổ đông: 

 Đại hội cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 

quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội cổ đông bao gồm các loại sau: 

 - Đại hội cổ đông sáng lập được triệu tập để tiến hành các thủ tục thành lập, 

thảo luận và thông qua điều lệ công ty. 

 - Đại hội đồng bất thường được triệu tập để sửa đổi điều lệ công ty hoặc thảo 

luận những vấn đề khẩn cấp. 

 - Đại hội đồng thường kỳ được tiến hành hàng năm từ 1 đến 2 lần. 

Đại hội cổ đông có các quyền và các nhiệm vụ sau: 

 + Quyết định loại cổ phiếu và tổng số cổ phần chào bán,  mức cổ tức hàng năm 

của từng loại cổ phiếu. 

 + Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát. 

 + Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty. 

 + Quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. 

 + Thông báo báo cáo tài chính hàng năm. Thông qua định hướng phát triển 

công ty. 

 Đại hội cổ đông họp ít nhất mỗi năm 1 lần theo quy định của hội đồng quản trị. 

3.4.3. Hội đồng quản trị: 

 Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất có trách nhiệm tập thể trong việc 

quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần trong phạm vii luật 

pháp. 

 Thành phần bao gồm từ 5 đến 15 người tuỳ theo luật định. Thành phần của hội 

đồng quản trị chỉ bao gồm những thành viên trong công ty. Tuy nhiên, một số nước 

quy định hội đồng quản trị phải là những thành phần ngoài công ty (Pháp, Thuỵ 

Điển…) để tách rời khả năng điều tra với khả năng quản lý cụ thể. Thông thường các 

thành viên của hội đồng quản trị là những người có cổ phần cao nhất trong công ty. 
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Họ có thể là những người đại diện cho ngân hàng hay 1 định chế tài chính trung gian 

nào đó đã góp vốn cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, 

giám sát hoạt động kinh doanh. Họ cũng có thể là những người đại diện cho khách 

hàng lớn hay các nhà cung cấp thiết yếu, họ cũng có thể là đại diện cho cơ quan chính 

quyền hay một nhân vật có uy tín. 

 Quyền hạn: 

 - Soạn thảo các nghị quyết để đưa ra đại hội cổ đông thảo luận và thông qua. 

 - Thành viên hội đồng quản trị không được hưởng lương, chỉ được hưởng thù 

lao trong mổi lần hiện diện, trong mỗi lần của cuộc họp. 

 - Họ có thể hưởng quyền lợi từ quỹ không chia hàng năm của công ty. 

 - Họ có quyền được chọn hay mua cổ phiếu mới của công ty với giá ưu đãi 

 - Chọn hoặc bãi nhiệm chủ tịch, tổng giám đốc công ty hoặc các quan chức cấp 

cao khác trong công ty. Họ có quyền quyết định mức thù lao cho bộ phận quản lý cấp 

cao. 

 - Họp giải quyết những bất đồng ý kiến trong hàng ngũ các tổng giám đốc điều 

hành, hội đồng quản trị có quyền sửa đổi tạm thời các quy chế của công ty cho phù 

hợp với tình hình và yêu cầu của pháp luật. 

 - Được phép quy định những chỉ tiêu trong thời giới hạn do đại hội cổ đông ấn 

định. 

 - Có quyền quy định về tỷ lệ phân chia lợi ích cổ phần, quy định về vấn đề mua 

lại hay xác lập công ty. 

 Trách nhiệm: 

 - Quản lý công ty nhằm phục vụ cho lợi ích của cổ đông. 

 - Nếu hội đồng quản trị có những hành vi sai phạm với các cổ đông họ chịu 

trách nhiệm về những hành vi sai phạm đó. Tuy nhiên, quá trình điều hành công ty họ 

không vấp phải sai lầm nào mà làm tròn trách nhiệm vì hoàn cảnh suy thoái dẫn đến 

công ty bị phá sản hay giải thể thì trong trường hợp đó họ không bị truy cứu trách 

nhiệm. 
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3.4.4. Ban kiểm soát: 

 Đây là bộ phận do đại hội cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt 

động của hội đồng quản trị nhằm bảo vệ lợi ích của các cổ đông những người sở hữu 

chủ đối với công ty. 

 Thông thường ở các nước đại hội đồng cổ đông bầu ra ban kiểm soát có từ 5 

đến 7 thành viên có chuyên môn về kế toán. Ban kiểm soát phải là cổ đông. Quyền và 

nhiệm vụ của trưởng ban kiểm soát do điều lệ công ty quy định. 

 Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau: 

 - Kiểm tra tính thích hợp, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh 

doanh trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. 

 - Thẩm định báo cáo tài chính  hàng năm của công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ 

thể liên quan đến quản lý. 

 - Thường xuyên thông báo với hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết 

luận và kiến nghị lên đại hội cổ đông. 

 - Báo cáo đại  hội cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi 

chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các loại báo cáo khác của 

công ty. 

 - Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh của công ty. 

 Việc kiểm tra với nội dung trên không được cản trở hoạt động bình thường của 

hội đồng quản trị, không gây gián đoạn trong điều hành hoạt động kinh doanh hàng 

ngày của công ty. 

3.5. CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

3.5.1.Vốn chủ sở hữu: 

 CTCP là công ty mà vốn điều lệ được chia ra làm nhiều phần bằng nhau, mỗi 

phần được gọi là cổ phần. Do đó, vốn góp ban đầu của cổ đông tạo nên vốn chủ sở 

hữu hay vốn cổ phần. Đây là nguồn vốn cơ bản và quan trọng nhất trong cơ cấu vốn 

của công ty cổ phần, nó đại diện cho tình trạng tài chính của chủ sở hữu. 

 Điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu: 
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 Tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện 

sau: 

 - Mức vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ Việt Nam đồng. 

 - Hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liên tục gần nhất. 

 - Thành viên hội đồng quản trị và giám đốc (tổng giám đốc) có kinh nghiệm 

quản lý kinh doanh. 

 - Có phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ 

phiếu. 

 - Tối thiểu 20% vốn cổ phần của tổ chức phát hành phải được bán cho trên 100 

người đầu tư ngoài tổ chức phát hành. Trường hợp vốn cổ phần của tổ chức phát hành 

từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ tối thiểu này là 15% vốn cổ phần của tổ chức phát hành. 

 - Cổ đông sáng lập phải nắm giữ ít nhất 20% vốn cổ phần của tổ chức phát 

hành và phải nắm giữ mức tối thiểu này 3 năm kể từ  ngày kết thúc việc phát hành. 

 - Trường hợp cổ phiếu phát hành có tổng giá trị theo mệnh giá vượt 10 tỷ đồng  

thì phải có tổ chức bảo lãnh phát hành
(8)

. 

3.5.2. Tăng vốn: 

 Trong quá trình phát triển công ty có nhu cầu tăng vốn nhằm tăng quy mô sản 

xuất kinh doanh hay đầu tư thiết bị, khoa học kỹ thuật. Nhu cầu tăng thêm vốn này sẽ 

được thực hiện bằng nhiều cách. Một trong các cách đó là tăng vốn điều lệ bằng cách 

phát hành thêm cổ phiếu mới. 

 Công ty cổ phần chỉ đƣợc cấp giấy phép phát hành cổ phiếu mới để bổ 

sung nếu có các điều kiện sau: 

 - Đã thu hết tiền cổ phiếu phát hành trong đợt trước. 

 - Chứng minh được hoạt động kinh doanh của công ty đang được quản lý tốt và 

có hiệu quả. 

 - Được ngân hàng đảm nhiệm giúp đỡ dịch vụ ngân quỹ và kế toán liên quan 

đến việc phát hành cổ phiếu. 

                                         
8 Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ 

tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức việc phân phối chứng khoán và giúp bình 

ổn giá chứng khoán trong giai đoạn đầu sau khi phát hành. Trên thế giới, các ngân hàng 

đầu tư thường là những tổ chức đứng ra làm bảo lãnh phát hành. 
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 - Có chương trình và kế hoạch cụ thể công khai gọi vốn trong công chúng. 

Chương trình và kế hoạch phải đảm bảo cho mọi người quan tâm, hiểu rõ, hiểu đúng 

tình hình kinh doanh, thực trạng tình hình tài chính, triển vọng và phát triển của công 

ty để họ có cơ sở quyết định mua cổ phiếu. 

 - Giấy phép phát hành cổ phiếu mới phải quy định rõ tổng số vốn gọi thêm, số 

cổ phiếu được phát hành, thời hạn thực hiện việc gọi thêm vốn. 

 Điều kiện phát hành thêm cổ phiếu: 

 - Lần phát hành sau phải cách 1 năm sau lần phát hành trước. 

 - Giá trị cổ phiếu phát hành thêm không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu 

hành. 

3.5.3. Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần: 

 Việc chuyển trái phiếu thành cổ phiếu, trước hết được áp dụng đối với những 

trái phiếu có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu đã được quy định khi phát hành trái 

phiếu. Sau đó, nếu công ty vẫn có nhu cầu tăng vốn điều lệ theo phương thức này thì 

mới áp dụng chuyển đổi các loại trái phiếu khác. 

 Trái phiếu chuyển thành cổ phiếu sẽ làm tăng vốn cổ phần của công ty cho nên 

phải được đại hội đồng cổ đông nhất trí và tiến hành trên cơ sở tự nguyện của các trái 

chủ. 

 Các trường hợp tăng vốn điều lệ nêu trên của công ty cổ phần đều phải được 

tiến hành phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Công ty phải làm thủ tục đăng ký 

lại vốn điều lệ ới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép hoạt 

động và đăng ký kinh doanh. 

3.5.4. Tăng vốn dƣới hình thức vay vốn ngân hàng và phát hành trái 

phiếu: 

 - Vay ngân hàng: Hình thức tín dụng ngân hàng ngắn hạn và dài hạn với những 

ràng buộc về điều kiện, thủ tục, thời hạn và định mức, chỉ phù hợp với các công ty có 

nhu cầu vốn giới hạn và tỷ lệ nợ không vượt quá mức quy định. 

 Ngoài ra việc phát hành chứng khoán để huy động vốn trên thị trường chứng 

khoán mở ra một khả năng rộng lớn giải phóng về vốn. 
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 - Phát hành trái phiếu: Các loại giấy nợ trung và dài hạn được phát hành ra 

công chúng với nghĩa vụ ràng buộc công ty trong việc hoàn trả lãi và vốn. Công ty chỉ  

đựoc phép phát hành trái phiếu nếu có đủ các điều kiện sau: 

 + Có phương án kinh cụ thể đòi hỏi vốn lớn. 

 + Đã hoạt động ít nhất là 2 năm và chứng minh được hoạt động kinh doanh của 

công ty đang được quản lý tốt, có hiệu quả. 

 + Được ngân hàng nơi công ty mở tài khoản chứng nhận số tiền còn lại ở ngân  

hàng  và được cơ quan công chứng chứng nhận giá trị số tài sản bằng hiện vật của 

công ty đủ đảm bảo cho tổng số vốn dự định hay còn có thể có được một hay nhiều 

ngân hàng bảo lãnh. 

 + Được ngân hàng đảm nhiệm giúp đỡ dịch vụ ngân quỹ và kế toán liên quan 

đến việc phát hành trái phiếu. 

 + Giấy phép phát hành trái phiếu phải quy định rõ mức vốn được vay qua phát 

hành trái phiếu, mức ưu đãi và thời hạn hoàn trả vốn. 

 + Trên mỗi trái phiếu phải ghi rõ số thứ tự giá trị của trái phiếu, tổng số vốn 

huy động bằng trái phiếu, mức lãi và thời hạn thanh toán. 

 Điều kiện phát hành trái phiếu: 

 - Tuân thủ theo các quy định nêu trên. 

 - Tối thiểu 20% tổng giá trị trái phiếu xin phép phát hành phải được bán cho 

trên 100 người đầu tư, trường hợp tổng giá trị trái phiếu xin phép phát hành từ 100 tỷ 

đồng trở lên thì tỷ lệ tối thiểu này là 15% tổng giá trị trái phiếu. 

 - Phải có tổ chức bảo lãnh phát hành, trừ trường hợp tổ chức phát hành là tổ 

chức tín dụng. 

 - Có cam kết thực hiện  nghĩa vụ đối với người đầu tư. 

 - Xác định đại diện người sở hữu trái phiếu. 

3.5.5. Bổ sung vốn từ lợi nhuận: 

 Lợi nhuận ròng của công ty sau khi trả thuế và lãi cho  những khoảng vay như 

ngân hàng, trái phiếu, cổ phiếu ưuu đãi, là thu nhập của các cổ đông nắm giữ cổ phiếu 

thường, Hàng năm hội đồng quản trị sẽ quyết định tỷ lệ phân chia số lợi nhuận ròng 

này thành hai phần tuỳ theo chiến lược phát triển của công ty. Một phần được đưa vào 
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quỹ dự trữ, phần còn lại được chia cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Chính phần lợi 

nhuận từ quỹ dự tữ này sẽ làm một nguồn vốn bổ sung quan trọng cho nhu cầu tăng 

vốn của công ty. 

 Câu hỏi củng cố:  

 

1. Công ty cổ phần là gì? Những đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần? 

2.  Ưu nhược điểm của công ty cổ phần? 

3. Tại sao nói mô hình công ty cổ phần phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế 

hiện đại? 

4. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần? Tóm lược những chức năng, nhiệm vụ cơ 

bản của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát? 

5. Công ty cổ phần đại chúng là gì? Công ty cổ phần niêm yết là gì? 

6. Tách gộp cổ phần nhằm mục đích gì? Có ảnh hưởng gì đến vốn điều lệ của 

công ty không? 
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CHƯƠNG 4: 

HÀNG HÓA CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 
…………………………………………………………. 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong chương này, người học có thể: 

- Hiểu biết khái niệm, đặc điểm và phân loại của các loại chứng khoán cơ 

bản như cổ phiếu, trái phiếu. 

- Hiểu biết khái niệm, đặc điểm và phân loại của các loại chứng khoán cơ 

bản như cổ phiếu, trái phiếu. 

 

Trên thị trường chứng khoán đối tượng giao dịch chính là chứng khoán. Chứng khoán 

là một thuật ngữ dùng để chỉ giấy tờ có giá, tức là giấy tờ ghi nhận khoản tiền mà 

người sở  hữu chúng bỏ ra sẽ được quyền hưởng những khoản lợi tức nhất định theo 

kỳ hạn. Hay nói cách khác, là các loại công cụ tài chính dài hạn, bao gồm cổ phiếu và 

trái phiếu. 

 Ngoài ra trên thị trường chứng khoán còn giao dịch các loại giấy tờ có giá liên 

quan đến chứng khoán, được gọi là các công cụ có nguồn gốc chứng khoán hay các 

loại chứng khoán đó là: chứng khoán quyền (Rights), các chứng khế (Warrants), các 

quyền chọn (Options) và các hợp đồng tương lai (Future Contract). 

 Dƣới đây là các cơ sở phân loại chứng khoán: 

 Đặc điểm của chứng khoán: 

 Gồm có 2 loại: 

 - Chứng khoán nợ ( Debt Securities) - các trái phiếu, các giấy chứng nhận nợ 

có kỳ hạn. 

 - Chứng khoán vốn (Equity Securities) - các cổ phiếu, các giấy nhận số vốn có 

trong công ty cổ phần. 

 Tiêu chuẩn pháp lý của chứng khoán: 

 Gồm có 2 loại: 

 - Chứng khoán vô danh (Bearer Securities) - loại chứng khoán không ghi rõ họ 

tên người sở hữu. Việc chuyển nhượng các chứng khoán này rất dễ dàng không cần 

các thủ tục pháp lý. 
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 - Chứng khoán ký danh ( Nominal Securities) - loại chứng khoán ghi rõ họ tên 

người sở hữu. Việc chuyển nhượng các chứng khoán này cần các thủ tục pháp lý, cụ 

thể là thực hiện bằng thủ tục đăng ký tại cơ quan phát hành. 

 Tính chất tài chính của chứng khoán: 

 Gồm có 2 loại: 

 - Chứng khoán có lợi tức ổn định (Fixed Income Securities) - loại chứng khoán 

có xác định tỷ lệ lãi cụ thể mà người sở  hữu chứng khoán được hưởng khi đến hạn. 

Chủ sở hữu các loại chứng khoán này thường nhận được lãi và vốn khi đáo hạn. 

 - Chứng khoán có lợi tức không ổn định ( Variable Income Securities) - Loại 

chứng khoán xác định tỷ lệ lãi cụ thể mà người  sở hữu chứng khoán được hưởng. Tỷ 

lệ lãi các chứng khoán loại này tuý thuốc vào kết quả kinh doanh của công ty. 

4.1. CỔ PHIẾU: 

4.1.1. Khái niệm: 

 Cổ phiếu - loại chứng khoán chứng  minh quyền sở hữu của một cổ đông đối 

với công ty cổ phần. Hay nói cách khác cổ phiếu là giấy chứng nhận việc đầu tư vốn 

vào công ty cổ phần. 

 Cổ đông - người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. 

 Cổ phần - phần vốn đóng góp để cùng làm chủ sở  hữu công ty. 

 Cổ phiếu có những đặc điểm sau: 

 - Cổ phiếu là giấy chứng nhận sự đóng góp vào công ty cổ phần. 

 - Cổ phiếu không có kỳ hạn, nó tồn tại cùng với sự tồn tại của công ty phát 

hành ra nó. 

 - Cổ phiếu có thể được phát hành lúc thành lập công ty hoặc lúc công ty cần gọi 

thêm vốn để mở rộng công ty. 

 - Người mua cổ phiếu được quyền nhận lợi tức cổ phiếu. 

 - Người mua cổ phiếu - Người sở hữu một phần công ty cổ phần, do đó có 

quyền đầu phiếu, biểu quyết các vấn đề hoạt động kinh doanh của công ty. 

 - Người mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác. 
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4.1.2. Các loại cổ phiếu: 

 4.1.2.1 Cổ phiếu thƣờng (Common Stocks): 

 Cổ phiếu thường - cổ phiếu mà lợi tức của nó phụ thuộc vào hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của công ty cổ phần, do đó không có định mức số lãi sẽ được cuối 

năm quyết toán. Mỗi cổ phiếu thể hiện quyền lợi sở hữu của cổ đông đối với công ty. 

Cổ đông sở hữu càng nhiều cổ phiếu thì quyền lợi của họ trong công ty càng lớn. Độ 

rủi ro của loại cổ phiếu này lớn. 

 Mệnh giá cổ phiếu được in trên tờ cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu không liên quan 

trực tiếp đến giá trị thị trường của cổ phiếu đó. Mệnh giá thể hiện tầm quan trọng  nhất 

của nó vào thời điểm cổ phần lần đầu tiên được phát hành. 

 Tuy nhiên, một công ty cổ phần cũng có thể phát hành cổ phiếu không có mệnh 

giá, chẳng hạn như các cổ  phiếu đặc biệt dành cho các sáng lập viên của công ty. Cổ 

phiếu này có đặc điểm là nó chỉ được hưởng lời sau khi tiền lời thuần tuý đã chia cho 

các cổ đông. 

 4.1.2.2 Cổ phiếu ƣu đãi: 

 Hay còn gọi là cổ phiếu đặc quyền đặc quyền là loại cổ phiếu được hưởng 

quyền ưu tiên: 

 - Được hưởng một mức lãi cổ phần riêng biệt có tính cố định hàng năm. Thông 

thường cổ tức này được in trên cổ phiếu. 

 - Được ưu tiên chia lãi cổ phần trước loại cổ phiếu thường. 

 - Được ưu tiên phân chia tài sản còn lại của công ty khi phá sản trước loại cổ 

phiếu thường. 

 Tuy nhiên, không giống với cổ phiếu thường, người mua cổ phiếu thường, 

người mua cổ phiếu ưu đãi thường không được hưởng quyền bỏ phiếu để bầu ra Hội 

đồng quản trị, ban kiểm soát công ty. 

 Như vậy, do các quyền cổ đông ưu đãi không được quyền đầu phiếu và quyền 

hưởng lợi tức cổ phần bị giới hạn theoo một số lượng nhất định. Chính vì thế người ta 

nói rằng cổ đông ưu đãi chỉ có quyền sở hữu hữu hạn trong công ty. 

 Xuất phát từ những lý do trên nên giá cổ phiếu ưu đãi trên thị trường chứng 

khoán thường không dao động lên hoặc xuống nhiều như giá các cổ phiếu thường. 
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 Việc ấn định cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi có 2 cách: Cổ phiếu ưu đãi trả theo giá 

trị tuyệt đối và cổ phiếu ưu đãi trả theo tỷ lệ phần trăm. 

 Giống như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu  đãi có thể có mệnh giá hoặc không có 

mối liên quan trực tiếp đến giá trị thị trường. Nếu một cổ phiếu ưu đãi có mệnh giá, 

thì cổ tức có thể được tính theo giá trị tuyệt đối hoặc theo tỷ lệ phần trăm trên mệnh 

giá. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu ưu đãi không có mệnh giá, thì cổ tức sẽ được công bố 

tính theo giá trị tuyệt đối. 

 Thông thường một công ty cổ phần chỉ phát hành một loại cổ phiếu thường, 

nhưng công ty có thể phát hành nhiều loại cổ phiếu cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi 

gồm có các loại sau: 

 Cổ phiếu ưu đãi không gộp lãi (Non Cumulative Preferred Stocks) là loại cổ phiếu 

được hưởng một khoản lãi cổ phần ưu đãi cố định. Đôi khi, có năm công ty làm ăn 

không thành công, công ty không có tiền để trả các khoản lãi cổ phần ưu đãi này. 

Nếu đã thoả thuận trước, công ty bỏ luôn không tính tới khoản này. 

 Cổ phiếu ưu đãi có lãi cổ phần gộp hay tích luỹ ( Cumulative Preferred Stocks) có 

nghĩa là nếu năm nào đó công ty không có lãi để trả lãi cổ phần, thì số lãi nợ lại đó 

sẽ được ghi choq năm tới và sẽ được trả gộp luốn cùng với lãi năm tới hay sẽ được 

trả vào một năm nào mà công ty có đủ tiền để trả nếu công ty cứ tiếp tục nợ lãi cổ 

phần từ năm này sang năm khác, công ty sẽ phải dành số lãi có được  để trả cho 

những khoản lãi này trước hết khi trả xong mới dùng số lãi còn lãi còn lại chia cho 

cổ phần thông thường. 

 Nhiều công ty thua lỗ phải trả loại cổ phần ưu đãi tính gộp này này vượt quá con 

số trị giá cổ phần. Khi gánh nặng vượt mức chịu đựng, công ty có thể thương 

lượng với các cổ đông nắm giữ loại cổ phiếu ưu đãi này để được trả dần nhiều đợt. 

 Loại cổ phiếu ưu đãi tham dự chia phần ( Participating Preferred Stocks) 

 Để thu hút các nhà đầu tư, đôi khi một công ty cổ phần phát hành cổ phiếu ưu 

đãi tham dự chia phần. Đây là loại cổ phiếu ưu đãi mà người chủ sở hữu nó ngoài việc 

nhận được cổ tức đã công bố còn được nhận thêm các khoả cổ tức đặc biệt nếu có cổ 

tức của cổ phiếu thường  vượt quá một số lượng tiền nhất định. 
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 Loại cổ phiếu ưu đãi không tham dự chia phần (Non Particitating Preferred Stocks) 

là loại chỉ hưởng lãi cổ phần ưu đãi mà thôi, ngoài ra không còn được hưởng thêm 

phần lợi nào vào những năm công ty làm ăn phát đạt. 

 Loại cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được ( Convertible Preferred Stocks) rất được các 

cổ đông ưa chuộng  từ thập niên 1950 trở đi. Loại cổ phiếu này bao gồm một điều 

khoản  cho phép người chủ sở hữu chuyển đổi nó thành một số lượng nhất định 

các cổ phiếu thông thường. Giá cả của loại cổ phiếu chuyển đổi được giao động 

nhiều hơn các cổ phiếu thông thường. Nếu công ty thành đạt, giá trị cổ phiếu  

thông thường gia tăng trên thị trường thì giá cổ phiếu chuyển đổi ưu đãi cũng được 

gia tăng tương ứng vì chúng có thể chuyển đổi được thành cổ phiếu thông thường 

và ngược lại.  

 Loại cổ phiếu ưu đãi có thể bồi hoàn được ( Redeemable Preferred Stocks) là loại 

cổ phiếu ưu đãi mà khi phát hành có ghi kèm điều khoản rằng công ty có thể bối 

hoàn trong dố tiền mua để chuộc lại cộng thêm một khoản chi thưởng nhất định 

dành cho người sở hữu. Thường một công ty  sử dụng qiuyền bồi hoàn này để thu 

hồi các cổ phiếu ưu đãi được hưởng lãi suất cổ phần cao để thay thế bằng những cổ 

phiếu có lãi suất cổ phần tấp hơn  nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty. 

4.1.3.Các loại giá cổ phiếu thƣờng: 

 4.1.3.1. Mệnh giá (Par – value): 

 Giá trị ghi trên cổ phiếu gọi là mệnh giá cổ phiếu. Mệnh giá của cổ phiếu chỉ 

có giá trị danh nghĩa, thông thường khi mới thành lập, mệnh giá được tính như sau: 

 Mệnh giá cổ phiếu mới phát hành = VĐL của công ty cổ phần / Tổng số cổ 

phiếu phát hành 

  Ví dụ: Năm 1990 Công ty cổ phần A thành lập với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, số cổ 

phần đăng ký phát hành là 100 000 cổ phiếu. Chúng ta có mệnh giá mổi cổ phiếu = 3 

tỷ / 100.000 = 30.000đ / cổ phiếu. 

 Nhưng với thời gian công ty ngày càng phát triển , giá trị thực của cổ phiếu 

cũng như giá bán cổ phiếu trên thị trường thoát ly càng lúc càng xa mệnh giá cổ phiếu, 

và hơn nữa cái mà nhà đầu tư quan tâm khi bỏ tiền ra mua cổ phiếu đó là cổ tức của 
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công ty, yếu tố cấu thành nên giá trị thực của cổ phiếu. Do đó, mệnh giá cổ phiếu chỉ 

có giá trị danh nghĩa. 

 4.1.3.2. Thƣ giá (Book Value): 

 Giá cổ phiếu ghi trên sổ sách kế toán phản ánh tình trạng vốn cổ phần của công 

ty ở một thời điểm nhất định. 

Thư giá cổ phiếu = 
Vốn cổ phần + Vốn thặng dư + Quỹ tích lũy  

Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành 

 

 Cũng theo ví dụ trên năm 1995 công ty cổ phần A quyết định tăng thêm vốn 

bằng cách phát hành thêm 10000 cổ phiếu , mệnh giá cổ phiếu vẫn là 30.000đ, nhưng 

giá bán cổ phiếu trên thị trường là 50.000đ/cổ phiếu. Biết rằng quỹ tích luỹ dùng cho 

đầu tư còn lại tính cho đến cuối năm là 900 triệu. 

 Trên sổ sách kế toá ngày 31/12/95 như sau: 

 Vốn cổ phần theo mệnh giá: 30.000 x 110.000 =3.300 triệu 

 Vốn thặng dư: (50.000 -30.000) x 10.000 = 200 triệu 

 Quỹ tích luỹ = 900 triệu 

 Tổng số vốn cổ phần 4.400 triệu 

 Thư giá cổ phiếu = 4.400 / 110.000 = 40.000đ/cổ phiếu. 

 4.1.3.3.Hiện giá (Present Value): 

 Là giá trị cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Được tính toán căn cứ vào cổ tức của 

công ty, triển vọng phát triển công ty và lãi suất thị trường. Đây là căn cứ quan trọng 

cho nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu, đánh giá được giá trị thực của cổ 

phiếu so với giá trị thị trường và lựa chọn phương án đầu tư có hiệu quả nhất. 

 4.1.3.4. Thị giá ( Market Value): 

 Là giá cổ phiếu trên thị trường tại một thời điểm nhất định, tuỳ theo yêu cầu mà 

thị giá có thể thấp hơn , cao hơn hoặc bằng giá trị thực của nó tại thời điểm mua bán. 

Quan hệ cung cầu cổ phiếu, đến lược nó chịu tác động của nhiều nhân tố kinh tế, 

chính trị xã h ội…trong đó yếu tố quan trọng nhất là giá trị thị trường của công ty và 

khả năng sinh lời của nó. 

 4.1.3.5. Cổ tức (Dividend): 
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 Cổ tức là tiền chia lời cho cổ đông trên mỗi cổ phiếu thường, căn cứ vào kết 

quả có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Cổ tức của cổ phiếu thường được trả sau khi đã trả cổ tức cố định cho cổ phiếu ưu đãi. 

 Hàng năm ban điều hành công ty quyết định có công bố trả cổ tức hay không 

và chính sách phân chia cổ tức như thế nào. 

 Cổ tức được công bố theo năm và trả theo quý. 

Cổ tức cổ phiếu (D) = d% * F 

 Trong đó: 

- F: Mệnh giá; 

- d%: Tỷ lệ chia cổ tức. 

Chính sách chia cổ tức của công ty phụ thuộc vào: 

 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm, lấy căn cứ là 

thu nhập ròng của công ty sauu khi trả lãi và thuế. 

 - Số cổ phiếu ưu đãi chiếm trong tổng số vốn cổ phần. 

 - Chính sách tài chính trong năm tới trong đó xem xét khả năng tự tài trợ. 

 - Hạn mức của quỹ tích luỹ dành cho quỹ đầu tư. 

 - Giá trị thị trường của cổ phiếu công ty. 

4.2. TRÁI PHIẾU: 

4.2.1. Khái niệm:  

 Trái phiếu là một hình thức vay nợ, trong đó người vay phát hành một chứng 

chỉ thường là với một lãi suất xác định, đảm bảo thanh toán vào một thời hạn xác định 

trong tương lai. Trái phiếu thường được phát hành ở các thị trường vốn khác nhau bởi 

các tổ chức công cộng như các tổ chức đa quốc gia, các chính phủ của một nước hay 

chính quyền địa phương và các công ty. 

 Điều phân biệt trái phiếu với các hình thức vay nợ khác là chúng có khả năng 

trao đổi (negotiable). Thông thường đối với một khoản tiền cho vay, người cho vay 

phải ghi vào sổ sách của mình và lưu giữ cho đến khi nào khoản nợ đó được thanh 

toán, vì thế có mối quan hệ giữa người vay và người đi vay. Đối với trái phiếu thì 

không nhất thiết người đầu tư phải giữ lại nó cho đến tận khi đến hạn thanh toán, anh 

ta có thể bán lại cho một người khác hay một tổ chức khác nếu có một thị trường  thứ 
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cấp hữu hiệu. Điều này cho phép việc mua bán thực hiện đối với những trái phiếu phát 

hành trước đó ít lâu.  

 Mệnh giá trái phiếu là dố tiền nhận được lại tại thời điểm đáo hạn, là căn cứ để 

tính chiết khấu và là yếu tố cấu thành nên giá trị trái phiếu trên thị trường, do đó mệnh 

giá là cái mà nhà đầu tư quan tâm khi bỏ vốn đầu tư. 

 Tỷ suất lãi trái phiếu là mức lãi được ấn định trả hằng năm cho người chủ trái 

phiếu. 

 Ví dụ: Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn ABC vừa mới phát hành 100.000 

trái phiếu loại 1000USD mệnh giá. Với tỷ suất trái phiếu hàng năm là 5% và thời kỳ 

mãn hạn là 2 năm. Qua đó chúng ta phải hiểu rằng: 

 Công ty được vay số tiền là 100 triệu USD 

 Công ty phải trả lãi 5 triệu USD cuối năm thứ nhất. 

 Công ty phải trả lãi 5 triệu USD và trả vốn gốc 100 triệu USD vào cuối năm 

thứ hai. 

4.2.2. Phân loại theo chủ thể phát hành: 

 4.2.2.1.Trái phiếu công ty (Corporate Bonds): 

 Trái phiếu công ty hay còn gọi là trái khoán công ty. Trái phiếu công ty là một 

loại giấy chứng nhận nợ có kỳ hạn do các công ty phát hành và đến thời hạn công ty 

phát hành trái phiếu phải hoàn trả cả vốn  lẫn lợii tức cho người mua nó. 

 Trái phiếu công ty có những đặc điểm sau: 

 - Trái phiếu có thời gian đáo hạn. Khi đến thời điểm đáo hạn người sở hữu chủ 

trái phiếu được hoàn trả. 

 - Trái phiếu có lợi tức cố định, tiền lãi phải trả cho chủ trái phiếu không tuỳ 

thuộc vào mức lợi nhuận của công ty. 

 - Chủ trái phiếu thường không có quyền đầu phiếu. Tuy nhiên nếu là trái phiếu 

có thể chuyển đổi được thành cổ phiếu thường với một điều kiện nào đó chủ trái phiếu 

có thể giữ vai trò của người cổ đông thay vì là người chủ nợ. 

 - Trái phiếu đem lại cho người chủ trái phiếu quyền ưu tiên phân chia tài sản 

khi giải thể công ty. 

 - Tự do chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu cho người khác. 
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 Giữa trái phiếu công ty và cổ phiếu có những điểm khác nhau chủ yếu: 

   Cổ phiếu: 

 - Cổ phiếu là giấy chứng nhận sự hùn vốn vào công ty nên thuộc chứng khoán 

vốn. 

 - Cổ phiếu không có kỳ hạn. 

 - Người mua cổ phiếu thực tế là người mua một phần công ty tức là sở hữu chủ 

một phần công ty. 

 - Người mua cổ phiếu được quyền tham gia đại hội cổ đông để bầu ra hội đồng 

quản trị, ban kiểm soát hay nói cách khác là có quyền đầu phiếu (trừ cổ phiếu ưu đãi) 

 - Người mua cổ phiếu không có quyền rút vốn trở lại. 

 - Lợi tức cổ phiếu thông thường thay đổi theo mức lợi nhuận thu được của công 

ty, ngoại trừ cổ phiếu ưu đãi có  mức lợi tức cố định. 

 - Lợi tức cổ phiếu không được xem là yếu tố chi phí được tình trừ khi lợi tức 

chịu thuế. 

 - Khi công ty giải thể người mua cổ phiếu được chia tài sản còn lại sau người 

mua trái phiếu. 

 - Rủi ro cao. 

   Trái phiếu: 

 - Trái phiếu là giấy chứng nhận nợ có kỳ hạn, nên thuộc chứng khoán nợ. 

 - Trái phiếu có kỳ hạn. 

 - Người mua trái phiếu chỉ là người cho công ty vay tức là chủ nợ. 

 - Người mua trái phiếu chỉ là người cho công ty vay thuần tuý được quyền 

nhận lợi tức cố định nên không có quyền đầu phiếu. 

 - Người mua trái phiếu được hoàn vốn trở lại khi đến hạn. 

 - Lợi tức của trái phiếu thì ổn định không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh 

doanh của công ty. 

 - Lợi tức của trái phiếu được xem là yếu tố chi phí được tình trừ khii tính lợi 

tức chịu thuế. 

 - Khi công ty giải thể người mua trái phiếu được ưu tiên chia tài sản còn lại 

trước người mua cổ phiếu. 

 - Rủi ro thấp. 
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4.2.2.Các loại trái phiếu công ty: 

 4.2.2.1. Trái phiếu không đảm bảo (Unsecured Bonds) 

 Là loại trái phiếu chỉ dựa vào uy tín của công ty khi phát hành. Công ty không 

đem bất động ản hay tài sản công ty ra làm vật bảo đảm cho trái phiếu.Vì thế loại này 

chỉ có các công ty lớn có nhiều danh tiếng phát hành. 

 4.2.2.2. Trái phiếu có đảm bảo (Secured Bonds) 

 Là loại trái phiếu khi công ty phát hành  có đem tài sản thuộc sở hữu của mình 

ra làm đối tượng thế chấp, vật đảm bảo cho trái phiếu. 

 4.2.2.3. Trái phiếu chuyển đổi (Convertibke Bonds) 

 Là loại trái phiếu mà người chủ sở hữu đặc quyền được chuyển đổi trái phiếu 

của mình thành một số lượng nhất định những cổ phiếu thông thường. Điều khoản 

chuyển đổi được làm tăng cơ hội kiếm lời cho người mua trái phiếu, nếu giá cả cổ 

phiếu gia tăng trên thị trường. Nhưng nhà đầu tư sành sõi biết rằng dù có khả năng 

hưởng lơi thêm nhờ cổ phiếu tăng giá , song tính chất bảo đảm an toàn của loại trái 

phiếu này không cao. 

 4.2.2.4. Trái phiếu thu nhập (Income Bonds) 

 Hay còn gọi là trái phiếu điều chỉnh là loại chứng khoán lai tạp. Nó có chút gì 

đó giống như một cổ phiếu ưu đãi không tính lãi cổ phần gộp. Vì điều khoản ghi trên 

trái phiếu định rằng khoản tiền trả lãi choo trái phiếu chỉ được cho trả nếu công ty có 

lãi. 

 4.2.2.5. Trái phiếu có thể thu hồi (Callable Bonds) 

 Là loại trái phiếu mà trong đó công ty quy định một điều khoản  là cho phép 

công ty mua lại trái phiếu trước khii đến hạn. Thông thường công ty chấp nhận trả cho 

người có trái phiếu theo giá tăng (tức là lớn hơn mệnh giá của trái phiếu) khi công ty 

muốn mua lại cổ phiếu đó. 

4.2.3. Các loại trái phiếu do nhà nƣớc phát hành: 

  4.2.3.1.Trái phiếu dài hạn kho bạc ( Tresury Bonds):  

 Là loại phiếu nợ dài hạn từ 5 năm đến 30 năm hay hơn nữa, do kho bạc nhà 

nước phát hành khi huy động vốn để bổ sung  quỹ ngân sách, loại này sẽ được lưu 

thông trên thị truờng chứng khoán. Nhưng nói chung, loại tín phiếu dài hạn ít được 
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phát hành, kho bạc chủ yếu phát hành các loại tín phiếu ngắn hạn (dưới 1 năm) được 

lưu thông trên thị trường tiền tệ. 

 4.2.3.2. Trái phiếu đô thị (Municipal Bonds): 

 Là những phiếu nợ dài hạn doo chính phủ trung ương hay chính quyền địa 

phương  phát hành nhằm huy động nguồn vốn tài trợ cho các nhà đầu tư hạ tầng như 

xậy dựng trường học tu bổ phát triển xa lộ, cầu cảng…kỳ hạn trái phiếu này từ 10 năm 

đến 30 năm. Các trái phiếu này thường được ngân hàng mua khi được phát hành, sau 

đó các ngân hàng tổ chức bán lại trên thị trường chứng khoán thứ cấp cho các công ty 

bảo hiểm, các công ty tài chính, những người có tài sản lớn có thu nhập cao. 

 4.2.3.3. Công trái nhà nƣớc ( State Bonds): 

 Là loại trái phiếu dài hạn  thời hạn từ 10 nắm trở lên được phát hành từng đợt. 

Loại này do nhà nước phát hành để bù đắp sự thiếu hụt ngân sách. Loại tích luỹ tài sản 

này ở các nước phát triển được ưa chuộng nhất vì hầu như không có rủi ro. Mặt khác, 

tuy lãi suất tương đối thấp nhưng số lãi này không phải chịu thuế. Các định chế như 

ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, xí nghiệp lớn và cả cá nhân đều thích 

tham gia buôn bán loại công cụ nợ này trên thị trường chứng khoán. 

4.3. CÁC CÔNG CỤ CÓ NGUỒN GỐC CHỨNG KHOÁN: 

4.3.1.Các hợp đồng tƣơng lai (Futures Contracts): 

 Hợp đồng tương lai là hợp đồng mà trong đó người bán cam kết giao một số 

hàng hoá nào đó hay chứng khoán và người mua sẽ trả tiền khi nhận hàng hoá đó hay 

chứng khoán, với một giá và một ngày nhất định trong tương lai được xác định tại thời 

điểm ký kết hợp đồng. Để tránh mọi thiệt hại khi hợp đồng không được tôn trọng cả 

hai bên đều được yêu cầu ký quỹ vào lúc ký hợp đồng. 

 Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng tương lai thống nhất: số lượng, chất 

lượng phải giao, địa điểm giao hàng và nhiều quy định khác. Tất cả được xác định 

trước và quy định cụ thể theo các nguyên tắc giao dịch. Tiếp đó, nếu một hợp đồng 

được thoả thuận, người mua và người bán cần phải quyết định tháng giao hàng, số liệu 

trên hợp đồng và giá cả. Giá cả được thoả thuận giữa người mua và người bán, bằng 

đấu giá công khai trong phòng giao dịch của sở giao dịch các hợp đồng tương lai có tổ 

chức. 
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 Các hợp đồng tương lai có thể được thực hiện thông qua giao hàng hoặc bù 

đắp. Thực hiện bằng giao hàng có nghĩa là bạn phải là hoặc là nhận hoặc là giao hàng 

theo như hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, thực ra số các hợp đồng  tương lai được thực 

hiện bằng giao hàng rất ít, hầu hết chúng được bù đắp (hay thanh lý) trước tháng giao 

hàng. Cho dù có hợp đồng, nhưng việc giao hàng không nhất thiết phải được thực 

hiện. Các thành viên tham gia trị trường này không phải giao nhận trừ khi họ có khả 

năng hoặc monh muôốnthực hiện điều đó. Người chủ một hợp đồng, dù là người mua 

hay người bán có quyền lựa chọn bù đắp hợp đồng. Việc bù đắp hợp đồng được thực 

hiện rất nhanh chóng bằng cách đơn giản là bán hay mua một hợp đồng có cùng số 

lượng trong cùng tháng giao hàng đó. 

 Ví dụ: Một nhà đầu tư đã mua một hợp đồng tương lai 100 cổ phiếu A, có thể 

bù đắp hợp đồng này bằng việc bán một hợp đồng khác vào cùng tháng giao hàng. 

Tương tự, một người đã bán một hợp đồng có thể bù đắp hợp đồng đó bằng cách mua 

một hợp đồng khác có cùng số lượng và tháng giao hàng. Nói khác đi, một trạng thái 

này có thể bù đắp trạng thái kia và chênh lệch giá của hai giao dịch thể hiện khoản lợi 

nhuận hoặc lỗ của nhà đầu tư. 

 Một điều đáng kinh ngạc là nhà đầu tư có thể bù đắp một trạng thái giao dịch 

mà không cần xét đến các bên đối tác khác trước đó liên quan đến hợp đồng, bởi vì 

vào cuối mỗi ngày giao dịch, công ty thanh toán bù trừ đóng vai trò là một đối tác 

khác có tráchnhiệm đối với tất cả các giao dịch của các thành viên của nó. Trách 

nhiệm thuộc về phía công ty thanh toán bù trừ này tạo điều kiện cho các thành viên 

của nó được mua tự do và bán các hợp đồng mà không cần xét các khía cạnh pháp lý 

thường liên quan đến việc phá vỡ một hợp đồng. 

4.3.2 Các quyền chọn (Options): 

 Quyền chọn là một kiểu hợp đồng giữa hai bên mà trong đó một bên cho bên 

kia được quyền mua hoặc bán một loại hàng hoá cụ thể hoặc một lượng chứng khoán 

nào đó, với một giá trị xác định trong một thời hạn nhất định. Quyền hạn này sẽ hết 

gia 1trị vào ngày kết thúc thời hạn của nó. Người mua quyền được mua hoặc bán phải 

cho người kia một khoản tiền cược hay gọi là trí giá quyền chọn. 

 Quyền chọn có 2 loại: 
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 Quyền chọn mua (Call Options) là một kiểu hợp đồng giữa hai bên mà trong đó 

một bên cho bên kia được quyền mua một loại hàng hoá cụ thể hoặc một lượng chứng 

khoán nào đó với một giá xác định trong thời gian nhất định. Người mua quyềnchọn 

mua phải trả cho người bán nó một khoản tiền gọi là tiền cược thuận hay trị giá quyền 

chọn mua. 

Quyền chọn bán ( Put Options) là một kiểu hợp đồng giữa hai bên mà trong đó một 

bên cho bên kia được quyền bán một loại hàng hoá cụ thể hoặc một lượng chứng 

khoán nào đó, với một giá xác định trong một thời hạn nhất định. Người mua quyền 

chọn bán phải trả cho người bán nó một khoản tiền gọi là tiền cược nghịch hay trị giá 

quyền chọn bán. 

 Một bản hợp đồng về quyền được chọn mua hay bán phải có các mục sau: 

 - Tên công ty có cổ phiếu được mua bán theo hợp đồng. 

 - Số lượng cổ phiếu. 

 - Giá thoả thuận mua hay bán gọi là giá thực hiện. 

 Ngày quyền được mua hay bán hết hiệu lực gọi là ngày hết hạn. 

 Việc thực hiện hợp đồng có hai cách: 

 - Cách thứ nhất, gọi là hợp đồng được chọn kiểu Mỹ, hợp đồng có thể thực hiện 

bất kỳ lúc nào trong hạn định. 

 - Cách thứ hai, gọi là hợp đồng được chọn kiểu âu, hợp đồng chỉ được thực 

hiện vào cuối hạn định. 

 Các giao dịch hợp đồng về quyền chọn mua hoặc bán, xét cho cùng chính là trò 

chơi mang tính “cờ bạc” có tính toán, có phân tích và nhận định chứ không phải hoàn 

toàn do may rủi. 

 Các giao dịch này trong các thị trường chứng khoán phát triển rất tấp nập. 

Người ta có thể làm giàu được trong phút chốc hoặc bị phá sản trong giây lát cũng chủ 

yếu xuất phát từ giao dịch này. Ở Mỹ, người ta thành lập một thị trường chuyên giao 

dịch về quyền lựa chọn, gọi là “Sở giao dịch các hợp đồng lựa chọn Chicago”. 

 Tuy nhiên, tại sở giao dịch chứng khoán Newyork, sở giao dịch chứng khoán 

Mỹ vẫn có các quyền giao dịch  về quyền lựa chọn. 
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4.3.3 Chứng quyền (Rights) và chứng khế (Warrants): 

 4.3.3.1. Chứng quyền ( Rights): 

 Còn gọi là quyền đặt mua là một quyền ưu đãi mà công ty cổ phần cho các cổ 

đông được hưởng để mua cổ phiếu mới tỷ lệ với số cổ phiếu mà họ đang sở hữu. Các 

cổ đông có chứng quyền có quyền mua hoặc đặt mua cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị 

trường. Các chứng quyền thường có kỳ hạn ngắn, mỗi cổ đông được quyền hưởng ưu 

đãi này sẽ được nhận tờ chứng quyền thể hiện chính xác số lượng các trái quyền mà 

nó được hưởng. Các trái quyền sẽ được thực hiện trong thời hạn xác định theo giá ấn 

định. Nếu cổ đông thực hiện trái quyền thì điền vào tờ chứng quyền và gửi đến công 

ty song cổ đông có thể gửi séc hoặc ngân phiếu theo giá trị của những cổ phiếu mà 

anh ta muốn mua thêm. Ngược lại, nếu anh ta không muốn thực hiện trái quyền của 

mình, anh ta có thể bán lại chứng quyền của mình trên thị trường chứng khoán theo 

giá trị trường hiện hành. Nói chung, dù theo cách nào thì cổ đông cũng phải thực hiện 

theo thời hạn được ghii trên chứng quyền. Sau ngày đó, chứng quyền sẽ không còn giá 

trị, tức là nó không thể được thực hiện hoặc đem bán. 

 4.3.3.2. Chứng khế (Warrants): 

Chứng khế còn gọi là quyền dự tính ưu tiên mua cổ phiếu mới hay bảo chứng phiếu. 

Một chứng khế thường được phát hành gắn liền với một loại chứng khoán khác, cho 

phép người sở hữu nó được quyền  mua cổ phiếu thường trong một thời hạn nhất định. 

Giá định trước trên chứng khế cao hơn giá trị thị trường hiện hành của cổ phiếu 

thường và chứng khế có kỳ hạn dài hơn chứng quyền khoảng một vài năm. 

 Ví dụ: Một công ty cổ phần B có cổ phiếu thường đang lưu hành trên thị trường 

với giá 100.000đ mổi cổ phiếu vào ngày 1-5 -1996, tại thời điểm này công ty phát 

hành chứng khế cho phép người sở hữu nó được quyền mua cổ phiếu thường của công 

ty với giá 200.000đ mỗi cổ phiếu vào bất kỳ thời điểm này cho đến ngày 31-12-1997. 

Nếu công ty B là một công ty có triển vọng phát triển tốt và công chúng thấy rằng các 

cổ phiếu thường không chỉ đạt tới giá 200.000đ mỗi cổ phiếu vào năm 1997 mà còn 

có thể được buôn bán trên mức giá đó, thì chứng khế sẽ rất hấp dẫn. 

 Các chứng khế thường được phát hành cùng với các trái phiếu hoặc các cổ 

phiếu ưu đãi  để giúp cho việc chào bán lần đầu những chứng khoán này tại sở giao 

dịch chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn. Do các trái phiếu được hưởng lãi cố định và 
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các cổ phiếu ưu đãi được hưởng tỷ lệ cổ tức theo quy định, cả hai khoản này được 

thanh toán trước khi các cổ đông thường được nhân cổ tức của họ, nên việc phát hành 

chứng khế có thể cho phép công ty phát hành cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu với tỷ lệ 

thanh toán giảm, nhờ đó tiết kiệm chi phí cho công ty. 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

 

1. Chứng khoán là gì? Các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán? 

2. Hãy trình bày về chứng khoán nợ, khái niệm, đặc điểm? 

3. Các loại trái phiếu phân theo chủ thể phát hành? Theo tính chất đảm bảo bằng 

tài sản? 

4. Trái phiếu chuyển đổi là gì?công ty cổ phần phát hành này vì những ưu điểm 

nào? Về phía nhà đầu tư sẽ gặp những rủi ro gì? 

5. Lợi tức và rủi ro của trái phiếu? 

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu? 

7. Phân biệt các loại giá cổ phiếu? 

8. Lợi tức và rủi ro của cổ phiếu? 

9. Những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu? 

10. Chứng chỉ quỹ là gì? Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ được hưởng lợi ích gì? 
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CHƯƠNG 5: 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 
………………………………………… 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong chương này, người học có thể: 

- Hiểu được các hoạt động diễn ra trên sở giao dịch. 

- Hiểu được vai trò, chức năng và các nguyên tắc hoạt động của SGDCK. 

- Hiểu được các phương thức giao dịch trên SGDCK. 

5.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÕ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN: 

5.1.1.Khái niệm sở giao dịch chứng khoán: 

 Có thể nói, hầu hết các giao dịch chủ yếu của thị trường chứng khoán đều được 

diễn ra tại các sở giao dịch chứng khoán. 

 Để hiểu được nội dung, phương thức hoạt động của sở giao dịch chứng khoán 

cần phải nhận thức rằng: 

 - Sở giao dịch chứng khoán không tham gia vào việc mua bán chứng khoán, nó 

chỉ là nơi giao dịch và tạo điều kiện cho các giao dịch mua bán được tiến hành một 

cách thuận lợi, dễ dàng, hạ thấp chi phí bằng cách lập ra những luật lệ phù hợp. 

 - Sở giao dịch chứng khoán không ấn định giá chứng khoán, không can thiệp 

vào hình thành giá cổ phiếu, nó chỉ đảm bảosao cho việc đấu thầu hoặc thoả thuận giá 

mua bán chứng khoán diễn ra đúng pháp luật, công khai và tránh lừa đảo. 

 - Sở giao dịch chứng khoán cũng không kiểm soát việc mua bán chứng khoán 

mà chỉ đóng vai trò xử lý các kiện cáo trong mua bán chứng khoán. 

 Như vậy, trong điều kiện nền kinh tế hiện đại. các sở giao dịch chứng khoán 

chính là nơi tập trung các giao dịch chứng khoán một cách có tổ chức theo luật định. 

 5.1.2. Vai trò của sở giao dịch chứng khoán: 

 Sở giao dịch chứng khoán có vai trò rất quan trọng, nếu như nó được tổ chức 

tốt sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán, cụ thể là: 

 - Thúc đẩy việc thu hút và tập trung các nguồn vốn nhàn rỗi vào đầu tư, đảm 

bảo sự công bằng và tính an toàn trong việc mua bán chứng khoán. 

 - Những thông tin của sở giao dịch chứng khoán về chỉ số chứng khoán, về 

diễn biến cung cầu chứng khoán, về các chính sách tín dụng, lãi suất của nhà nước, 
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các thông tin về các công ty cổ phần tham gia vào thị trường chứng khoán có ý nghĩa 

vô cùng quan trọng. Nó cung cấp cho những người mua bán chứng khoán lựa chọn 

quyết định mua bán, giá cả và thời gian mua bán. 

 Vì vậy sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của sở giao dịch chứng khoán là một 

tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường, khii thu cầu mua bán chứng khoán trở 

nên thường xuyên. 

5.2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC: 

 Sở giao dịch chứng khoán là tổ chức có tư cách pháp nhân, nó được thành lập 

theo quy định của pháp luật. Hình thức tổ chức của sở giao dịch chứng khoán như sau: 

 - Sở giao dịch chứng khoán có thể là một DNNN (100% vốn điều lệ do nhà 

nước đóng góp). 

 - Sở giao dịch chứng khoán có thể là một doanh nghiệp tư nhân (100% vốn tư 

nhân.) 

 - Tổ chức theo dạng như một công ty cổ phần của các thành viên có tư cách 

pháp nhân hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế. 

5.3. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG 

KHOÁN: 

5.3.1. Hội đồng chứng khoán quốc gia: 

 Hay còn gọi là uỷ ban chứng khoán quốc gia là cơ quan quản lý nhà nước về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán , do chính phủ thành lập, nhằm mục đích tổ 

chức, hướng dẫn và quản lý các thị trường chứng khoán, quy định các thủ tục cần thiết 

và kiểm soát các nghiệp vụ về chứng khoán trong khuôn khổ sự bảo vệ nguồn tiền của 

dân chúng nhà đầu tư và bảo đảm cho thị trường chứng khoán hoạt động theo đúng 

pháp luật, đều đặn và phát triển vửng chắc. 

 Lịch sử phát triển của thị trường chứng khoán thế giới cho thấy sở giao dịch 

chứng khoán được hình thành trên cơ sở thị trường chứng khoán phi tập trung. Thị 

trường chứng khoán phi tập trung được hình thành một cách tự phát khi xuất hiện cổ 

phiếu, trái phiếu. Trong quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán, 

chính phủ của các quốc gia thấy cần phải có luật pháp  và cơ quan giám sát của nhà 
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nước về hoạt động phát hành và kinh doanh chứng khoán nhằm bảo vệ lợi ích của nhà 

đầu tư và bảo đảm cho sự lành mạnh của thị trường. Vì vậy, cơ quan quản lý giám sát 

thị trường chứng khoán của nhà nước được thành lập, đó là hội đồng chứng khoán 

quốc gia hoặc những tên gọi khác tương tự. 

 Thành phần của hội đồng chứng khoán quốc gia gồm có: 

- Thống đốc ngân hàng Nhà nước. 

- Bộ trưởng bộ tài chính. 

- Đại diện bộ tư pháp. 

- Đại diện bộ thương mại. 

- Đại diện bộ kế hoạch và đầu tư. 

- Một số chuyên gia về kinh tế, tài chính, tiền tệ và luật pháp. 

- Chánh văn phòng chuyên môn của hội đồng.  

 Thành phần này do thủ tướng chính phủ chỉ định bằng nghị định của bộ trưởng 

bộ tài chính với ý kiến của thống đốc ngân hàng quốc gia. 

 Hội đồng chứng khoán quốc gia có văn phòng do một chánh văn phòng chuyên 

môn điều khiển.Bên cạnh đó có một uỷ ban tư vấn gồm đại diện các ngân hàng, thành 

phần do chủ tịch hội đồng chứng khoán quốc gia ấn định bằng nghị định theo đề nghị 

của chánh văn phòng. 

 Nhiệm vụ của hội đồng chứng khoán quốc gia: 

 - Quy chế hoá toàn bộ hoạt động có liên quan đến việc phát hành chứng khoán 

và thị trường chứng khoán. Đây là cơ quan duy nhất được phép ban hành cácvăn bản 

pháp quy cho mọi hoạt động của thị trường chứng khoán như: 

+ Quy chế về việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu. 

+ Quy chế hành nghề môi giới. 

+ Quy chế đăng ký vào sở giao dịch chứng khoán. 

+ Phương thức giao dịch, thanh toán. 

+ Các quy định về thông tin công khai hoá bảo vệ nhà đầu tư. 

+ Điều lệ của sở giao dịch chứng khoán. 

 - Xét, cấp hoặc thu hồi giấy phép và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

giấy phép. Hoạt động cấp giấy phép và giám sát gồm có: 

+ Giấy phép phát hành cổ phiếu, trái phiếu. 
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+ Giấy phép hành nghề môi giới và tư vấn chứng khoán. 

+ Giấy phép hoạt động của sở giao dịch chứng khoán. 

 Công việc kiểm tra, giám sát của hội đồng chứng khoán chủ yếu theo dõi, kiểm 

tra tình hình tài chính, về việc thực hiện kinh doanh và nghĩa vụ của các tổ chức hoặc 

cá nhân được cấp giấy phép. 

 - Áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm cho thị trường hoạt động trôi 

chảy, lành mạnh và phát triển vững chắc, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Để thực 

hiện nhiệm vụ này, Hội đồng chứng khoán có thẩm quyền: 

+ Yêu cầu những người tham gia thị trường phải đăng ký mọi hoạt động để 

điều hoà  hoạt động của thị trường. 

+ Đưa ra những biện pháp chế tài mạnh mẽ khi phát hiện có thể là dấu hiệu của 

các cuộc kinh doanh nội bộ hay tạo nhu cầu giả, đẩy giá chứng khoán lên hay xuống. 

+ Kiểm soát các hoạt động mua lại hay sát  nhập các công ty cổ phần công 

cộng. 

+ Phối hợp với các ngân hàng quốc gia quy định các mức tín dụng có liên quan 

đến thị trường chứng khoán. 

+ Tiếp nhận điều tra và xử lý các kiếu tố, khiếu nại của các nhà đầu tư thành 

viên tham gia thị trường chứng khoán về các vấn đề có liên quan đến các công ty, các 

cổ phần công cộng, đến sở giao dịch chứng khoán. 

 - Là chủ quản của sở giao dịch chứng khoán - Hội đồng chứng khoán có trách 

nhiệm: 

+ Ấn định các thể lệ, thủ tục phương thức đăng ký giao dịch, thanh toán và giao 

hoán chứng khoán. 

+ Ấn định các mức lệ phí phải thu, các mức chi phí phải chi. 

+ Kiểm tra việc thực hiện điều lệ của sở giao dịch chứng khoán. 

+ Xét duyệt các phát triển sở giao dịch chứng khoán, những chính sách thúc 

đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán. 

5.3.2. Ban hành điều lệ sở giao dịch chứng khoán: 

 Hội đồng quản trị hay hội đồng sở giao dịch chứng khoán là cơ quan điều hành 

mọi hoạt động của sở giao dịch chứng khoán, do thành viên của sở bầu ra trong đó có 
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một số thành viên của hội đồng quản trị có thể do chính phủ quy định chẳng hạn như: 

Ở Hàn Quốc, hội đồng này gồm một chủ tịch kiêm giám đốc điều hành được chỉ định 

theoo đề nghị của bộ trưởng bộ Tài chính, Một giám đốc điều hành thứ nhất, bốn uỷ 

viên điều hành. Nói chung, giám đốc điều hành sở giao dịch chứng khoán ở các nước 

hầu hết đều do tổng thống  hoặc thủ tướng chính phủ bổ nhiệm. 

 Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Vạch ra chính sách và phương hướng hoạt động cũng như các chế độ phân 

phối thu nhập và trích lập các quỹ của sở  giao dịch chứng khoán. 

- Xem xét kết nạp hoặc khaii trừ các thành viên của sở. 

- Xem xét loại chứng khoán của công ty nào được đưa ra mua bán và định giá 

tại sở. 

- Xem xét và giải quyết các công việc khác về mặt quản lý, điều hành một sở 

giao dịch chứng khoán. 

5.4. THÀNH VIÊN CỦA SGDCK: 

 Chỉ có thành viên mới có quyền mua bán chứng khoán trên sàn giao dịch 

chứng khoán. Các thành viên là các cá nhân, các nhà môi giới và còn được gọi là nhà 

giao dịch. 

 Các thành viên có thể kết hợp với nhau để thành lập công ty môi giới hay công 

ty chứng khoán. Điều này phải được sở giao dịch chứng khoán chấp nhận. 

 Mỗi thành viên có một vị trí làm việc  tại sở giao dịch chứng khoán. Các lệnh 

mua, lệnh bán chứng khoán được thực hiện qua các nhà môi giới. 

 Thành viên của sở giao dịch chứng khoán đóng  vai trò quan  trọng đảm bảo 

cho thị trường chứng khoán hoạt động theo đúng những nguyên tắc đề ra. Do đó, các 

sở g iao dịch chứng khoán kiểm soát rất nghiêm ngặt quy định đăng ký hành nghề môi 

giới, giám sát các hoạt động của các nhà môi giới. 

 Những điều kiện hành nghề môi giới chứng khoán: 

 Muốn trở thành nhà môi giới chứng khoán, các thành viênphải thoả mãn các 

điều kiện dưới đây: 
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- Có trình độ chuyên môn nhất định về thị trường chứng khoán và nghề môi 

giới, ở một số nước còn yêu cầu các thành viên phải có ít nhất 3 năm làm việc trong 

các tổ chức ngân hàng. 

- Có phẩm chất, tư cách tốt, trung thực không có tiền án. 

- Có đầy đủ khả năng về tài chính, thể hiện bằng sự ký quỹ một số tiền. 

- Cam kết thực hiện nghiêm túc các luật lệ, quyy định liên quan đến nghề 

nghiệp môi giới cũng như các hoạt động trên thị trường chứng khoán. Có giấy phép 

hành nghề môi giới chứng khoán do uỷ ban chứng khoán quốc gia cấp và thực hiện 

đầy đủ các thủ tục đăng ký hành nghề. 

 Những tiêu chuẩn xét chọn thành viên của sở giao dịch chứng khoán: 

 Các giao dịch trên sàn  giao dịch chứng khoán thông thường thực hiện trên các 

phương tiện máy móc như máy vi tính, điện thoại…đồng thời các công ty môi giới, 

các nhà môi giới giữ khoản tiền và chứng khoán rất lớn của khách hàng. Do đó, để 

đảm bảo độ tin tưởng của các nhà đầu tư cũng như sự hoạt động hiệu quả của sở giao 

dịch chứng khoán, các thành viên phải thoả mãn những tiêu chuẩn sau: 

- Phải có đủ những điều kiện hành nghề môi giới. 

- Chấp hành điều lệ sở giao dịch chứng khoán. 

- Thể hiện là nhà môi giới có kinh nghiệm và có doanh số giao dịch cáo trong 

kỳ tuyển chọn các thành viên của sở giao dịch chứng khoán. 

 Các loại nhà môi giới:  

 Các nhà môi giới chứng khoán được chia thành 3 nhóm chíng. Yếu tố phân biệt 

chính là tính chất mà khách hàng giao dịch với họ. 

 Nhà môi giới phục vụ các tổ chức đầu tƣ: 

 Các nhà môi giới này chủ yếu mua bán chứng khoán thay mặt cho các khách 

hàng lớn, như quỹ hưu bổng và công ty bảo hiểm chẳng hạn. Họ cũng tổ chức một bộ 

phận phục vụ khách hàng cá thể nhưng thông thường bộ phận này chỉ giao dịch với 

các khách hàng nhiều vốn. 

 Nhà môi giới phục vụ các nhà đầu tư cũng bảo trợ các đợt phát hành cổ phiếu - 

cố vấn cho các công ty sản xuất kinh doanh về phương thức phát hành chứng khoán 

và ra sức làm mọi cách để đảm bảo đợt phát hành thành công. Họ cũng có các bộ phận 

nghiên cứu gồm đông đảo chuyên viên có nhiệm vụ theo dõi tình hình kinh doanh của 
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các công ty hoặc các khu vực thị trường khác nhau để đánh giá mức hấp dẫn của 

chúng đối với các nhà đầu tư. 

 Nhà môi giới phục vụ khách hàng cá thể: 

 Như tên gọi các nhà môi giới chuyên giao dịch với các nhà đầu tư cá thể. Họ 

phục vụ cả đến các nhà đầu tư ít vốn, mặc dù bằng cách giúp những người này tham 

gia các quỹ đầu tư chứ không phải trực tiếp nắm giữ cổ phiếu. các nhà môi giới cũng 

thiết lập một bộ phận cung ứng dịch vụ tài chính tiến hành các loại đầu tư khác, kể cả 

việc điều hành các kế hoạch lập quỹ hưu bổng và các kế hoạch đầu tư của công ty bảo 

hiểm. 

 Các nhà môi giới chứng khoán được trả thù lao bằng hoa hồng giao dịch chiết 

tính từ các nghiệp vụ môi giới mua hay bán chứng khoán cho khách hàng. Họ cũng có 

thể tính chi phí đối với các dịch vụ cá biệt, như quản lý danh mục đầu tư hộ khách 

hàng chẳng hạn. Hiện nay ytình hình cạnh tranh ráo riết giữa các nhà môi giới nhằm 

giữ chân khách hàng quen thuộc đã khiến cho chi phí giao dịch khác biệt nhau rất 

nhiều. Vì vậy trước khi quyết định chọn một nhà môi giới nào đó các nhà đầu tư nên 

tiến hành thăm dò hàng loạt. 

 Nhà môi giới cung cấp dịch vụ mua bán chứng khoán: 

 Cung cấp loại dịch vụ môi giới chứng khoán đơn giản nhất là mua bán đơn 

thuần chứ không kèm theo lời khuyên. Hiện nay, có thể giao dịch tức thời qua điện 

thoại với chi phí rất thấp nếu như các nhà đầu tư đã có quyết định đầu tư. 

 Nói chung, các nhà  môi giới cung cấp cho khách hàng 3 hình thái dịch vụ: 

Chuyên quyết, tư vấn và chấp hành. Có một số loại nhà môi giới trên cơ sở giao dịch 

chứng khoán, tuỳ theo hoạt động của họ được phân loại như sau: 

 Nhà môi giới của hãng dịch vụ hoa hồng: 

 Công ty môi giới cũng được gọi là công ty dịch vụ hoa hồng. Công ty tính cho 

khách hàng của mình tỷ lệ hoa hồng trên các dịch vụ hoa hồng của mình đã phục vụ 

cho khách hàng. Nhà môi giới công ty thực hiện lệnh cho khách hàng của công ty 

trong phòng giao dịch của sở  giao dịch chứng khoán được gọi là nhà môi giới của 

hãng dịch vụ hoa hồng hay nhà môi giới tại sàn giao dịch. Những người này này ngoài 

việc thực hiện lệnh mua, bán cho khách hàng của công ty họ, họ củng có thể thực hiện 

các lệnh mua bán với tài khoản của công ty họ. 
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 Nhà môi giới hai đô la: 

 Nhà môi giới hai đô la là một thành viên của sở giao dịch chứng khoán nhưng 

lại là một nhà môi giới độc lập, họ không phụ thuộc về một công ty môi giới và có thể 

sở hữu hoặc thuê chổ của mình. Họ thực các lệnh giao dịch cho bất kỳ một công ty 

môi giới nào thuê họ với bất kỳ loại chứng khoán nào. Nếu một nhà môi giới của một 

công ty môi giới không có khả năg thực hiện tất cả các lệnh nhận được từ công ty của 

họ hoặc vì lý do nào đó vắng mặt trong phòng giao dịch, nhà môi giới có thể chuyển 

một số lệnh giao dịch cho nhà môi giới độc lập một khoản phí trên các dịch vụ của họ. 

Trước đây, khoản  phí phải trả cho nhà môi giới độc lập là 2 đôla cho 100 cổ phiếu 

mua hoặc bán hộ cho công ty môi giới. Chính vì thế họ có tên gọi là nhà môi giới haii 

đola. Tuy nhiên, hiện nay khoản phí được hưởng của các nhà môi giới độc lập  thường 

lớn hơn 2 đôla. 

 Nhà giao dịch chứng khoán có đăng ký: 

 Một số người mua chổ trên sở giaoo dịch chứng khoán chỉ nhằm mục đích mua 

và bán chứng khoán cho chính họ. Những người này gọi là nhà giao dịch chứng khoán 

có đăng ý. Thông thường anh ta không thuộc về một công ty môi giới nào. Do sự gia 

tăng các nguyên tắc và các quy định, đặc quyền này bị hạn chế nghiêm ngặt. 

 Ngày nay, các nhà giao dịch chứng khoán có đăng ký này hoặc hổ trợ cho các 

nhà môi giới chuyên môn với tư cách là những người tạo thị trường hoặc hoạt động 

như một nhà môi giới 2 đôla. 

 Nhà môi giới chuyên môn: 

 Còn gọi  là chuyên gia chứng khoán. Mỗi chứng khoán niêm yết tại sở giao 

dịch chứng khoán chỉ được buôn bán trên một vị trí trong phòng giao dịch. Trong mỗi 

khu có một số nhà môi giới được gọi là nhà môi giới chuyên môn hay chuyên gia. Họ 

mua và bán các loại chứng khoán đã được hội đồng quản trị phân công. 

 Chức năng chủ yếu của nhà môi giới chuyên môn: 

1.Thực hiện các lệnh giao dịch 

2.Tạo thị trường. 

 Nhà môi giới chuyên môn là người do hiệp hội các nhà môi giới lựa chọn và 

được sự chấp thuận của ban điều hành sở giao dịch chứng khoán. Họ là những người 
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xuất thân từ những nhà môi giới có nhiều kinh nghiệm. Là một chuyên gia môi giới họ 

phải làm việc một cách thận trọng và công minh. 

 Thu nhập của nhà môi giới chuyên môn là một phần của phí giao dịch. Khi mỗi 

giao dịch được thực hiện, cả bên mua và bên bán đều phải trả phí cho sở giao dịch 

chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán sẽ trích một tỷ lệ nhất định trả cho nhà môi 

giới chuyên môn. 

 Nhà môi giới trái phiếu: 

 Ngoài phòng giao dịch các cổ phiếu, sở giao dịch chứng khoán cũng có các 

phòng giao dịch buôn bán các trái phiếu và các hợp đồng lựa chọn. Các nhà môi giới 

của phòng giao dịch trái phiếu thường hoặc là thuộc loại nhà môi giới ăn hoa hồng 

hoặc là nhà môi giới. 

 Thành viên là ngƣời kinh doanh chứng khoán: 

 Người kinh doanh chứng khoán là người được cấp giấy phép tụ kinh doanh 

chứng khoán. Họ tham gia mua bán chứng khoán trên sở  giao dịch chứng khoán cho 

chính họ bằng vốn của họ. 

Người đầu tư thuần tuý mua cổ phiếu, trái phiếu để trở thành cổ đông, trái chủ đối với 

chủ thể phát hành. 

 Người đầu cơ mua cổ phiếu, trái phiếu một khi có cơ hội họ bán ra để kiếm lời. 

 Thành viên vừa là nhà môi giới vừa là nhà kinh doanh: 

Các công ty chứng khoán lớn và có uy tín mới có thể được cấp giấy hoạt động nghề 

môi giới và kinh doanh chứng khoán. Môi giới để hưởng hoa hồng, tự mua bán chứng 

khoán nhằm thu lãi kinh doanh. 

 Vốn pháp định của sở giao dịch chứng khoán: 

 Sở giao dịch chứng khoán phải có vốn ban đầu khi thực hiện các chức năng 

kinh doanh tiền tệ. Vốn pháp định của sở giao dịch chứng khoán là số vốn tối thiểu 

theo luật định. Số vốn này tuỳ thuộc quy định của mỗi nước. 

 Nguồn thu nhập của sở giao dịch chứng khoán: 

 Các nguồn thu của sở giao dịch chứng khoán bao gồm: 

 Tiền bán vị trí giao dịch cho các thành viên. 

 Các khoản tiền đăng ký giao dịch: lệ phí hàng tháng của thành viên. 
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 Các nguồn thu khác như tổ chức đào tạo huấn luyện nhân sự, cung cấp các dịch vụ 

cho việc giao dịch chứng khoán. 

5.5. QUY TRÌNH MUA BÁN CHỨNG KHOÁN: 

5.5.1 Mở tài khoản mua bán chứng khoán: 

 Người muốn mua bán chứng khoán phải ký một hợp đồng mở tài khoản mua 

bán chứng khoán không có lãi suất hoặc lãi suất rất thấp với một nhà môi giới hoặc 

công ty chứng khoán. 

 Sau khi mở tài khoản giao dịch, nhà đầu tư tiến hành gửi tiền vào tài khoản và 

tiến hành xem xét loại chứng khoán cần mua. 

5.5.2. Đặt lệnh mua bán: 

 Sau khi gửi tiền vào tài khoản, nhà đầu tư có thể liên hệ với CTCK nơi mình 

mở tài khoản đế đặt lệnh mua bán chứng khoán.  

 Các điều kiện của lệnh mua bán: loại chứng khoán, thời gian, giá định mua, 

định bán…do chính khách hàng chỉ thị rõ ràng bằng cách ghi vào mẫu in sẳn và nhà 

môi giới, công ty chứng khoán trực tiếp thi hành. 

 Ví dụ: 
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 Sau khi đặt lệnh và lệnh được khớp trên thị trường thì nhà đầu tư sẽ nhận được 

chứng khoán nếu đặt lệnh mua và tiền nếu đặt lệnh bán. Cuối cùng là công ty chứng 

khoán sẽ gửi xác nhận giao dịch cho nhà đầu tư thông báo chi tiết về những khoản mà 

nhà đầu tư giao dịch. 

5.6. PHƢƠNG THỨC GIAO DỊCH VÀ CÁC LOẠI LỆNH GIAO DỊCH: 

5.6.1. Phƣơng thức giao dịch: 

 5.6.1.1. Khớp lệnh định kỳ: 

 Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và lệnh 

bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. 

Phương thức khớp lệnh định kỳ được sử dụng để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa 

của chứng khoán trong phiên giao dịch. 

 5.6.1.2. Khớp lệnh liên tục:  

 Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và lệnh 

bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. 

Ngoài ra, theo quy định của sàn giao dịch TP.HCM, từ 10g30 đến 11g00 là phiên giao 

dịch thỏa thuận. 

 5.6.1.3. Phƣơng thức thỏa thuận:  

 Là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự thoả thuận với nhau về 

các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch của thành viên nhập thông tin vào 

hệ thống giao dịch để ghi nhận.Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư được giao dịch theo 
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phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trái phiếu được giao dịch theo phương thức 

thỏa thuận. 

5.6.2. Các loại lệnh giao dịch: 

 5.6.2.1. Lệnh giới hạn (LO): 

 Là lệnh mua/bán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn được áp 

dụng trong cả khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, đóng cửa và khớp lệnh liên tục.  

 Là lệnh có ghi giá. 

 Vd: Mua REE 1.000cp @254 ; Bán SAM 500cp @206 

 Hiệu lực của lệnh: đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy 

bỏ (trừ lệnh mua của nhà đầu tư nước ngoài). 

 Lệnh mua của nhà đầu tư nước ngoài nhập vào hệ thống trong thời gian khớp 

lệnh định kỳ xác định giá mở cửa hoặc giá đóng cửa nếu không được khớp hoặc chỉ 

được khớp một phần vào thời điểm khớp lệnh xác định giá mở cửa hoặc giá đóng cửa 

thì lệnh mua hoặc phần còn lại của lệnh mua đó sẽ tự động bị huỷ bỏ. 

 Lệnh mua của nhà đầu tư nước ngoài nhập vào hệ thống trong thời gian khớp 

lệnh liên tục nếu không được khớp hoặc chỉ được khớp một phần thì lệnh mua hoặc 

phần còn lại của lệnh mua đó sẽ tự động bị huỷ bỏ. 

 Ví dụ về lệnh LO (định kỳ): 

 Cổ phiếu AAA: Giá tham chiếu: 99; Kết quả khớp lệnh: Giá khớp 100- Khối 

lượng khớp:2000 

 Sổ lệnh nhƣ sau: 

KL Mua Giá Mua Giá bán KL Bán 

5000 100 98 1000 

  100 1000 

 Sổ lệnh sau khi khớp: 

KL Mua Giá Mua Giá bán KL Bán 

3000 100   

  Ví dụ về lệnh LO (liên tục) 

 Cổ phiếu AAA: Giá tham chiếu: 99; Kết quả khớp lệnh: Giá 98 - KL khớp 

1000: Giá 100 - KL khớp 1000 
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 Sổ lệnh nhƣ sau: 

KL Mua Giá Mua Giá bán KL Bán 

(C) 5000 100 98 1000 (A) 

  100 1000 (B) 

 Sổ lệnh sau khi khớp: 

KL Mua Giá Mua Giá bán KL Bán 

(C) 3000 100   

 

 5.6.2.2. Lệnh thị trƣờng (MP): 

 Lệnh thị trường là lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức 

giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. 

 Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa thực hiện hết thì lệnh MP sẽ 

được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp 

hơn tiếp theo hiện có trên thị trường. 

 Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn, lệnh MP sẽ được chuyển thành 

lệnh giới hạn mua (bán) tại mức giá cao (thấp) hơn một đơn vị yết giá so với giá giao 

dịch cuối cùng trước đó. 

 Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh MP mua hoặc giá 

sàn đối với lệnh MP bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua 

tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn. Các thành viên không được nhập lệnh 

MP vào hệ thống giao dịch khi chưa có lệnh giới hạn đối ứng đối với chứng khoán 

đó.Các lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài nếu không được thực hiện hết sẽ tự 

động bị huỷ bỏ. Lệnh thị trường chỉ sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục (9:00 - 

10:00). 

Ví dụ về lệnh thị trƣờng: 

 Sổ lệnh cổ phiếu BBB như sau: 

KL Mua Giá mua Giá bán KL Bán 

5000 MP 120 1000 

  121 2000 

Kết quả khớp lệnh: 

-1000(120) 
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- 2000(121) 

- 2000 chuyển thành lệnh LO mua tại mức giá 122. 

Sổ lệnh cổ phiếu BBB sau khi so khớp như sau: 

KL Mua Giá mua Giá bán KL Bán 

2000 122   

Kết quả khớp lệnh: 

- 3000 - 1000(120) 

- 2000(121) 

- 2000 chuyển thành lệnh LO mua tại mức giá 122. 

Hiện tại SGDCK TPHCM chưa áp dụng lệnh MP, SGDCK sẽ thông báo khi 

chính thức áp dụng loại lệnh này. 

5.6.2.3. Lệnh giao dịch tại mức giá mở cửa (ATO): 

Lệnh ATO (lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa) là lệnh đặt 

mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước 

lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. 

Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ 

(hiện tại thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa là 8h30-9h) xác định giá mở 

cửa. Lệnh này sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa đối với lệnh 

không được thực hiện hoặc phần lệnh còn lại chưa được thực hiện. 

Nhà đầu tư lưu ý, khi đặt lệnh ATO trên các phiếu lệnh tại công ty chứng khoán, 

không cần ghi giá cụ thể mà ghi ATO. 

Ví dụ: Sổ lệnh của cổ phiếu ABC có giá tham chiếu 10.000 đồng: 

KL mua Giá mua Giá bán KL bán 

1.500 10.000đ (3) ATO 2.000 (2) 

    9.900 đồng 1.000 (1) 

(1),(2),(3): Thứ tự lệnh được nhập vào hệ thống 

Với sổ lệnh trên, lệnh ATO dù vào sau lệnh (1) bán 1.000 cổ phiếu ABC giá 

9.900 đồng, nhưng vẫn được ưu tiên khớp với lệnh mua 1.500 đơn vị ở giá 10.000 

đồng. Lượng dư bán 500 đơn vị của lệnh ATO sẽ tự động bị huỷ bỏ.  

Giả sử lệnh ATO trên chỉ bán với khối lượng 500 đơn vị thì bên mua sau khi 

khớp vẫn còn thừa 1.000 đơn vị và lúc này lệnh (1) mới được khớp. Do lệnh (1) vào 
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hệ thống trước nên được ưu tiên giá tốt và 1.000 đơn vị sẽ được khớp với giá 10.000 

đồng. Khả năng mua được hoặc bán được của lệnh ATO rất cao, nhưng mức giá có 

thể không có lợi. 

5.6.2.4. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa 

(ATC): 

Lệnh ATC (lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa) là lệnh 

đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên 

trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. 

Lệnh ATC được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ 

để xác định giá đóng cửa (10h15-10h30). Lệnh ATC sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời 

điểm xác định giá đóng cửa đối với lệnh không được thực hiện hoặc phần lệnh còn lại 

chưa được thực hiện. 

5.6.3. Thời gian và nguyên tắc giao dịch của khớp lệnh liên tục (SGDCK 

TP.HCM) 

5.6.3.1. Thời gian giao dịch: 

 Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tƣ: 

- Từ 8g30 đến 9g00 : Khớp lệnh định kỳ (xác định giá mở cửa) 

- Từ 9g00 đến 10g00 : Khớp lệnh liên tục 

- Từ 10g00 đến 10g30 : Khớp lệnh định kỳ (xác định giá đóng cửa) 

- Từ 10g30 đến 11g00 : Giao dịch thỏa thuận 

- 11g00 : Đóng cửa 

 Đối với trái phiếu 

- Từ 8g30-11g00 : Giao dịch thỏa thuận 

5.6.3.2. Nguyên tắc khớp lệnh: 

 Ƣu tiên về giá: 

- Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước; 

- Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước; 

 Ƣu tiên về thời gian: 

Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ 

thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước. 
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 Ƣu tiên về khối lƣợng. 

Các lệnh đưa ra cùng mức giá và thời gian thì sẽ xét đến khối lượng. Lệnh nào 

có khối lượng lớn hơn sẽ được thực hiện trước. 

5.6.4. Biên độ dao động giá: 

 Biên độ dao động giá quy định trong ngày giao dịch đối với giao dịch cổ phiếu 

và chứng chỉ quỹ đầu tư là 5% 

 Biên độ dao động giá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư được xác định 

như sau: 

 - Giá tối đa (Giá trần) = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ dao động 

giá) 

 - Giá tối thiểu (Giá sàn) = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x Biên độ dao 

động giá) 

 Không áp dụng biên độ dao động giá đối với giao dịch trái phiếu. 

 Biên độ dao động giá không áp dụng đối với chứng khoán trong một số trường 

hợp sau: 

 - Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư mới niêm yết; 

 - Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng 

giao dịch trên 30 ngày; 

 - Các trường hợp khác theo quyết định của SGDCK TP.HCM. 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

 

1. SGDCK là gì? 

2. Loại hình công ty nào được bán chứng khoán trên SGDCK? 

3. Điều kiện trở thành thành viên của SGDCK? 

4. Những phương thức giao dịch chủ yếu trên SGDCK? 

 

 

 

 

 



 
 

Page | 78  
 

CHƯƠNG 6: 

PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN 
………………………………………………. 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong chương này, người học có thể: 

- Phân tích lựa chọn chứng khoán 

- Định giá chứng khoán ra quyết định đầu tư 

6.1. ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN: 

6.1.1. ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU: 

 6.1.1.1. Hiện giá trái phiếu: 

 Hiện giá TP là tổng hiện giá của các khoản thu nhập từ trái phiếu trong tương 

lai, bao gồm số tiền lãi (C) được trả hàng năm, và vốn gốc (F) được trả một lần khi 

đáo hạn. 
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 Đối với loại trái phiếu không trả lãi định kỳ (Zero coupon Bonds) thì: 

(1 )n

F
PV
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 Đối với loại trái phiếu trả lãi định kỳ 1 năm một lần: 
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 Đối với loại trái phiếu trả lãi định kỳ 6 tháng 1 lần: 
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6.1.1.2. Tỷ suất sinh lợi trên trái phiếu: 

 Lợi tức là điều quan trọng nhất vì nó là điều mà nhà đầu tư vào trái phiếu mong 

đợi hơn cả. 

 Có nhiều loại tỷ suất sinh lợi được dùng để đánh giá và so sánh các loại trái 

phiếu với nhau. 

 Lợi tức từ lãi suất trái phiếu hay lợi tức hiện tại (Current Yield): 
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Lợi tức từ lãi suất là lợi tức thu được từ một khoản đầu tư nhất định không xét 

đến yếu tố thời hạn của lãi suất thu được. Đây chính là chỉ tiêu tỷ lệ sinh lợi hiện tại 

trên trái phiếu (CY). 

C
CY

PV
  

Trong đó: 

C: Lãi trái phiếu 

PV: Giá trị hiện tại của trái phiếu. 

 Tỷ suất sinh lợi đáo hạn (Yield to Maturity): 

Lợi tức đến hạn thanh toán kết hợp cả tiền thanh toán lãi suất định kỳ và giá trị 

vốn gốc khi đến hạn. 

Công thức gần đúng: 

( )

( 2 )

3

F P
C

nYTM
F P





  

Trong đó: 

P: Giá trị hiện tại của trái phiếu. 

C: Khoản lợi tức hàng năm được hưởng. 

F: Mệnh giá bằng vốn gốc hoàn trả khi đáo hạn. 

n: Thời gian đến hạn. 

6.1.2. ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU: 

 6.1.2.1. Phƣơng pháp sử dụng tỷ số P/E: 

 Định giá cổ phiếu sử dụng tỷ số P/B: 

 Biểu hiện giá chứng khoán bình quân trên thị trường cho một đơn vị giá trị tài 

sản (thư giá) bình quân của cổ phiếu và xấp xỉ bằng thị giá cho mỗi cổ phiếu chia cho 

giá trị tài sản của cổ phiếu đó: 

 P/B = Thị giá mỗi CP/Trị giá tài sản của mỗi CP 

 Giá mỗi CP = P/B x Trị giá tài sản của mỗi CP 

 Phương pháp này chỉ ra mức giá  CP hiện tại theo quan điểm giá trị tài sản  của 

CP. 
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 Định giá CP sử dụng tỷ số P/E: 

 P/E = Thị giá mỗi CP/EPS 

 Giá mỗi CP = P/E x Thu nhập của mỗi CP 

 6.1.2.2. Định giá CP theo mô hình chiết khấu cổ tức:   

 Với phương pháp này việc định giá CP hoàn toàn chịu sự chi phối của các phán 

đoán, giả định về triển vọng phát triển của công ty. Giá của CP thường chính là hiện 

giá của các cổ tức của CP thường sẽ nhận được trong tương lai. 

0

1

(1 ) i

i

i

P D r






   

 Trong đó: 

 Po: Giá cổ phiếu thường hiện tại 

 Di: Lợi tức của CP thường năm thứ i 

 r: Lãi suất chiết khấu 

 Do giá của CP thường phụ thuộc chủ yếu vào kết quả hoạt động kinh doanh của 

CTy CP nên giá của nó có thể lên xuống cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá. 

 Mô hình không tăng trƣởng (Zero growth): 

Di = D với i = 1,2,3,4,...n 

Khi đó: 

0

1 (1 ) nr
P Dx

r

 
  

 Vì n =>   

Do đó: 0

D
P

r
  

 Công thức này áp dụng cho trường hợp cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường 

không tăng. 

 Mô hình tăng trƣởng đều (Constant growth): 

 Trong thực tế, Cty CP thường có sự tăng trưởng và ta giả sử sự tăng trưởng 

hàng năm với một tốc độ không đổi là g/năm. Khi đó giá của cổ phiếu thường sẽ là: 

1
0

D
P

r g
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 Với điều kiện r>g 

 Hay: 

0
0

(1 )D g
P

r g




  

 Với: Do: cổ tức chia ở năm trước. 

 1 0(1 )D D g  ước tính cổ tức được chia trong năm nay. 

 Mô hình tăng trƣởng  nhiều giai đoạn (Differential growth): 

 Trong thực tế, không một công ty nào tăng trưởng theo 1 tỷ lệ bất biến trong 

suốt thời gian tồn tại. Vì vậy chúng ta phải lưu ý đến tình huống sau: Trong cơ chế thị 

trường, thông thường công ty tăng trưởng qua nhiều giai đoạn. 

 Giai đoạn siêu tăng trưởng (Super normal growth): Tốc độ tăng trưởng là 

g
s
/năm, thời gian dự tính n năm đầu. 

 Giai đoạn tăng trưởng ổn định: Tốc độ tăng trưởng là g
L
/năm, khoảng thời gian 

còn lại. 
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 6.1.2.3. Định giá cổ phiếu theo mô hình chiết khấu dòng tiền tự do(DCF): 

 Dòng tiền thuần của công ty (FCF) là nguồn tiền có sẳn để dùng của người đầu 

tư vào công ty (Công đông thường, trái chủ, và vốn cổ đông ưu đãi). Dòng tiền thuần 

của công ty là phần cón lại của dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh trừ dòng 

tiền được đầu tư. 

 Dòng tiền thuần vốn cổ phần là nguồn tiền có sẳn để dùng của những cổ đông. 

 Dòng tiền thuần vốn CP = Dòng tiền hoạt động SXKD – Vốn đầu tư – Khoản 

trả cho chủ nợ. 

 Luồng tiền tự do (Free Cash Flow) là luồng tiền không được giữ lại để đầu tư. 

DCF = Doanh thu – Chi phí – Đầu tư 

 Số tiền thu nhập còn lại sau khi giữ lại một phần để tái đầu tư vào kinh doanh 

chính là để trả cổ tức. Vì vậy, cổ tức chính là luồng tiền tự do tính trên một cổ phần. 
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 Như vậy công thức tính hiện giá cổ phiếu được viết như sau: 

1 2
0 2

...
1 (1 ) (1 ) (1 )

n n

n n

FCF PFCF FCF
P

r r r r
    

     

 Điều quan trọng nhất trong phương pháp này là phải lập được bảng kế hoạch 

SXKD của công ty ít nhất là trong thời hạn 5 năm để ước tính các khoản doanh thu, 

chi phí và luồng tiền tự do sử dụng. 

 Tỷ suất sinh lợi trên cổ phiếu: 

 Khi nhà đầu tư mua cổ phiếu mà họ dự tính sẽ bán lại trong tương lai thì họ 

mong họ sẽ kiếm lời trên phần chia cho cổ phần và hưởng lợi nhuận chênh lệch giá 

trong việc bán lại cổ phiếu đó trong tương lai. Do đó tỷ suất lãi mong đợi (Expected 

Rate of Return) được cấu thành bởi 2 lãi suất: 

 Tỷ suất cổ tức công ty (Dividend Gain Yield) 

 Tỷ suất tiền lời trên giá vốn (Capital Gain Yield) 

1 01

0 0

P PD
r

P P


 

 

 Trong đó: 

 r: Tỷ suất lãi mong đợi trên CP thường. 

 D1: Tiền chia cổ tức trên CP năm 1. 

 Po: Giá trị hiện tại của cổ phiếu. 

 P1: Giá bán của CP được ước đoán vào cuối năm 1. 

 Nếu tiền lời chia tăng đều với tốc độ tăng trưởng g, thì g chính bằng lãi suất 

mong đợi của việc tăng giá CP: 

1 0

0

P P
g

P


  

 Do đó, đối với cổ phiếu thường có cổ tức tăng đều g, lãi suất mong đợi r trên cổ 

phiếu sẽ bằng tỷ suất cổ tức công ty cộng với giá lúc tăng: 

1

0

D
r g

P
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6.2. PHÂN TÍCH CƠ BẢN: 

 Phân tích cơ bản là việc phân tích một doanh nghiệp dựa trên báo cáo lỗ lãi, 

báo cáo tài chính, năng lực quản lý, ưu thế cạnh tranh, đối thủ và thị phần của công ty 

đó, để xem xét chất lượng của công ty cũng như việc phát triển của công ty theo thời 

gian, nhờ đó tiên đoán các chuyển biến giá chứng khoán. 

 Việc phân tích cơ bản sẽ đánh giá một chứng khoán dưới giá trị hay trên giá trị 

hiện hành. Việc phân tích này dựa trên dữ liệu trong quá khứ và hiện tại. 

 Phân tích cơ bản là một trong những phương pháp phân tích chứng khoán được 

sử dụng rất phổ biến.  

6.2.1. PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ: 

 6.2.1.1. Môi trƣờng chính sách và pháp luật: 

 Hệ thống chính sách có tác động rất lớn đến bản thân TTCK và hoạt động của 

các doanh nghiệp. Mỗi thay đổi chính sách có thể kéo theo các tác động tốt hoặc xấu 

tới TTCK, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm. 

 Môi trường chính trị – xã hội luôn có những tác động nhất định đến hoạt động 

của TTCK. Yếu tố chính trị bao gồm những thay đổi về chính phủ và các hoạt động 

chính trị, sửa đổi chính sách có ảnh hưởng rất lớn đến TTCK. 

 Môi trường pháp luật là yếu tố quan trọng tác động tới TTCK. 

 Do vậy môi trường pháp lý cần đuợc xem xét trên các góc độ: 

 + Hệ thống hành lang pháp lý của TTCK được xây dựng như thế nào, có đủ 

bảo vệ quyền lợi chính đáng của người đầu tư hay không. 

 + Những mặt khuyến khích, ưu đãi, hạn chế được quy định trong hệ thống pháp 

luật. 

 + Sự ổn định của hệ thống luật pháp, khả năng sửa đổi và ảnh hưởng của chúng 

đến TTCK. 

 6.2.1.2. Các ảnh hƣởng kinh tế vĩ mô: 

 Tỷ giá hối đoái:  

 Tỷ giá hối đoái có tác động đến TTCK trên cả 2 giác độ là môi trường tài chính 

và chính bản thân hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,đặc biệt là những doanh 

nghiệp nhập nguyên liệu hay tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài. 
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 Lạm phát: 

 Là sự mất giá của đồng tiền, nó làm thay đổi hành vi tiêu dùng và tiết kiệm của 

dân cư và doanh nghiệp. Tỷ lệ lạm phát không hợp lý sẽ gây khó khăn cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh, ngăn cản sự tăng trưởng và đổi mới doanh nghiệp. 

 Lãi suất:  

 Lãi suất Trái phiếu Chính phủ được coi là lãi suất chuẩn, những thay đổi trong 

lãi suất trái phiếu Chính phủ sẽ làm ảnh hưởng tới giá chứng khoán, khi lãi suất chuẩn 

tăng làm cho giá cả của các loại chứng khoán khác giảm xuống, ngược lại lãi suất 

chuẩn giảm lại làm cho giá của chứng khoán tăng lên. 

 Khi nền kinh tế phát triển tốt thì TTCK có xu hướng đi lên và ngược lại khi 

kinh tế giảm sút thì TTCK đi xuống. Như vậy, nếu dự đoán được xu hướng phát triển 

của nền kinh tế, thì có thể dự báo được xu thế phát triển chung của TTCK.  

 Vì vậy, các nhà đầu tư cần phải cố gắng dự đoán tình hình kinh tế để tìm ra 

những đỉnh điểm của chu kỳ kinh tế và chọn thời cơ để tham gia hoặc rút lui khỏi thị 

trường chứngkhoán một cách hợp lý nhất. 

6.2.2. PHÂN TÍCH NGÀNH: 

 Trong nền kinh tế, có rất nhiều ngành khác nhau như: dược phẩm, hoá chất, 

công nghệ thông tin, cơ khí, dịch vụ tài chính….Trong quá trình phân tích cần xác 

định ngành nào có triển vọng phát triển để có quyết định đầu tư hợp lý.  

 Vì vậy, ngoài việc nghiên cứu chính bản thân ngành đó, còn phải nghiên cứu 

các vấn đến có ảnh hưởng lớn đến các ngành sản xuất như: chính sách xuất, nhập 

khẩu, hạn ngạch thuế quan, các quy định về thuế của Chính phủ đối với một ngành cụ 

thể nào đó. 

 Trước khi phân tích từng loại chứng khoán riêng lẻ, bạn cần phải phân tích hoạt 

động toàn ngành trước những vấn đề: 

 + Lợi nhuận và khả năng tăng trưởng của ngành đó. 

 + Cần theo dõi động thái hoạt động ngành để tìm cơ hội đầu tư và rút vốn đúng 

lúc. 

 + Vào cùng một thời điểm các ngành khác nhau sẽ có mức rủi ro khác nhau, do 

đó cần đánh giá mức độ rủi ro của từng ngành để xác định mức lợi suất đầu tư tương 

xứng cần phải có. 
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 + Phân tích mức rủi ro từng ngành trong quá khứ để dự đoán rủi ro trong tương 

lai. 

6.2.3. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY: 

 Việc phân tích các báo cáo tài chính là việc phân tích các dữ liệu có trong các 

báo cáo tài chính (chủ yếu là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ). Nhằm đánh giá: 

- Tính linh hoạt, nghĩa là khả năng chi trả các khoản nợ, đặc biệt là nợ ngắn hạn 

của công ty. 

- Khả năng thanh toán, khả năng thực hiện trách nhiệm nợ dài hạn của công ty. 

- Khả năng sinh lời, là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh. 

6.2.3.1. Bảng tổng kết tài sản (Bảng cân đối kế toán): 

Tài sản 
Nợ 

Vốn cổ đông 

Tổng tài sản Tổng nguồn vốn 

 Tài sản là những khoản được sở hữu bởi công ty. 

 Phần nợ chỉ ra những khoản nợ của công ty. 

 Sự chênh lệch giữa toàn bộ TS và toàn bộ nợ là vốn cổ đông, tức là giá trị TS 

thực của công ty. 

 Phần TS bao gồm 3 mục chính: TS lưu động, TS cố định và TS vô hình. 

 TS lưu động: Là các khoản có thể chuyển đổi thành ngân quỹ trong thời gian 

ngắn hạn. Bao gồm: 

 Tiền: Tiền mặt, và các khoản gửi tại ngân hàng. 

 Chứng khoán có thể chuyển nhượng: là chứng khoán do công ty sở hữu có khả 

năng chuyển thành ngân quỹ. 

 Các khoản phải thu: là khoản tiền khách hàng nợ công ty khi mua hàng chưa 

thanh toán. Cty sẽ nhận được trong thời gian ngắn theo hợp đồng. 

 Hàng trong kho: là giá trị nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm của 

công ty còn trong kho. 

 Tài sản cố định: là các tài sản vật chất của công ty như: Đất đai, nhà xưởng, 

máy móc thiết bị và vận dụng cố định. 
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 Trừ đất đai, các tài sản cố định còn lại trong quá trình sử dụng đều giảm giá trị 

theo thời gian sử dụng và vậy phải tính khấu hao. 

 Tài sản vô hình là những lợi thế của công ty, là TS làm tăng thêm uy tín của 

công ty. 

 Phần nợ: bao gồm các khoản nợ của công ty trong đó có nợ ngắn hạn và nợ dài 

hạn. 

 - Nợ ngắn hạn:  

 + Các khoản phải trả 

 + Các giấy nợ phải trả 

 + Cổ tức phải trả 

 + Thuế phải trả 

 + Tiền lãi phải trả 

 - Nợ dài hạn: 

 Là những khoản mà công ty nợ từ một năm trở lên (trái phiếu, tín dụng dài 

hạn). 

 Phần vốn cổ đông: Đại diện cho giá trị TS thực của Cty, do cổ đông đóng góp 

thông qua cổ phần, cổ phiếu. 

 + CP ưu đãi được ghi trên cơ sở mệnh giá số CP đã phát hành. 

 + CP thường được ghi theo mệnh giá. Nhưng mệnh giá CP thường chỉ được sử 

dụng với mục đích kế toán. GT CP thường giao động theo thị trường. 

 + Thặng dư vốn: là số tiền thừa ra mà cổ đông trả cao hơn mệnh giá CP khi Cty 

phát hành CP ra công chúng. 

 + Thu nhập giữ lại: Còn gọi là thặng dư thu nhập, số lãi được giữ lại cho các 

hoạt động trong tương lai của Cty. 

 6.2.3.2. Báo cáo thu nhập: 

 BCTN là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể là lợi nhuận 

hoặc lỗ. Nó chỉ ra sự hoạt động của Cty trong khoảng thời gian cụ thể đã qua. 

 Mục đích của báo cáo thu nhập là trình bày chi tiết các khoản doanh số, thu 

nhập và thu nhập ròng của công ty. 

 Doanh số bán trừ đi các khoản chi phí hoạt động sẽ là thu nhập (lợi nhuận), thu 

nhập trừ thuế là thu nhập ròng (lãi, lỗ). 
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 Doanh số bán là toàn bộ số tiền nhận được từ kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty. 

 Chi phí hoạt động, phản ánh chi phí thực hiện kinh doanh hàng ngày, bao gồm 

cả khấu hao TSCĐ. 

 Các số liệu trong BCTN và BC tổng kết TS sẽ giúp các nhà đầu tư, các chuyên 

gia CK tiến hành phân tích cơ bản từ đó xác định tình hình tài chính của công ty. Trên 

cơ sở đó tiến hành so sánh quá trình hoạt động của công ty này với công ty khác. 

 Để thực hiện phân tích cơ bản, ngoài các số liệu thu thập được, các nhà đầu tư, 

các chuyên gia CK còn sử dụng các chỉ số tài chính và các phương pháp tính toán 

khác nhau. Những chỉ số này sẽ thể hiện các thông tin về khả năng thanh khoản, 

phương cách tạo vốn, khả năng mang lại lợi nhuận của công ty. 

 Các chỉ số hoạt động: 

 - Vốn hoạt động thuần = TS lƣu động - Nợ ngắn hạn 

 Chỉ số này cho biết số vốn hoạt động của công ty. 

 - Chỉ số TSLĐ = TSLĐ/ Nợ ngắn hạn 

 Chỉ số này chỉ ra khả năng thanh toán của Cty về nợ  ngắn hạn từ TSLĐ. Chỉ số 

này ít nhất phải là 2 mới đảm bảo sự an toàn về khả năng thanh toán. 

 - Chỉ số TS nhạy cảm = (TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn 

 Chỉ số TS nhạy cảm > 1 được xem là an toàn bởi vì cty có thể thanh toán các 

món nợ ngắn hạn trong một thời gian ngắn mà không cần phải có thêm lợi tức hay 

doanh thu. 

 - Chỉ số tiền mặt = (Tiền mặt + CK khả mại)/Nợ ngắn hạn 

 Chỉ số này cho biết số tiền mặt của Cty. 

 - Lƣu lƣợng tiền mặt = Thu nhập ròng + Khấu hao hàng năm 

 Một lưu lượng tiền mặt dương chỉ ra rằng Cty có thu nhập đầy đủ để chi trả các 

khoản chi phí và cổ tức. Một thu nhập âm có nghĩa Cty bị thua lỗ và nó có thể gặp khó 

khăn trong thanh toán nợ ngắn hạn. 

 Các chỉ số về phƣơng cách tạo vốn: 

 Chỉ số về phương cách tạo vốn phân tích các thành phần vốn dài hạn của cty 

còn gọi là cấu trúc vốn của Cty, bao gồm: 

 - Chỉ số trái phiếu = Tổng mệnh giá trái phiếu/Toàn bộ vốn dài hạn 
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 Chỉ số này chỉ ra số phần trăm trong vốn dài hạn có thể huy động bằng trái 

phiếu. Chỉ số này nói lên tình trạng nợ nần của các Cty, một cấu trúc vốn chắc chắn 

không cho phép có quá nhiều nợ, nên nó chỉ ở khoảng dưới 50%. 

 - Chỉ số cổ phiếu ƣu đãi = Tổng mệnh giá CP ƣu đãi/ Toàn bộ vốn dài hạn 

 Chỉ số này chỉ ra tỷ lệ vốn dài hạn có được  từ CP ưu đãi. Phát hành CPUĐ là 

một giải pháp dung hoà, khi Cty không muốn tăng thêm nợ mà cũng không muốn chia 

sẽ quyền kiểm soát Cty cho CĐ mới, tuy nhiên nó lại gây ra cho Cty một định phí phải 

trả. Do đó tỷ trọng của nó rất khiêm tốn. 

 - Chỉ số CP thƣờng = (Tổng mệnh giá CPT+Vốn thặng dƣ+Thu nhập để 

lại)/ toàn bộ vốn dài hạn. 

 Chỉ số này chỉ ra phần trăm của vốn dài hạn huy động được từ CPT. Chỉ số này 

nói lên thực lực vốn tự có của Cty, chỉ số này càng cao thì tính tự chủ về tài chính 

càng chắc chắn. Chỉ tiêu này ở mức hợp lý là khoảng trên 50%, nếu thấp hơn thì rủi ro 

tăng lên, còn nếu quá cao thì khả năng sinh lời lại thấp. 

 - Chỉ số nợ trên vốn CP= (Tổng mệnh giá TP+ TMG CP ƣu đãi)/(Tổng 

mệnh giá CP thƣờng+Thặng dƣ vốn+Thu nhập giữ lại) 

 Chỉ số này nói lên tỷ lệ giữa các nguồn tài trợ gây ra định phí trả lãi cho Cty 

như trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi và vốn CP thường. Chỉ số này được xem là an toàn 

khi < hoặc = 1. 

 Các chỉ số bảo chứng: 

 Chỉ số bảo chứng tính toán khả năng đáp ứng việc thanh toán của Cty đối với 

lãi cho các trái chủ và thanh toán cổ tức cho cổ đông ưu đãi. 

 - Bảo chứng tiền lãi trái phiếu = Thu nhập trước lãi và thuế (EBIT)/tiền lãi trái 

phiếu hàng năm. 

 - Bảo chứng Cổ tức CPUĐ = thu nhập ròng/Cổ tức CPUĐ 

 Các chỉ số biểu hiện khả năng sinh lời của Cty: 

 - Chỉ số lợi nhuận hoạt động = Thu nhập hoạt động/Doanh số bán thực 

 Chỉ số này cho biết bao nhiêu đồng lợi nhuận gộp được sinh ra từ mỗi đồng 

doanh số bán. Hay công ty phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí để tạo ra 1đ doanh số 

bán thực. 

 - Chỉ số lợi nhuận ròng = Thu nhập ròng/ Doanh số bán thực 
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 Chỉ số này cho biết sau khi trừ tiền lãi và thuế, Cty thu được bao nhiêu đồng 

trên mỗi đồng doanh số bán. 

 - Thu nhập của mỗi cổ phần (EPS) = (Thu nhập ròng - Cổ tức ƣu đãi)/Số 

CP thƣờng đang lƣu hành  

 Chỉ số này chỉ ra số thu nhập mà cổ đông phổ thông được hưởng. 

 - Cổ tức mỗi CP (DPS) = Thu nhập mỗi CP – Thu nhập giữ lại của mỗi CP 

 Chỉ tiêu này chỉ ra khoản lợi tức trên cổ phần mà cổ đông nắm giữ. 

 - Chỉ số thanh toán cổ tức = DPS/EPS 

 Chỉ số này nói lên lợi ích của cổ đông chiếm bao nhiêu phần trăm trong thu 

nhập. 

 - Chỉ số thu nhập giữ lại = 1 - Chỉ số thanh toán cổ tức. 

 Chỉ số này nói lên sự tích luỹ của Cty cho tương lai, góp phần vào tốc độ phát 

triển của Cty sau này.  

 - Chỉ số thu hồi vốn cổ phần thƣờng = (Thu nhập ròng - Cổ tức ƣu đãi)/( 

Tổng mệnh giá CPT+Vốn thặng dƣ+Thu nhập giữ lại) 

 Các chỉ số về triển vọng phát triển Cty: 

 - Chỉ số giá trên thu nhập (P/E) = Thị giá/Thu nhập mỗi CP 

 Một Cty thu nhập chưa cao nhưng nếu được thị trường đánh giá cao về tiềm 

năng phát triển thì P/E sẽ cao. Chỉ số P/E ở vào khoảng 10 là cao. - Chỉ số giá trên 

giá trị sổ sách (P/B) = Thị giá/Giá trị sổ sách mỗi CP 

  Tương tự như P/E, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ Cty càng có khả năng phát 

triển trong tương lai. 
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