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SAM  REE  TMS  HAP  LAF  SGH  CAN  DPC  BBC  TRI  GIL  BTC  BPC  GMD  AGF  SAV  BT6  TS4  KHA  HAS  VTC  
PMS  BBT  DHA  SFC  NKD  SSC  TTC  TDH  HAX  PPC  DPR  TTF  TRA  D2D  GDT  MHC  SHC  BHS  HRC  GTA  
ANV  DQC  HSG  VNL  HVG  PNC  SGC  LBM  TAC  TRC  PVT  SBT  PTC  PHR  BTP  TNA  DCT  DNP  TMC  RIC  
DCC  DXV  HAG  DIG  TIX  KDC  IFS  VGP  LGC  VNE  ALP  BMI  CAD  ATA  PGD  NHC  SMC  VIP  HBC  TNC  ST8  
VKP  MTG  VPH  DVP  HTV  ITA  DHG  KHP  ACL  ICF  KMR  NBB  VNI  LIX  VNM  CLC VPK  VTB  PET  MPC  DDM  
VST  HLG  AGR  TYA  ALT  HMC  DIC  VIC  NTL  CNT  BCI  RDP  TIE  CII  PGC  NSC  MCP  TSC  HSI  V N S  
PNJ  MCG  VFG  RHC  IMP  GMC  PJT  HDC  VHC  VNA  HT2  AAM  VNG  UNI  PVD  NAV  SFN  VTO  L10  S Z L  
HCM  PHT  KBC  SJS  TTP  DTT  SAF  TCM  LSS  DCL  SVC  SRC  DXG  BMP  TCT  SDN  BMC  SC5  V S C  
VSG  TMP  LGL  DVD  STB  RAL  VIS  SFI  SSI  FBT  HLA  BVH  TIC  TCL  VSH  F M C  
ABT  TCR  DPM  SGT  OPC  VCB  TBC  SHI  VFC  DXP  SCD  DRC  UIC  PIT  
PVF  CSG  ITC  FPC  MCV  SJD  HBD  HT1  VHG  BAS  C T G  
SRF  CYC  PAC  DMC  VTA  HPG  VPL  KSH  DHC  EIB  COM  FPT  
VID  SJ1  TPC  ASP  LCG  CSM  MSN  KSS  CMT  POM  
CMV  QCG  KAC  NKG  HOT  TCO  NLG  SEC  TLH  OGC  
PXM  CLG  CMX  VCF  PTB  GSP  F C M  AGD  CTI  
TDC  DLG  VOS  TDW  CCL  THG  SVI  FLC  ASM  
LHG  NVT  NNC  CDC  LM8  HU3  PGI  DRL  BID  FDC  
TLG  NTB  BCE  PTL  AVF  C47  LCM  GAS  CLL  
CTD  NVN  SPM  GTT  TV1  PXL  FDG  SVT  FCN  
SKG  KSB  DAG  TNT  NHS  VTF  PAN  BGM  
PDN  DHM  MWG  CMG  VNH  PXT  SBS  
HVX  EVE  JVC  M B B  SII  SHP  TMT  
PPI  SBA  UDC  VMD  HTI  I D I  MBB  PTK  GTN  
NHW  BTT  SBC  DTA  KTB  
V L F  ACC  HU1  CLP  
Q B S  KDH  VES  MKP  
D R H  ELC  VSI  STT  CNG  EMC  SFG  HDG  CCI  
P X S  VRC  SMA  HTL  C21  BRC  C32  CAV  APC  IJC  DTL  
K S A  HQC  CLW  CIG  ITD  AGM  STG  HAI  PXI  PDR  DSN  MDG  BSI  HHS  
H A R  NCT  LDG  HCD  SAB  EVG  VND  VPG  DBD  PHC  ILB  TVS  VPS  HID  NVL  LEC  VDP  
GEX  YEG  LMH  VGC  CDO  FIT  ATG  FTS  THI  VPB  VPD  TVB  FIR  TN1  HAH  STK  ROS  BHN  TDG  PLP  PMG  
VPI  TDM  TV2  CSV  BFC  CHP  FTM  CTS  CVT  TEG  HPX  HTN  GAB  DCM  NAF  TCH  VJC  HII  VRE  TPB  
SGN  MSH  KOS  NT2  DAT  DAH  PLX  SJF  PME  FRT  SMB  HVH  DBC  AMD  KPF  PC1  CEE  HTT  TLD  HSL  
SCS  TTE  GEG  VAF  TCT  SCR  SBV  VCI  IBC  VHM  TTB  POW  NHH  BCG  S4A  AAA  TCD  TVT  AST  DPG  
CRC  SZC  HNG  TIP  SHA  TNI  VDS  HDB  TGG  YBM  HUB  DGW  ADS  APG  CTF  BWE  SGR  TCB  CRE  HVN
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xcellent services
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động 
của thị trường chứng khoán Việt Nam, 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh xin bày tỏ lòng kính 
trọng và biết ơn sâu sắc đến các 
đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, 
Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đã quan 
tâm chỉ đạo, dành sự ủng hộ quý báu, 
tạo điều kiện cho Sở Giao dịch Chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong 
quá trình hoạt động suốt 20 năm qua.

Đó là cơ sở quan trọng để Sở Giao 
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh hoàn thành sứ mệnh tổ chức, vận 
hành và đưa thị trường chứng khoán 

Với mong muốn lưu giữ lại những sự kiện 
ý nghĩa qua 20 năm hoạt động, chúng tôi 
biên soạn kỷ yếu 20 năm như một thước 
phim quay chậm, tái hiện lại những sự 
kiện quan trọng nhất, những khoảnh khắc 
đáng nhớ và tràn đầy xúc cảm của 
thị trường chứng khoán Việt Nam và 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh trải dài trên một chặng đường
20 năm với bốn giai đoạn phát triển: 
Bước đi đầu tiên (2000-2004); Cung bậc 
thăng trầm (2005-2010); Tăng tốc vươn 
lên (2011-2015); Hướng tầm cao mới 
(2016-2019). Chúng tôi kỳ vọng đây là 
những tư liệu mang nhiều ý nghĩa quan 
trọng về một giai đoạn phát triển đáng 
tự hào, kiến lập nên những giá trị của 
thị trường chứng khoán Việt Nam.

trở thành kênh huy động, phân bổ vốn 
năng động và hiệu quả cho nền kinh tế 
theo các mục tiêu phát triển của Đảng và 
Chính phủ.

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân 
thành đến các thành viên tham gia thị 
trường, bao gồm các công ty niêm yết, 
các công ty chứng khoán thành viên, 
công ty quản lý quỹ, công ty kiểm toán, 
các đơn vị báo chí, các đối tác và công 
chúng đầu tư là những người bạn đồng 
hành của Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh xuyên suốt 
chặng đường phát triển, thực hiện nhiệm 
vụ vận hành thị trường công bằng, minh 
bạch và hiệu quả.

20 năm hoạt động và phát triển, các thế 
hệ Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Sở Giao 
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh đã cùng nhau đoàn kết, vượt qua 
khó khăn thách thức, không ngừng nỗ 
lực sáng tạo, dựng xây các giá trị bền 
vững, đưa Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một địa 
chỉ tin cậy của các doanh nghiệp và nhà 
đầu tư. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh xin bày tỏ lòng biết ơn 
chân thành đối với những đóng góp 
của tập thể cán bộ Lãnh đạo, nhân viên 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Lê Hải Trà
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG 

(Nghìn tỷ đồng)

Năm

0,99

0,09

5

1,57

1,04

11

2,44

1,08

20

2,37

3,00

22

4,24

19,89

26

7,4

26,88

32

148,0

86,83

106

364,4

245,65

138

169,7

152,62

170

495

432,65

196

591,3

380,69

275

453,8

161,22

301

678,4

219,71

308

842,1

265,81

301

985,3

536,46

305

1.146,9

487,41

307

1.491,8

613,12

320

2.614,1

1.061,18

344

2.875,5

1.382,61

373

3.280

1.032,00

378

TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH 
(Nghìn tỷ đồng)

SỐ LƯỢNG CÔNG TY NIÊM YẾT 

VN-INDEX

Khai trương
TRUNG TÂM 
GIAO DỊCH 
CHỨNG 
KHOÁN 
TP. HCM với:

&
02 cổ phiếu
(REE và SAM)

06 Công ty
chứng khoán
thành viên
(ACBS, BSC,
BVSC, FSC,
TLS và SSI)

NHÀ ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI
tham gia
thị trường
chứng khoán

TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊ 
đầu tiên niêm yết và 
giao dịch

CHỨNG CHỈ
QUỸ ĐẦU TIÊN
niêm yết và
giao dịch
(Chứng chỉ quỹ 

VFMVF1)

NÂNG TỶ LỆ SỞ
HỮU CỦA NĐTNN 
tại tổ chức niêm yết 
từ 20% lên 30%

Phương thức
KHỚP LỆNH LIÊN TỤC 
được áp dụng

Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán TP. HCM
chuyển thành 
SỞ GIAO DỊCH 
CHỨNG KHOÁN 
TP. HCM

TRÁI PHIẾU
CHÍNH PHỦ & 
TRÁI PHIẾU
DOANH NGHIỆP
đầu tiên
niêm yết và
giao dịch

TĂNG SỐ PHIÊN 
GIAO DỊCH 
từ 3 phiên 
lên 5 phiên /tuần

Đón nhận
HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG
HẠNG BA

Đón nhận
HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG
HẠNG NHẤT

Đón nhận
HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG
HẠNG NHẤT
lần thứ 2

Ra mắt chỉ số chung 

VNX ALLSHARE
(HOSE VÀ HNX)

PHIÊN GIAO DỊCH KỶ LỤC 
về thanh khoản với hơn 408,2 
triệu cổ phiếu tương đương 
giá trị 31,47 nghìn tỷ đồng 
(1,3 tỷ USD)

Khai trương 
giao dịch 
CHỨNG QUYỀN 
CÓ BẢO ĐẢM

Triển khai 
các chỉ số theo 
MỤC ĐÍCH
ĐẦU TƯ

               Mở rộng và nâng 
CUỘC BÌNH CHỌN BÁO 
CÁO THƯỜNG NIÊN 
thành CUỘC BÌNH CHỌN 
DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 
VIỆT NAM (VLCA)

Đối tác của 
Sáng kiến Sở 
Giao dịch
Chứng khoán
phát triển 
bền vững (SSE) 
của Liên Hợp Quốc

Áp dụng chu kỳ 
thanh toán chứng khoán 
vào ngày T+2

Triển khai bộ chỉ số

HOSE Index

CHỨNG CHỈ QUỸ ETF 
đầu tiên niêm yết
và giao dịch (E1VFVN30)

Khai trương toà nhà

EXCHANGE 
TOWER

Tổng thống Mỹ 

GEORGE W.BUSH 
thăm Trung tâm Giao dịch 
Chứng khoán TP. HCM

Khởi xướng Cuộc bình chọn 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(ARA)

Nhận chứng chỉ 

ISO 9001:2008

Phiên ĐẤU GIÁ
CỔ PHẦN HÓA
DOANH NGHIỆP
NHÀ NƯỚC đầu tiên 
tại Trung tâm Giao dịch 
Chứng khoán TP. HCM
- CÔNG TY SỮA 
VIỆT NAM

Số đợt khớp lệnh định kỳ 
tăng lên 3 lần/ngày

NÂNG TỶ LỆ SỞ HỮU 
CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 
NƯỚC NGOÀI tại các 
tổ chức niêm yết từ 30% 
lên 49%

49%

          STB 
Ngân hàng TMCP 
đầu tiên niêm yết

            KỶ LỤC 
số cuộc ĐẤU GIÁ cổ phần
(81 cuộc)

VN-Index đạt đỉnh
1.170,67 điểm

VN-Index đạt đỉnh
1.204,33 điểm

CÔNG BỐ 
BỘ NGUYÊN TẮC
QUẢN TRỊ CÔNG TY 
theo thông lệ tốt nhất 
(SSCHOSE-HNX)

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC 
của Liên đoàn các Sở Giao 
dịch Chứng khoán Châu Á 

và Châu Đại Dương
(AOSEF)

TRIỂN KHAI
GIAO DỊCH
TRỰC TUYẾN

TRIỂN KHAI
GIAO DỊCH KÝ QUỸ

KỶ LỤC về số lượng 
doanh nghiệp 
NIÊM YẾT MỚI 
(83 doanh nghiệp)

KỶ LỤC về số lượng 
CTCK THÀNH VIÊN 
(102 công ty)

Triển khai chỉ số 

VN30
Nâng biên độ giao động giá 
từ 5% lên 7%

Kéo dài thời gian giao dịch 
sang buổi chiều

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC 
của Liên đoàn 
các Sở Giao dịch 
Chứng khoán Thế giới (WFE)

LỆNH THỊ TRƯỜNG MP
được áp dụng

Ra mắt 10 chỉ số ngành 
theo chuẩn quốc tế 

GICS®

Khai trương
TRUNG TÂM DỮ LIỆU 
DỰ PHÒNG

FTSE Russell đưa TTCK 
Việt Nam vào danh sách 
xem xét nâng hạng 
thị trường mới nổi

Phiên đấu giá đạt 
GIÁ TRỊ CAO NHẤT 
từ trước đến nay

Triển khai chỉ số phát triển 

bền vững VNSI và

chỉ số chung VNX 50

Đăng cai tổ chức Cuộc họp 
Đại hội đồng thường niên 
Liên đoàn các Sở Giao dịch 
Chứng khoán Châu Á và 
Châu Đại Dương (AOSEF)
lần thứ 33

VN-Index 
đạt đỉnh 
đầu tiên
571,05 điểm



LẠC QUAN
O P T I M I SM

ĐOÀN KẾT
SOL I DA R I T Y

CHUYÊN NGHIỆP
EX P E RT I S E

TRUNG THỰC
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TIN CẬY
R E L I A B I L I T Y
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rganizational
responsibility
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xcellent services
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Từ định hướng chiến lược đó, UBCKNN đã được thành lập ngày 26/11/1996 với 
nhiệm vụ ban đầu là chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hình thành TTCK. Với 
quyết tâm cao độ, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng và Chính phủ cùng với 
sự phối hợp tích cực với các Bộ ngành, chỉ sau 2 năm, UBCKNN đã xây dựng 
được khung pháp lý cơ bản, tạo nền tảng cho hoạt động của TTCK Việt Nam.  

Cùng trong ngày 11/7/1998, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 127/1998/
QĐ-TTg thành lập TTGDCK TP.HCM và TTGDCK Hà Nội và Nghị định số 
48/1998/NĐ-CP về chứng khoán và TTCK. Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg 
quy định nhiệm vụ tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động mua bán chứng 
khoán và các dịch vụ hỗ trợ việc mua bán chứng khoán, dịch vụ lưu ký chứng 
khoán của TTGDCK. Hoạt động của TTCK được quản lý căn cứ theo các quy 
định chi tiết tại Nghị định số 48/1998/NĐ-CP. Đây là văn bản quy phạm pháp 
luật về chứng khoán và TTCK có giá trị pháp lý cao nhất tại thời điểm đó, làm 
cơ sở cho hàng loạt các thông tư, quyết định hướng dẫn cụ thể về hoạt động 
của TTCK Việt Nam như Quyết định số 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/6/1999 và 
Thông tư số 01/1999/TT-UBCK ngày 30/12/1999 quy định NĐTNN được nắm 
giữ không quá 20% tổng số cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một tổ 
chức phát hành/quỹ đầu tư chứng khoán và 40% đối với trái phiếu.

Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt 
được nhiều kết quả to lớn ở giai đoạn đầu. 

VN Index 
206,83 điểm 
(+106,83%)

Tổng giá trị giao dịch  
92 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
1 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
986 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
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GDP 
31,17 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
6,79%

Giá trị vốn hóa/GDP 
0,24%

SAM   REE   TMS   HAP   LAF

Để khuyến khích các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán 
tham gia TTCK trong giai đoạn đầu, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 quy 
định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng 
khoán; theo đó, không thu thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt 
động kinh doanh của CTCK trong thời gian ba năm (từ năm 
2000 đến hết năm 2002). CTCK và CTQLQ còn được miễn thuế 
thu nhập doanh nghiệp thêm một năm, giảm 50% số thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm tiếp theo; tổ chức 
phát hành có chứng khoán được niêm yết được giảm 50% số 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm tiếp theo 
kể từ khi niêm yết chứng khoán lần đầu tại TTGDCK; đồng thời, 
các cá nhân đầu tư chứng khoán được miễn thuế thu nhập cho 
phần thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán 
chứng khoán. Quy định này đã thu hút sự chú ý của nhà đầu 
tư về TTCK mới hình thành bên cạnh thị trường tiền tệ tồn tại 
lâu nay.

Sau hơn 2 năm chuẩn bị, ngày 20/7/2000, TTGDCK TP.HCM 
chính thức khai trương hoạt động và tổ chức phiên giao dịch 
đầu tiên vào ngày 28/7/2000, trở thành đơn vị tổ chức giao dịch 
chứng khoán tập trung đầu tiên của Việt Nam. 

Ngày giao dịch đầu tiên đã được tổ chức thành công với 2 cổ 
phiếu niêm yết là REE (CTCP Cơ điện lạnh) và SAM (CTCP 
Cáp và Vật liệu viễn thông) với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết 
270 tỷ đồng và có sự tham gia của 6 CTCK thành viên (SSI, 
FSC, BVSC, ACBS, TLS, BSC). Biên độ dao động giá được áp 
dụng: ± 2% đối với cổ phiếu, ±1,5% đối với trái phiếu. Khớp 
lệnh 1 lần/1 ngày, 3 ngày 1 tuần, thời gian giao dịch từ 9 giờ 
đến 11 giờ, chưa thực hiện giao dịch thỏa thuận, chu kỳ thanh 
toán T+4. 

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ đã được tổ chức vào 
ngày 26/7/2000 và đến ngày 04/8/2000, TTCK có thêm sản 
phẩm niêm yết mới là Trái phiếu Chính phủ CP1- 0100. Ngày 
15/11/2000, trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên, mã BID1_100, 
được giao dịch trên sàn. 

Tính đến ngày 29/12/2000, chỉ số VN-Index đạt mốc 206,83 
điểm, tăng 106,83% so với phiên giao dịch đầu tiên, tổng giá trị 
giao dịch đạt 92 tỷ đồng với tổng khối lượng giao dịch hơn 3,66 
triệu cổ phiếu. Cuối năm, có 5 cổ phiếu và 4 trái phiếu được 
niêm yết với tổng giá trị niêm yết lần lượt đạt 321,178 tỷ đồng 
và 1.183 tỷ đồng.

Ngày giao dịch đầu tiên đã được 
tổ chức thành công với 2 cổ phiếu 
niêm yết là 

REE SAM
 

Sự  kiện  này  mang  ý  nghĩa  lớn  trong  lịch  sử  ngành 
chứng  khoán  Việt  Nam,  thể  hiện  sự  quyết  tâm  kiên 
định trong việc xây dựng ngày càng đồng bộ hơn các 
yếu tố thị trường trong nền kinh tế, tạo điều kiện thuận 
lợi,  thông  thoáng,  lành  mạnh  cho  các  doanh  nghiệp 
và nhân dân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu
tại Lễ khai trương TTGDCK TP.HCM ngày 20/7/2000.

Trong tiến trình đổi mới nền kinh tế, việc xây dựng, phát 
triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, trong đó có thị trường tài chính tiền tệ luôn 
là mối quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước. TTCK sẽ 
là một kênh, một công cụ tài chính quan trọng để huy động 
vốn và đưa đồng vốn của xã hội đến những nơi đầu tư sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả. (1) 
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SGH   CAN   DPC   BBC   TRI

Quy định cấm hủy lệnh

Trong bối cảnh nhiều lệnh giao dịch được đưa vào thị trường nhưng sau đó bị hủy, 
TTGDCK TP.HCM đã đề xuất cấm hủy lệnh. Biện pháp này bắt đầu áp dụng ngay 
phiên giao dịch đầu tiên của năm 2001, ngày 03/01/2001; theo đó, lệnh giao dịch 
được nhập vào hệ thống giao dịch có hiệu lực đến hết phiên giao dịch và không 
được hủy bỏ. Ngoài ra, do tình hình thanh khoản không cao nên TTGDCK TP.HCM 
đã rút ngắn thời gian phiên giao dịch khớp lệnh (từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng); 
tuy nhiên, bổ sung thêm 20 phút giao dịch thỏa thuận từ 10 giờ đến 10 giờ 20 phút. 

Thay đổi biên độ dao động giá cổ phiếu

Trước tình hình mất cân đối cung cầu, cơ quan quản lý buộc phải áp dụng các 
biên độ dao động giá khác nhau, cụ thể ngày 13/6/2001, biên độ dao động giá cổ 
phiếu được mở rộng từ ± 2% lên ± 7%. Đến ngày 10/10/2001, khi chỉ số VN-Index 
đang trên đà sụt giảm, biên độ dao động giá được trả về mức cũ ± 2%. Việc thu 
hẹp biên độ dao động giá giúp giảm rủi ro biến động của thị trường là công cụ 
quản lý khá hiệu quả trong giai đoạn thị trường còn non trẻ.

Ký kết Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ

Sau hơn 6 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt - Mỹ (theo tuyên bố ngày 11/7/1995 của 
Tổng thống Bill Clinton), ngày 18/10/2001 
Tổng thống George W. Bush đã ký phê chuẩn 
Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ. Kế đó, ngày 
07/12/2001 Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã 
ký phê chuẩn hiệp định này. 

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên mua được cổ phiếu

Một nhà đầu tư quốc tịch Anh đã đi vào lịch sử phát triển của TTCK Việt Nam 
bằng việc trở thành NĐTNN đầu tiên khớp được lệnh mua 100 cổ phiếu TMS với 
giá 65.000 đồng/cổ phiếu qua CTCK ACBS trong phiên giao dịch thứ 102 (ngày 
02/4/2001). Đến cuối năm 2001, có 11 NĐTNN cá nhân mua được 161.700 cổ 
phiếu trên TTCK Việt Nam (93.700 cổ phiếu TMS, 32.300 cổ phiếu HAP và 35.700 
cổ phiếu SGH).

Sự kiện Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ chính 
thức có hiệu lực từ ngày 10/12/2001 đánh dấu 
một bước phát triển mới trong quan hệ Việt 
- Mỹ, tạo những điều kiện và môi trường luật 
pháp cần thiết & thông thoáng cho các doanh 
nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường trao đổi 
và buôn bán hàng hóa và dịch vụ cho nhau.

Hiệp định đã có những tác động tích cực đến 
hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và 
Hoa Kỳ (tỷ trọng xuất khẩu đến Hoa Kỳ tăng 8% 
trong năm 2001 lên 16% trong năm 2002), mở 
ra những tiền đề phát triển mới cho Việt Nam 
trên nhiều lĩnh vực, thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
và gián tiếp, thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh 
tế và tạo đà hội nhập của Việt Nam vào kinh tế 
khu vực và thế giới. 

VN Index 
235,4 điểm 
(+13,81%)

Tổng giá trị giao dịch  
1.035 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
7 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
1.570 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
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GDP 
32,69 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
6,19%

Giá trị vốn hóa/GDP 
0,33%

Năm 2001 là những ngày tháng khó khăn của giai đoạn khai 
sinh, các yếu tố thị trường chưa hình thành đầy đủ, thực hiện 
cổ phần hóa chủ yếu với các doanh nghiệp nhỏ, với lý do 
không hiểu biết về TTCK, quản trị công ty yếu và đặc biệt 
là doanh nghiệp không muốn bị săm soi đưa ra ánh sáng 
những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh… nên 
họ từ chối tham gia TTCK. Trong bối cảnh hàng hóa khan 
hiếm, chỉ có người mua, không có người bán và mua hôm 
nay lãi ngày mai đã khiến cho người dân đổ xô đi mua cổ 
phiếu, từ đó dẫn đến mất cân đối cung cầu nên giá cổ phiếu 
đã được đẩy lên từng ngày, thị trường chỉ trong vòng nửa 
năm đã tăng trưởng rất nóng lên tới gần 580 điểm (phiên 
giao dịch ngày 25/6/2001). Để ngăn không cho thị trường bị 
đổ vỡ do giá cổ phiếu tăng quá ảo nên Lãnh đạo UBCKNN 
mới họp bàn tìm giải pháp hạn chế khối lượng giao dịch 
(mỗi nhà đầu tư được mua 2.000 cổ phiếu/phiên). Giải pháp 
này mới đang trong quá trình thảo luận nhưng đã khiến nhà 
đầu tư phản ứng bán tháo ồ ạt cổ phiếu. Kết quả làm cho thị 
trường sụt giảm mạnh triền miên. Tính đến cuối năm 2001,  
VN-Index mất trên 300 điểm còn 235,4 điểm. (2)
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Tính đến ngày 31/12/2002, chỉ số VN-Index đạt 183,33 
điểm, giảm 22,12% so với cuối năm trước. So với tốc độ 
tăng trưởng GDP 7% thì sự giảm điểm quá mạnh của chỉ 
số VN-Index cho thấy TTCK chưa phải là hàn thử biểu của 
nền kinh tế. Tuy nhiên, điểm sáng của thị trường được thể 
hiện qua thanh khoản khi tổng giá trị giao dịch toàn thị 
trường đạt 1.081 tỷ đồng, tăng 4,46% so với năm 2001.  
Kết quả ban đầu đạt được cho thấy nhà đầu tư bắt đầu có 
sự quan tâm đến TTCK non trẻ này.

GIL   BTC   BPC   GMD   AGF   SAV   BT6   TS4   KHA   HAS

Tăng số phiên giao dịch trong tuần  
từ 3 phiên lên 5 phiên 

Từ ngày 01/3/2002, số phiên giao dịch trong tuần được chính 
thức tăng từ 3 phiên lên 5 phiên. Đây là một trong những 
quyết định quan trọng trong công tác quản lý và điều hành thị 
trường của cơ quan quản lý nhằm tăng tính thanh khoản, kích 
cầu và bình ổn thị trường. Mặt khác, việc tăng phiên giao dịch 
được xem là bước đệm cho quá trình chuẩn hóa cách thức tổ 
chức của TTCK Việt Nam. Khối lượng giao dịch năm 2002 đạt  
37 triệu chứng khoán, tăng gần 1,9 lần so với khối lượng giao dịch  
năm 2001.

Thay đổi biên độ dao động giá  
từ 2% lên 3% 

Nhằm gia tăng thanh khoản và kích cầu cho thị trường, TTGDCK 
TP.HCM tiếp tục đề xuất triển khai giải pháp kỹ thuật tăng tính 
hấp dẫn cho TTCK; cụ thể, ngày 01/8/2002, áp dụng tăng biên 
độ giá từ ±2% lên ±3%. Tuy nhiên các giải pháp kỹ thuật mới của 
TTGDCK TP.HCM chưa mang lại hiệu ứng như kỳ vọng; đến cuối 
năm 2002, TTCK vẫn nằm trong xu hướng suy giảm.

Triển khai Quyết định số 138/UBCK-QLKD ngày 26/12/2001 của UBCKNN,  
việc thanh toán bù trừ chứng khoán chính thức được áp dụng theo chu kỳ T+3  
kể từ ngày 02/01/2002. Với việc rút ngắn chu kỳ thanh toán bù trừ từ T+4 xuống  
T+3, TTCK Việt Nam đang từng bước hướng đến thông lệ quốc tế, đẩy nhanh tốc độ 
quay vòng chứng khoán/tiền, gia tăng thanh khoản cho thị trường.

Áp dụng chu kỳ thanh toán từ ngày 02/01/2002T+3 VN Index 
183,33 điểm 

(-22,12%)

Tổng giá trị giao dịch  
1.081 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
5 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
2.436 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
 10

GDP 
35,06 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
6,32%

Giá trị vốn hóa/GDP 
0,47%
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Các công ty Quản lý Quỹ triển khai hoạt động 
Ngày 28/8/2003, CTQLQ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VietFund 
Management, gọi tắt là VFM) đã chính thức khai trương hoạt động 
(công ty được cấp giấy phép thành lập vào ngày 15/07/2003). 

Tiếp theo, ngày 11/11/2003 CTQLQ đầu tư Vina Capital khai trương 
văn phòng tại Tp.HCM. Đây là công ty quản lý của Vietnam Oppotunity 
Fund (VOF), một quỹ mở do một số tổ chức tài chính lớn là Millenium 
Partners (New York), Deustche Bank Securies, HongKong’s Sun Wah 
Group và Pacific Alliance Group thành lập ra để đầu tư vào Việt Nam 
với số vốn hoạt động ban đầu là 10 triệu USD. 

Sau hơn 2 năm TTCK Việt Nam hoạt động, sự xuất hiện của các CTQLQ 
đầu tư chứng khoán của Việt Nam (CTQLQ nội địa) đã đánh dấu lần 
đầu tiên TTCK có nhà đầu tư tổ chức thực hiện đầu tư một cách chuyên 
nghiệp, là xu hướng đầu tư của các TTCK tiên tiến.

Tăng tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày 17/7/2003, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 146/2003/QĐ-
TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào TTCK Việt Nam thay thế 
Quyết định số 139/1999/QĐ-TTg; theo đó, cho phép nâng tỷ lệ nắm giữ 
của người nước ngoài tại một tổ chức niêm yết từ 20% lên 30% và tỷ lệ 
góp vốn của NĐTNN trong các CTQLQ từ 30% lên 49%. 

Tính từ thời điểm Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg có hiệu lực đến cuối 
năm 2003, giá trị giao dịch bình quân phiên của NĐTNN đạt 23,56 
tỷ đồng/phiên, tăng 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước (3,45 tỷ đồng/
phiên). Tỷ lệ sở hữu nước ngoài toàn thị trường chiếm tỷ trọng 13,28%, 
tăng 18,67% so với cuối năm 2002 (11,19%).

Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2003/NĐ-CP  
về Chứng khoán và TTCK thay thế Nghị định số 
48/1998/NĐ-CP
So với Nghị định số 48/1998/NĐ-CP, Nghị định số 144/2003/
NĐ-CP quy định nhiều nội dung liên quan đến việc tạo hàng 
cho TTCK: quy định hoạt động phát hành chứng khoán ra công 
chúng; thủ tục đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng 
thay cho cơ chế cấp phép phát hành; điều kiện và cơ chế niêm 
yết trên TTCK; phân định rõ điều kiện niêm yết và điều kiện phát 
hành chứng khoán; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhà 
nước sau khi cổ phần hoá có thể niêm yết chứng khoán ngay.

Việc ban hành Nghị định số 144/2003/NĐ-CP đã đánh dấu một 
bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý cho 
hoạt động của TTCK Việt Nam, là cơ sở pháp lý quan trọng bảo 
đảm cho thị trường hoạt động an toàn, công bằng, hiệu quả, bảo 
vệ quyền lợi nhà đầu tư. 

“Tuần lễ chứng khoán” từ 12-17/5/2003  
do TTGDCK TP.HCM phối hợp UBCKNN tổ chức
Đây được xem là sự kiện dành cho công chúng đầu tư có quy 
mô tổ chức lớn nhất và dài ngày nhất kể từ khi TTCK mở cửa và 
đi vào vận hành, đồng thời cũng là nỗ lực kích cầu của cơ quan 
quản lý. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện này, nhiều hoạt động 
thiết thực đã được tổ chức như hội thảo chuyên đề, mở tài khoản 
có thưởng, miễn giảm phí giao dịch, tặng quà khuyến mãi, tổ 
chức cho các nhà đầu tư tham quan, tìm hiểu hoạt động của các 
công ty niêm yết, hội thảo phổ biến về lệnh ATO, khớp lệnh 2 lần 
và tổ chức giao dịch thử nghiệm lệnh ATO...

Áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật mới
Sau khi thực hiện tăng biên độ từ ±3% lên ±5% vào ngày 
02/01/2003, tiếp đến ngày 20/5/2003, TTGDCK TP.HCM áp dụng 
thêm nhiều giải pháp quản lý mới như: giảm lô giao dịch cổ phiếu 
từ 100 xuống 10, áp dụng lệnh ATO (lệnh tại mức giá khớp lệnh) 
và tăng số lần khớp lệnh. “Các giải pháp kỹ thuật này bước đầu 
đã góp phần đa dạng hóa các cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho các nhà đầu tư tham gia giao dịch trên thị trường, nhiều 
tổ chức và cá nhân người nước ngoài đã mở tài khoản trực tiếp 
tham gia đầu tư mua bán chứng khoán.”(4)

Thị trường chứng khoán Việt Nam có chiến lược 
phát triển dài hạn đến năm 2010
Ngày 05/08/2003, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 
163/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển TTCK đến năm 2010 
với định hướng mở rộng quy mô của TTCK tập trung, phấn đấu 
đưa tổng giá trị của thị trường đến năm 2005 đạt mức 2-3% GDP 
và đến năm 2010 đạt mức 10-15% GDP. 

Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc phát triển các định chế tài 
chính trung gian, các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, 
việc phát triển thị trường trái phiếu và tăng lượng cổ phiếu niêm 
yết sẽ được tập trung đẩy mạnh. Ngoài ra, chiến lược đặt mục 
tiêu sẽ xây dựng TTGDCK TP.HCM trở thành SGDCK TP.HCM 
vào năm 2010, bên cạnh xây dựng thị trường giao dịch cổ phiếu 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.

TÍNH ĐẾN CUỐI NĂM 2003,  
GIÁ TRỊ GIAO DỊCH  

TOÀN THỊ TRƯỜNG ĐẠT 

TĂNG 177,4% SO VỚI NĂM 2002
2.998TỶ ĐỒNG 

Đây được xem là thành công sau một chuỗi  
nỗ lực của nhà quản lý và cơ quan vận hành  
thị trường từ việc ban hành chính sách chung 
và riêng biệt cho thị trường cho đến việc áp 
dụng các giải pháp kỹ thuật mới.

VTC   PMS

VN Index 
166,94 điểm 

(-8,94%)

Tổng giá trị giao dịch  
2.998 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
12 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
2.370 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
2

GDP 
39,55 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
6,90%

Giá trị vốn hóa/GDP 
0,39%

Một điểm nổi bật trong hoạt động giao dịch trên TTCK  
năm 2003 là sự tham gia mua bán cổ phiếu sôi nổi của 
các NĐTNN. Số lượng NĐTNN mở tài khoản giao dịch tăng 
36,36% so với cuối năm 2002. Phần lớn các cổ phiếu niêm 
yết đều có sự tham gia sở hữu của các NĐTNN và tỷ lệ nắm 
giữ cổ phiếu từ 0,31% - 30%. Trong năm 2003, TTGDCK 
TP.HCM đã tổ chức thành công trên 242 phiên giao dịch với 
tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường trên 2.700 tỉ đồng, trong 
đó giao dịch trái phiếu đạt khoảng 2.300 tỉ đồng.(3)
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Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chuyển về thuộc  
Bộ Tài chính

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 66/2004/NĐ-CP ngày 19/02/2004 chuyển 
UBCKNN về Bộ Tài chính. Đây là một động thái tích cực, tạo điều 
kiện quan trọng để thúc đẩy TTCK phát triển, đặc biệt là việc gắn 
kết TTCK với thị trường tiền tệ, thị trường tài chính.

Lần đầu niêm yết và giao dịch Chứng chỉ quỹ - VFMVF1 
vào ngày 08/11/2004

Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) là quỹ đại chúng đầu tiên 
của Việt Nam, được huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong 
và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu 300 tỷ đồng. Quỹ đại chúng 
là hình thức đầu tư tập thể phổ biến tại các thị trường phát triển trên 
thế giới. Sau VFMVF1, đã có thêm 8 chứng chỉ quỹ đóng niêm yết trên 
SGDCK TP.HCM. 

Tổ chức niêm yết chứng khoán được ưu đãi thuế 
thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2003 có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2004, ngày 20/10/2004 Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư số 100/2004/TT-BTC hướng dẫn riêng về thuế giá trị gia 
tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán, 
đồng thời có Công văn số 11924/TC-CST hướng dẫn về ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức niêm yết chứng 
khoán lần đầu. 

Theo đó, tổ chức niêm yết chứng khoán lần đầu được giảm 50% số 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực 
hiện việc niêm yết. Đây là chính sách của Chính phủ nhằm khuyến 
khích các doanh nghiệp lên niêm yết, tăng cung cho TTCK, mang 
lại tác động tích cực đến công tác tạo hàng của thị trường trong 
những năm tiếp theo.

Năm 2004 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều 
Quỹ đầu tư nước ngoài, điển hình là Quỹ đầu 
tư Phan-xi-phăng (PXP). Sau gần 1 năm hoạt 
động, PXP đã tăng quy mô vốn 5 triệu USD lúc 
ban đầu lên gấp đôi và đã đầu tư trên 15 loại 
cổ phiếu trên sàn. Ngoài PXP, Quỹ Vietnam 
Growth Fund (VGF) do Công ty Dragon Capital 
thành lập cũng xuất hiện với quy mô dự kiến 
75 triệu USD. Công ty Finansa cũng đang xúc 
tiến lập quỹ mới sau khi thanh lý Quỹ Vietnam 
Frontier Fund (VFF). Giới chuyên môn cho 
rằng, sự xuất hiện của thêm nhiều Quỹ đầu tư 
nước ngoài sẽ góp phần quan trọng trong việc 
kích cầu TTCK trong năm 2005. (5)

Xuất hiện thêm nhiều Quỹ đầu tư nước ngoài

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ  
NƯỚC NGOÀI (FDI) ĐẠT TRÊN 4  TỶ USD 

TĂNG 900 TRIỆU (35%) SO VỚI NĂM 2003,  
ĐẠT KỶ LỤC TRONG VÒNG 7 NĂM QUA.

Năm 2004 cũng là một năm đạt 

THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRONG LĨNH VỰCKỷ lục

BBT   DHA   SFC   NKD

VN Index 
239,29 điểm 
(+43,34%)

Tổng giá trị giao dịch  
19.887 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
80 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
4.237 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
4

GDP 
45,43 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
7,54%

Giá trị vốn hóa/GDP 
0,55%

Năm 2004 được đánh giá là năm giá cổ phiếu dần hồi phục 
sau giai đoạn suy giảm trong các năm 2002 và 2003. Giao 
dịch cổ phiếu trên sàn có xu hướng ổn định hơn, các cổ 
phiếu hầu như không có biến động lớn. Chỉ số VN-Index 
ở mức 239,29 điểm (ngày 31/12/2004), tăng hơn 72 điểm 
so với cuối năm 2003 (166,94 điểm). Thanh khoản của thị 
trường giao dịch chứng khoán niêm yết được nâng lên. Khối 
lượng giao dịch tăng mạnh trong năm 2004 với tổng giá trị 
gần 20.000 tỷ đồng (bình quân 80 tỷ đồng/phiên), gấp 6,6 
lần so với năm 2003. Các nhà đầu tư có tổ chức đóng vai 
trò quan trọng đối với giao dịch chứng khoán trên thị trường 
tập trung: tuy chỉ chiếm trên 1% về số lượng nhưng các nhà 
đầu tư có tổ chức lại chiếm gần 39% tổng giá trị giao dịch 
của năm 2004.
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SSC TTC TDH HAX PPC DPR TTF TRA D2D GDT

MHC SHC BHS HRC GTA ANV DQC HSG VNL HVG

PNC SGC LBM TAC TRC PVT SBT PTC PHR BTP

TNA DCT DNP TMC RIC DCC DXV HAG DIG TIX

KDC IFS VGP LGC VNE ALP BMI CAD ATA PGD

NHC SMC VIP HBC TNC ST8 VKP MTG VPH DVP

HTV ITA DHG KHP ACL ICF KMR NBB VNI LIX

VNM CLC VPK VTB PET MPC DDM VST HLG AGR

TYA ALT HMC DIC VIC NTL CNT BCI RDP TIE

CII PGC NSC MCP TSC HSI VNS PNJ MCG VFG

RHC IMP GMC PJT HDC VHC VNA HT2 AAM VNG

UNI PVD NAV SFN VTO L10 SZL HCM PHT KBC

SJS TTP DTT SAF TCM LSS DCL SVC SRC DXG

BMP TCT SDN BMC SC5 VSC VSG TMP LGL DVD

STB RAL VIS SFI SSI FBT HLA BVH TIC TCL

VSH FMC ABT TCR DPM SGT OPC VCB TBC SHI

VFC DXP SCD DRC UIC PIT PVF CSG ITC

FPC MCV SJD HBD HT1 VHG BAS CTG SRF

CYC PAC DMC VTA HPG VPL KSH DHC EIB

COM FPT VID SJ1 TPC ASP LCG CSM MSN

Cung bậc
thăng trầm



Ngày 17/02/2005, Vinamilk thực hiện bán đấu giá 1.827.000 cổ 
phần với giá khởi điểm đưa ra là 220.000 đồng/cổ phần. Kết quả 
toàn bộ số cổ phần chào bán được bán hết với giá trúng thấp nhất 
266.100 đồng/cổ phần (gấp 1,21 lần so với giá khởi điểm), giá 
trúng bình quân đạt 313.100 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần bán 
được đạt 572,068 tỷ đồng, thặng dư mang lại cho nhà nước là 
389,368 tỷ đồng. Phiên đấu giá đã diễn ra thành công rực rỡ và 
là bước khởi đầu quan trọng để phát triển hoạt động đấu giá của 
TTGDCK TP.HCM và SGDCK TP.HCM sau này.

Tổ chức đấu giá cổ phần doanh nghiệp nhà nước 
cổ phần hóa đầu tiên trên Trung tâm Giao dịch 
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

Phiên đấu giá

Khai trương Trung tâm Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội

Thành lập Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam
Ngày 27/7/2005, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chính 
thức được thành lập nhằm đáp ứng được yêu cầu gắn kết và đồng 
bộ hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán cho 
TTCK Việt Nam, tránh được lãng phí về tài chính cũng như nhân 
lực phát sinh từ việc đầu tư riêng biệt cũng như giảm chi phí cho 
các tổ chức trung gian và nhà đầu tư tham gia thị trường. Ngoài 
ra, việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cũng thúc đẩy 
việc hoàn thiện các định chế cung ứng dịch vụ trên thị trường, góp 
phần gia tăng số lượng nhà đầu tư tham gia vào hoạt động trên 
TTCK.

Với thông tin tăng tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào TTCK 
Việt Nam từ 30% lên 49%, chỉ số VN-Index ngày 30/09/2005 
tăng kỷ lục với 13,38 điểm, đạt 289,33 điểm. Giao dịch cổ phiếu 
đạt 24,5 tỷ đồng, 30/31 chứng khoán niêm yết tăng hết biên độ  
giới hạn.

Ngày 08/03/2005, TTGDCK Hà Nội chính thức được khai trương. 
“Với mô hình phi tập trung và các điều kiện thủ tục đơn giản hơn, 
TTGDCK Hà Nội sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp chưa 
niêm yết có điều kiện đăng ký giao dịch. Như vậy sự ra đời của 
TTGDCK Hà Nội sẽ thu hút thị trường cổ phiếu tự do và tạo cơ hội 
cho các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện niêm yết có thể tham gia 
huy động vốn.” (7)

Ông Trần Xuân Hà,  
Chủ tịch UBCKNN.

ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ nâng  
tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 30% lên 49%

Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg 

“Đây là động thái tích cực để thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước 
ngoài vào TTCK. Đối với các doanh nghiệp tốt, làm ăn có hiệu 
quả, NĐTNN được phép nắm giữ tỷ lệ cao hơn, vì thế, giao dịch 
các loại chứng khoán này trên thị trường thứ cấp trở nên sôi động 
hơn. Hiện tại, các NĐTNN đang chờ đợi nhiều doanh nghiệp có 
vốn lớn tham gia thị trường trong thời gian tới.” (8)  

Ông Vũ Bằng,  
Phó Chủ tịch UBCKNN.

SSC  MHC  PNC  TNA  KDC  NHC

VNM
của TTCK Việt Nam 

năm 2005 có sự khởi sắc
quy mô thị trường được mở rộng, tăng khoảng 
55% giá trị chứng khoán niêm yết, số lượng nhà 
đầu tư tăng 35%, lòng tin của nhà đầu tư đối với 
thị trường được nâng lên.(6)

Nhận định của ông Vũ Bằng,  
Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Bức tranh chung
VN Index 

307,5 điểm 
(+28,51%)

Tổng giá trị giao dịch  
26.878 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
107 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
7.390 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
6

GDP 
57,63 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
7,55%

Giá trị vốn hóa/GDP 
0,82%
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Ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán đã được Quốc hội  
khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua

“Trên tinh thần các nghị quyết của Trung ương Đảng, Luật Chứng khoán đảm 
bảo các nguyên tắc hoạt động chứng khoán và TTCK như công khai, công 
bằng, minh bạch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Đồng thời, 
Luật cũng đã cụ thể hoá được các chính sách của Nhà nước về phát triển TTCK 
như khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu 
tư và hoạt động trên TTCK; quản lý, giám sát đảm bảo thị trường hoạt động 
công bằng, an toàn, hiệu quả và có chính sách hiện đại hoá cơ sở hạ tầng cho 
hoạt động của TTCK.

Luật Chứng khoán được ban hành cũng nhằm tạo điều kiện cho TTCK Việt Nam 
có khả năng hội nhập sâu hơn với các thị trường vốn quốc tế và khu vực và 
thực hiện các cam kết của Việt Nam trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.” (10)

Ngày 12/7/2006, Ngân hàng đầu tiên niêm yết trên Trung tâm 
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Ngân hàng 
TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank)
Ngày 12/7/2006, 189.947.299 cổ phiếu Sacombank (mã STB) chính thức  
giao dịch trên TTGDCK TP.HCM với giá mở cửa là 78.000 đồng/cổ phiếu với  
khối lượng giao dịch đạt 763.190 cổ phiếu và giá trị giao dịch đạt gần 60 tỷ đồng. 

“Đây là sự kiện đáng ghi nhớ của TTCK Việt Nam bởi Sacombank là ngân hàng đầu 
tiên và là ngân hàng TMCP hiện có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam đưa cổ phiếu 
lên sàn giao dịch tập trung. Từ đây, loại cổ phiếu ngân hàng vốn được xem là hết 
sức nhạy cảm đã lên sàn giao dịch một cách bình thường như các loại cổ phiếu 
khác và mở ra một chương mới cho sự phát triển của Sacombank nói riêng và cho 
hoạt động của cổ phiếu ngân hàng tại Việt Nam nói chung.” (11)

Ngày 07/11/2006, Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức  
Thương mại Thế giới
“Liên quan đến TTCK, các cam kết WTO của Việt Nam cho phép các doanh 
nghiệp nước ngoài được thành lập CTCK 100% vốn nước ngoài sau 5 năm kể từ 
ngày gia nhập WTO. Đối với các tổ chức nước ngoài nói chung, việc Việt Nam 
gia nhập WTO là một thông điệp cho thấy, Việt Nam thực sự mở cửa nền kinh tế 
và chấp nhận theo cuộc chơi toàn cầu. Đây là điều kiện tiên quyết để họ đến với 
Việt Nam.” (12)

Tại thời điểm năm 2006, tỷ lệ góp vốn của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước 
ngoài trong CTCK liên doanh hoặc CTQLQ liên doanh tối đa là 49% vốn điều lệ 
(theo Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào 
TTCK Việt Nam).

Bãi bỏ việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với  
tổ chức đăng ký niêm yết chứng khoán trên Trung tâm  
Giao dịch Chứng khoán
Ngày 08/9/2006, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 10997/BTC-CTS bãi bỏ việc 
ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức đăng ký niêm yết chứng khoán 
trên TTGDCK. Theo đó, từ ngày 01/01/2007, các doanh nghiệp đăng ký niêm yết, 
đăng ký giao dịch trên TTGDCK sẽ không được giảm 50% thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết. Do ảnh hưởng của 
quyết định này, làn sóng đăng ký niêm yết tăng mạnh trong năm 2006 trước khi 
quyết định này có hiệu lực vào đầu năm 2007. Trong năm 2006, số lượng công ty 
niêm yết mới trên TTGDCK TP.HCM tăng vọt với 74 công ty và tổng số vốn niêm 
yết của các công ty này là 11.150 tỷ đồng.

Ngày 20/11/2006, Tổng thống Mỹ 
George W. Bush đã đến thăm Trung 
tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố  
Hồ Chí Minh
“Việc Tổng thống Mỹ đích thân gõ chiêng mở cửa 
phiên giao dịch đã kích thích sức mua mạnh mẽ 
trên thị trường. Chính ông Bush đã đóng một vai 
trò quan trọng giúp Việt Nam gia nhập tổ chức 
WTO.” (13) Trong phiên giao dịch ngày 20/11/2006, 
chỉ số VN-Index đạt 584,26 điểm, tăng 10,47 điểm, 
NĐTNN mua ròng 185 tỷ đồng, tăng 64,50% so với 
phiên trước.

Ngày 08/12/2006, hệ thống giao dịch 
của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh gặp sự cố và 
tạm ngừng giao dịch
Trong phiên giao dịch ngày 08/12/2006, TTGDCK 
TP.HCM đã công bố ngừng giao dịch đợt 2 và 
3 do thiết bị truyền thông tin trực tuyến về giá 
và chỉ số chứng khoán từ TTGDCK TP.HCM đến 
các CTCK bị lỗi. Đây là quyết định nhằm bảo vệ 
lợi ích của công chúng đầu tư, tránh tình trạng 
người đầu tư đặt lệnh khi không có thông tin cập 
nhật về tình hình giá cả trên thị trường. Sự cố trên 
đã được khắc phục và giao dịch đã trở lại bình 
thường trong phiên giao dịch ngày 11/12/2006.

Số đợt tổ chức bán đấu giá cổ phần 
tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh đạt kỷ lục  
Với 81 đợt đấu giá, trong đó có 59 đợt bán đấu giá 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và 22 đợt 
thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước, số đợt bán 
đấu giá được tổ chức tại TTGDCK TP.HCM năm 
2006 đạt con số kỷ lục. Tổng số cổ phần bán được 
là 188.345.402 cổ phần và tổng giá trị bán được là 
4.526 tỷ đồng.

TCT  RAL  FMC  DXP  MCV  PAC  FPT  TDH  BHS  LBM  DNP  VGP  VIP   
DHG  VPK  HMC  NSC  GMC  NAV  DTT  SDN  VIS  ABT  SCD  SJD  DMC  VID  HAX  HRC  TAC  TMC  LGC  HBC  KHP  VTB  DIC  MCP  PJT  SFN  SAF  BMC  SFI  TCR  DRC  HBD  VTA  SJ1HTV  VNM  TYA  CII  RHC  UNI  SJS  BMP  STB  VSH  VFC  FPC  CYC  COM  TTC  SHC  SGC  DCT  IFS  SMC  ITA  CLC  ALT  PGC  IMP  PVD  TTP

VN Index 
751,77 điểm 
(+144,48%)

Tổng giá trị giao dịch  
86.829 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
347 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
147.967 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
74

GDP 
66,37 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
6,98%

Giá trị vốn hóa/GDP 
13,75%

Năm 2006 đã chứng kiến sự phát triển đầy sôi động của TTCK 
Việt Nam với nhiều sự kiện đáng chú ý; trong đó, ấn tượng nhất là 
sự mở rộng về quy mô thị trường với tổng mức vốn hóa của toàn 
TTCK Việt Nam đạt 220.000 tỷ đồng, tương đương 13,8 tỷ USD, 
tăng gấp hơn 20 lần so với cuối năm 2005, tương đương khoảng 
17% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2006, vượt xa so với 
mục tiêu 5% GDP mà các nhà quản lý đặt ra hồi đầu năm. (9)
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Ngày 19/01/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 
14/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi thành một số điều của 
Luật Chứng khoán 2006

Theo Nghị định này, việc thẩm định chứng khoán niêm yết mới đã được 
giao cho SGDCK, TTGDCK thay vì được UBCKNN thẩm định như trước. 
Các điều kiện niêm yết lần đầu đối với doanh nghiệp cũng được nâng 
cao. Nghị định số 14/2007/NĐ-CP cũng quy định chi tiết về điều kiện 
thành lập và hoạt động của các CTCK.

Ngày 30/7/2007, áp dụng giao dịch khớp lệnh 
liên tục 
Ông Lê Hải Trà, Phó Giám đốc TTGDCK TP.HCM khẳng định 
“việc chuyển sang khớp lệnh liên tục, đồng thời áp dụng lệnh 
thị trường, không có gì khác hơn là nhằm cải thiện giao dịch 
thành công của nhà đầu tư.” (16)

“Có thể coi hôm nay là một mốc lịch sử của SGDCK bởi 
việc chuyển từ giao dịch định kỳ sang giao dịch khớp lệnh 
liên tục đã đánh dấu bước chuyển đổi công nghệ.” (17) - theo  
bà Vũ Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBCKNN.

Khối lượng giao dịch bình quân phiên giai đoạn cuối năm 
2007 (từ ngày 30/7/2007 đến ngày 31/12/2007) đã tăng lên 
13,93% so với trước khi triển khai giao dịch liên tục (từ ngày 
01/01/2007 đến ngày 29/7/2007).

Ngày 21/11/2007, Luật Thuế thu nhập cá nhân  
đã được thông qua 
“Lần đầu tiên thu nhập từ chứng khoán được đưa vào diện chịu thuế. 
Mặc dù mức thuế không quá cao, khá linh hoạt và phải đến năm 2009 
mới áp dụng nhưng thị trường cũng đã có một thời gian dài phản ứng 
tiêu cực.” (18)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
tham gia Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch  
Chứng khoán ASEAN và là thành viên sáng lập  
của Sáng kiến Liên kết ASEAN
Trong bối cảnh hội nhập thị trường tài chính thế giới, SGDCK TP.HCM 
tham gia Hội nghị Tổng Giám đốc các SGDCK ASEAN và trở thành 
thành viên sáng lập của Sáng kiến Liên kết ASEAN cùng với các SGDCK  
Thái Lan, Malaysia, Singapore vào năm 2007. Liên kết của các thị trường 
vốn ASEAN được kỳ vọng không những thúc đẩy sự lưu thông các luồng 
vốn đầu tư trong nội khối, mà còn hình thành một lớp tài sản tài chính có 
đủ sức hấp dẫn đối với cộng đồng đầu tư quốc tế.

Kinh tế Việt Nam năm 2007 đạt mức tăng trưởng  
8,48%, cao nhất trong 10 năm qua
“Bất chấp sức ép từ dịch bệnh, thiên tai và biến động giá cả trên thế 
giới, kinh tế Việt Nam năm 2007 đạt mức tăng trưởng 8,48%, cao nhất 
trong 10 năm qua. Tổng thu nhập quốc nội (GDP) tính theo giá hiện 
hành đạt 1.144 nghìn tỷ đồng, tương đương 71,4 tỷ USD. Thu nhập 
bình quân đầu người ở mức 835 USD, cao hơn dự kiến, và sẽ vươn tới 
960 USD trong năm tới.

Kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai thế giới và chi phí sản xuất thấp 
hàng đầu châu Á trở thành những nhân tố giúp Việt Nam có sức hấp 
dẫn đặc biệt với các nhà đầu tư. Lần đầu tiên dòng vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam đạt 20,3 tỷ USD, với những 
gương mặt tên tuổi như: Foxconn, Piaggio, Keangnam.” (19)

VN-Index đạt đỉnh lần đầu tiên vào ngày 25/04/2006 ở mức 632,69 
điểm, sau đó VN-Index đã giảm xuống mức 399,8 điểm vào ngày 
02/8/2006. Sau gần 8 tháng, VN-Index đã tăng vọt trở lại, đạt mức 
đỉnh mới tại 1.170,67 điểm vào ngày 12/3/2007, gần gấp 2 lần đỉnh  
năm 2006.

Ngày 12/3/2007, VN-Index đạt đỉnh 1.170,67 điểm  

“Số lượng tài khoản mới tại các CTCK ngày càng nhiều, ngay cả khi 
một số CTCK đã đưa ra những biện pháp để hạn chế bớt các nhà đầu 
tư nhỏ lẻ. Lợi nhuận kiếm được một cách nhanh chóng và dễ dàng từ 
việc mua bán cổ phiếu là động lực thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của 
nhà đầu tư đến với thị trường.” (15)

TTCK Việt Nam năm 2007 có lúc thăng lúc trầm, chứ không 
tăng mạnh mẽ như năm ngoái. Mặc dù vậy, mức tăng trưởng 
chung vẫn đạt khoảng 20%. Con số này không phải là nhỏ 
so với một thị trường còn non trẻ như Việt Nam. Chính vì vậy 
tôi cho rằng, năm qua là một năm thành công của TTCK  
Việt Nam. Luồng vốn đổ vào thị trường rất lớn, trong khi các 
công ty niêm yết trên thị trường hoạt động rất tốt. (14)

Ngày 08/8/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Sở 
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Năm 2007 là năm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát 
triển của TTCK Việt Nam. Ngày 11/5/2007, Thủ tướng Chính 
phủ ký Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg chuyển TTGDCK 
TP.HCM thành SGDCK TP.HCM, tăng thêm quyền tự chủ để 
SGDCK TP.HCM phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc 
tổ chức, điều hành hoạt động giao dịch trên TTCK. SGDCK 
TP.HCM có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, có Hội đồng Quản trị, 
Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận giúp việc. Tại 
thời điểm chuyển đổi mô hình hoạt động, SGDCK TP.HCM có 
gần 140 cán bộ nhân viên.

Nhận định của Ông Nguyễn Duy Hưng  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, CTCP Chứng khoán Sài Gòn.

PPC  GTA  TRC  RIC  VNE  TNC  ACL  PET  VIC  TSC  HDC  VTO  TCM  SC5  SSI  DPM  UIC  HT1  HPG  TPC  DPR  ANV  PVT  DCC  ALP  ST8  ICF  MPC  NTL  HSI  VHC  L10

VN Index 
927,02 điểm 
(+23,31%)

Tổng giá trị giao dịch  
245.651 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
991 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
364.425,2 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
32

GDP 
77,41 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
7,13%

Giá trị vốn hóa/GDP 
29,23%
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Bắt đầu từ năm 2008, SGDCK TP.HCM cùng với Báo Đầu tư Chứng 
khoán và sự hỗ trợ của CTQLQ Dragon Capital đã tổ chức Cuộc 
bình chọn Báo cáo thường niên (ARA) dành cho DNNY. Đây là sáng 
kiến thúc đẩy các DNNY nâng cao chất lượng Báo cáo thường niên 
nhằm cung cấp thông tin toàn diện, đầy đủ cho nhà đầu tư, lan tỏa 
các giá trị văn hóa trong điều hành và quản trị doanh nghiệp. Cuộc 
bình chọn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều DNNY tại 
SGDCK TP.HCM và mở rộng đến các DNNY tại SGDCK Hà Nội vào  
năm 2009.

Nằm trong định hướng tổ chức lại TTCK của Chính phủ, theo đó, TTGDCK Hà Nội sẽ 
tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính phủ chuyên biệt, ngày 28/05/2008 là ngày 
giao dịch cuối cùng của 275 mã trái phiếu Chính phủ niêm yết trên SGDCK TP.HCM. Từ 
ngày 02/06/2008, toàn bộ Trái phiếu chính phủ sẽ chính thức niêm yết và giao dịch tại 
TTGDCK Hà Nội. Trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu công ty vẫn tiếp tục 
được niêm yết trên SGDCK TP.HCM.

Chuyển trái phiếu Chính phủ 
niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
ra Trung tâm Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội

• Ngày 27/03/2008: Áp dụng biên độ giá 1% cho cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

• Ngày 07/04/2008: Áp dụng biên độ giá 2% cho cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

• Ngày 19/06/2008: Áp dụng biên độ giá 3% cho cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

• Ngày 18/08/2008: Áp dụng biên độ giá 5% cho cổ phiếu và chứng chỉ quỹ  

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết: “Quyết định này chỉ mang tính tạm thời, khi thị 
trường chưa ổn định như hiện nay. Chúng tôi sẽ quay trở lại áp dụng quy định cũ vào thời 
điểm sớm nhất, khi thị trường có dấu hiệu ổn định. Hiện nay chúng ta chưa có quy định 
về tạm ngừng giao dịch ngắn, nên đây sẽ là giải pháp để nhà đầu tư trấn tĩnh trở lại.” (20)

Biên độ dao động giá  được điều 
chỉnh liên tục nhằm bình ổn thị 
trường chứng khoán

“Năm 2008 đánh dấu một thời kỳ khá rối ren trong đời sống kinh tế do tác động của 
khủng hoảng tài chính toàn cầu lẫn điều hành vĩ mô của Chính phủ. Lạm phát trong năm 
nay lên đến 23% trong khi tăng trưởng GDP chỉ ở mức 6,23%, cho thấy tốc độ phát triển 
kinh tế chẳng những không đạt như kỳ vọng mà sự giảm sút còn trở thành nhân tố kéo 
tụt thành quả đã đạt được của hai năm trước đó.” (21)

Tỷ lệ lạm phát tăng kỷ lục trong 
20 năm với 23,1%

Trong giai đoạn TTCK Việt Nam đang trải qua khó khăn, sự kiện Ngân hàng Đầu tư 
Lehman Brother tuyên bố phá sản ngày 15/09/2008 đã tác động mạnh đến thị trường. 
TTCK Việt nam đã giảm 3 phiên liên tiếp (16-18/09/2008) với mức giảm trên 4% mỗi 
phiên về mức 419,28 điểm vào ngày 18/09/2008 và tiếp tục điều chỉnh xuống mức thấp 
nhất 286,85 điểm vào ngày 10/12/2008. Cuối năm 2008, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 
mức 315,62 điểm, giảm 65,9% so với ngày đầu năm.

Phá sản của ngân hàng đầu tư 
Lehman Brother, khởi nguồn 
cho cuộc khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu

KHỞI XƯỚNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Cuộc bình chọn

LSS  VSC  FBT  SGT  PIT  VHG  VPL  ASP  TTF  DQC  SBT  DXV  BMI  VKP  KMR  DDM  CNT  VNS  VNA  SZL  DCL  VSG  HLA  OPC  PVF  BAS  KSH  LCG  TRA  HSG  PTC  HAG

VN Index 
315,62 điểm 

(-65,73%)

Tổng giá trị giao dịch  
152.616 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
623 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
169.706,2 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
32

GDP 
99,13 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
5,66%

Giá trị vốn hóa/GDP 
12,47%

Năm 2008 là một năm đầy sóng gió và thăng trầm của 
TTCK. Nếu tính từ số điểm đóng cửa của phiên giao dịch 
đầu tiên của năm (02/01/2008), chỉ số VN-Index đạt 921,07 
điểm, thì đóng cửa phiên giao dịch cuối năm (31/12/2008), 
chỉ số này chỉ còn 315,62 điểm tức đã mất đi 605,45 điểm 
(giảm 65,73%). 
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Khối lượng và giá trị giao dịch đạt kỷ lục
Khối lượng và giá trị giao dịch trong năm 2009 tăng mạnh với 11.089.431.493 
chứng khoán tương ứng với hơn 432 ngàn tỷ đồng được giao dịch, tăng 183,5% 
về khối lượng và 225,7% về giá trị so với năm 2008. Bình quân trong một ngày 
giao dịch có 44 triệu chứng khoán, tương ứng với 1.724 tỷ đồng được chuyển 
nhượng. Đây là mức giao dịch kỷ lục so với các năm trước đó.

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam thấp nhất trong 10 năm 
trước đó

Do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam 
gặp nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2009. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
trong năm chỉ đạt 5,32% – đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm trước 
đó của Việt Nam. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này cũng đã vượt mục tiêu tăng 
trưởng 5% của Quốc hội đặt ra.

“Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm 
mà kinh tế Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng dương tương đối cao như 
trên là một thành công lớn.” (24)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 
12/8/2009

Thông tư số 160/2009/TT-BTC miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với  
thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng  
chứng khoán).

“Việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn, chuyển 
nhượng vốn là giải pháp hỗ trợ của Nhà nước, là sự quan tâm của Quốc hội, 
Chính phủ đối với sự phát triển của thị trường; qua đó, sẽ tạo tâm lý phấn 
khởi và niềm tin cho các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu 
tư vốn và đầu tư chứng khoán, tạo điều kiện cho Nhà nước và các doanh 
nghiệp huy động vốn, góp phần thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp  
nhà nước.”  (25)

Chỉ số VN-Index biến động mạnh

“Đầu năm 2009, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục 
có diễn biến xấu khiến VN-Index kéo dài xu hướng 
giảm, đến ngày 24/02/2009 chỉ còn 235,5 điểm, mức 
thấp nhất kể từ tháng 3/2005. Sự thua lỗ, hoảng loạn 
của nhà đầu tư sau đó đã được bù đắp khi VN-Index 
phục hồi, đạt 624,1 điểm vào ngày 22/10/2009. 
So với ngày 24/02/2009, VN-Index cao gấp 2,65 
lần, tăng 265%. Tính cả năm, VN-Index tăng 57%,  
kết thúc năm ở 494,77 điểm.”  (26)

Số lượng doanh nghiệp hủy niêm yết 
trong năm cao nhất

Với 26 doanh nghiệp phải hủy niêm yết trong năm 
2009 (trong đó bao gồm 24 DNNY bị hủy bắt buộc 
để chuyển ra niêm yết tại HNX do không đáp ứng 
điều kiện niêm yết theo Nghị định số 14/2007/NĐ-
CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Chứng khoán), đây 
là năm có số lượng doanh nghiệp hủy niêm yết cao 
nhất từ trước đến nay tại SGDCK TP.HCM.

Bước sang năm 2009, mặc dù nền kinh tế vẫn còn nhiều khó 
khăn, thách thức song TTCK Việt Nam đã có sự phục hồi tương 
đối ấn tượng với nhiều giải pháp quan trọng đã được Chính phủ 
và cơ quan quản lý triển khai nhằm hỗ trợ cho thị trường. Nhiều 
kỷ lục mới về giao dịch đã được thiết lập. Nhìn lại diện mạo TTCK 
Việt Nam 2009, có thể điểm lại một số cột mốc đáng ghi nhớ.

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH NĂM 2009

KHỐI LƯỢNG CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH 
NĂM 2009

11.089  
TRIỆU CHỨNG KHOÁN

432.651 
TỶ ĐỒNG

TRIỂN KHAI

NGÀY 12/01/2009

        Giao dịch 
trực tuyến 

PHR  DIG  ATA  VPH  VNI  HLG  RDP  MCG  AAM  PHT  SRC  LGL  TIC  TBC  ITC  SRF  EIB  MSN  GDT  HVG  BTP  TIX  PGD  DVP  LIX  AGR  TIE  VFG  VNG  KBC  DXG  DVD  TCL  SHICAD  MTG  NBB  VST  BCI  PNJ  HT2  HCM  SVC  TMP  BVH  VCB  CSG  CTG  DHC  CSM  D2D  VNL  

“Giao dịch trực tuyến là một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát 
triển của SGDCK TP.HCM, góp phần đưa TTCK Việt Nam lên một tầm cao mới, 
theo kịp thông lệ giao dịch chứng khoán của các nước trên thế giới.” (22)

Tại thời điểm cuối năm 2008, SGDCK TP.HCM có 238 thiết bị đầu cuối để đại diện 
giao dịch của các CTCK thành viên nhập lệnh tại sàn. Với việc triển khai giao dịch 
trực tuyến, lệnh giao dịch của nhà đầu tư được CTCK truyền thẳng vào hệ thống 
giao dịch của SGDCK qua cổng kết nối giao dịch trực tuyến giữa hệ thống của 
SGDCK với hệ thống của CTCK thành viên.

“Giao dịch không sàn nhằm bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định, đáp 
ứng khả năng mở rộng về số lượng thành viên giao dịch, từng bước triển khai 
các mô hình giao dịch mới, đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu đầu tư của thị trường, 
đồng thời định hướng cho sự phát triển đồng bộ về công nghệ thông tin cho toàn 
thị trường.” (23)

Theo Ông Trần Đắc Sinh - Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM.

VN Index 
494,77 điểm 
(+56,76%)

Tổng giá trị giao dịch  
432.651 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
1.724 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
495.094,4 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
52

GDP 
106,01 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
5,40%

Giá trị vốn hóa/GDP 
31,42%
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KSS CMT POM CMV QCG KAC NKG HOT TCO NLG

SEC TLH OGC PXM CLG CMX VCF PTB GSP FCM

AGD CTI TDC DLG VOS TDW CCL THG SVI FLC

ASM LHG NVT NNC CDC LM8 HU3 PGI DRL BID

FDC TLG NTB BCE PTL AVF C47 LCM GAS CLL

CTD NVN SPM GTT TV1 PXL FDG SVT FCN SKG

KSB DAG TNT NHS VTF PAN BGM PDN DHM MWG

CMG VNH PXT SBS HVX EVE JVC MBB SII SHP

TMT PPI SBA UDC VMD HTI IDI MBB PTK GTN

NHW BTT SBC DTA KTB VLF ACC HU1 CLP QBS

KDH VES MKP DRH ELC VSI STT CNG EMC SFG

HDG CCI PXS VRC SMA HTL C21 BRC C32 CAV

APC IJC DTL KSA HQC CLW CIG ITD AGM

STG HAI PXI PDR DSN MDG BSI HHS HAR

Tăng tốc
vươn lên



Số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt kỷ lục

Năm 2010, SGDCK TP.HCM chứng kiến con số kỷ lục về số lượng 
DNNY với 81 mã cổ phiếu có tổng khối lượng niêm yết là 2.357 
triệu cổ phiếu và tổng giá trị niêm yết là 23.572 tỷ đồng. Vốn điều 
lệ trung bình của 81 DNNY là 291 tỷ đồng; 5/81 tổ chức niêm yết 
có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng, chủ yếu thuộc nhóm ngành 
công nghiệp, bất động sản và nguyên vật liệu.

Số lượng công ty chứng khoán thành viên đạt kỷ lục 

Với 03 CTCK được chấp thuận thành viên trong năm 2010, tổng 
số lượng CTCK thành viên của SGDCK TP.HCM được nâng lên 
102 công ty. Đây là con số kỷ lục về số lượng CTCK thành viên 
tại SGDCK TP.HCM tính đến thời điểm hiện tại.

Ban hành Thông tư số 27/2010/TT-BTC quy định mức thu,  
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp 
dụng tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam. Theo đó, giảm phí giao dịch từ 0,05% xuống còn 0,03% đối với cổ phiếu, 
chứng chỉ quỹ đầu tư.

Thay đổi thời gian giao dịch từ ngày 13/9/2010

SGDCK TP.HCM thay đổi thời gian giao dịch bằng cách rút ngắn thời gian giao 
dịch của đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa xuống còn 15 phút, tăng thời gian giao 
dịch của đợt liên tục thêm 15 phút và cho giao dịch thỏa thuận cổ phiếu/chứng 
chỉ quỹ trong suốt thời gian giao dịch. Cụ thể, phiên định kỳ mở cửa từ 8h30’-
8h45’ (15 phút), phiên liên tục: 8h45’ - 10h30’ (105 phút), phiên định kỳ đóng 
cửa: 10h30’-10h45’ (15 phút); Thỏa thuận 8h30’-11h00’ (150 phút); Thị trường 
đóng cửa lúc 11h00’. Việc thay đổi này đã giúp hoạt động giao dịch sôi động 
hơn và gia tăng thanh khoản cho TTCK.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Chứng khoán, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung 
20 điều và bãi bỏ 1 điều trong tổng số 136 điều của Luật Chứng 
khoán hiện hành.

“Nội dung sửa đổi đã khắc phục được một số vấn đề bất cập 
như: hạn chế tình trạng lũng đoạn thị trường thông qua việc bổ 
sung hành vi vi phạm trong kinh doanh chứng khoán; khuyến 
khích và đẩy mạnh giao dịch chứng khoán trên thị trường có 
tổ chức trên cơ sở quy định điều kiện chào bán chứng khoán 
ra công chúng; bổ sung đối tượng cũng như nội dung công bố 
thông tin trên TTCK; mở rộng đối tượng áp dụng quy định về 
quản trị công ty theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền; điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động của CTCK, 
CTQLQ, một số sản phẩm mới, một số điều kiện phát hành 
chứng khoán.” (27)

Năm 2010 đánh dấu chặng đường 
10 năm của thị trường chứng 
khoán Việt Nam. Thị  trường đã 
có những phát triển vượt bậc, đạt 
gấp 2 lần so với kế hoạch ban 
đầu về quy mô vốn hóa, số lượng 
công ty niêm yết tăng gấp 10 lần.  
Thị trường cũng đã trở thành kênh 
huy động vốn cho doanh nghiệp 
với hàng trăm ngàn tỉ đồng.

IJC  HAI  POM  OGC  TDC  NVT  NTB  SPM  TNT  PXT  SBA  SBC  MKP  PXS  DTL  PXI  CMV  PXM  DLG  NNC  BCE   
GTT  NHS  SBS  UDC  DTA  DRH  VRC  KSA  PDR  QCG  CLG  VOS  CDC  PTL  TV1  VTF  HVX  VMD  KTB  ELC  SMA  HQC  DSN  KAC  CMX  TDW  LM8  AVF  PXL  PAN  EVE  HTI  VLF  VSIKSS  SEC  AGD  ASM  FDC  CTD  KSB  CMG  TMT  NHW  KDH  HDG  APC  STG  CMT  TLH  CTI  LHG  TLG  NVN  DAG  VNH  PPI  BTT  VES  CCI

VN Index 
484,66 điểm 

(-2,04%)

Tổng giá trị giao dịch  
380.686 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
1.523 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
591.344,6 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
81

GDP 
115,93 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
6,42%

Giá trị vốn hóa/GDP 
31,79%

Chính phủ và cơ quan quản lý tiếp tục có những giải pháp hỗ 
trợ cho nhà đầu tư và TTCK. Thêm những kỷ lục được thiết lập 
ghi dấu ấn quan trọng trong lịch sử 10 năm phát triển TTCK. 
Kết thúc năm 2010, chỉ số VN-Index giảm 2,04% so với cuối 
năm 2009. Khối lượng giao dịch đạt hơn 11,8 tỷ chứng khoán, 
tương ứng với giá trị giao dịch khoảng 380 ngàn tỷ đồng, 
tăng 6,8% về khối lượng nhưng lại giảm 12% về giá trị so với  
năm 2009.
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là bước ngoặt quan trọng trên TTCK,  
góp phần gia tăng thanh khoản, đa dạng hóa 
nghiệp vụ của CTCK và tạo thêm nhiều cơ 
hội cho nhà đầu tư giao dịch trên thị trường.

Triển khai 

Giao dịch ký quỹ 

Khởi tố hình sự đối với hành vi 
thao túng giá chứng khoán

Lần đầu tiên 4 cá nhân có hành vi thao túng giá chứng khoán (đối với cổ phiếu của CTCP 
Dược Viễn Đông) bị xử lý hình sự kể từ khi tội danh mới này được bổ sung vào Bộ luật 
Hình sự, có hiệu lực từ 01/01/2010.

Việc xử lý hình sự đối với hành vi thao túng giá chứng khoán cho thấy các cơ quan quản 
lý nhà nước sẽ xử lý mạnh tay đối với các tội danh liên quan đến chứng khoán và TTCK 
nhằm nâng cao tính minh bạch và kỷ luật thị trường, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. 

Bổ sung giải pháp về thuế nhằm 
tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp và cá nhân 

Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội cho phép miễn thuế  
thu nhập từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với cổ tức được chia cho cá 
nhân từ hoạt động đầu tư vào TTCK và góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ 
tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng. Nghị quyết cũng 
đồng thời giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 
31/12/2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân. 

“Trong điều kiện nền kinh tế nói chung và TTCK nói riêng gặp nhiều khó khăn như 
hiện nay thì việc ban hành Nghị quyết 08 được đánh giá là một bước đi kịp thời nhằm 
tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.” (29)

Hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán lần đầu tiên được quy định cụ thể tại Thông tư 
số 74/2011/TT-BTC ngày 01/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên TTCK. 
CTCK muốn thực hiện giao dịch ký quỹ phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy 
định và được lựa chọn chứng khoán không thuộc danh sách không đủ điều kiện giao 
dịch ký quỹ do SGDCK công bố để cung cấp dịch vụ ký quỹ cho khách hàng. Tỷ lệ ký 
quỹ ban đầu áp dụng không được thấp hơn mức 60% do UBCKNN quy định tại Quy 
chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/
QĐ-UBCK ngày 30/8/2011.

Triển khai giao dịch ký quỹ là bước ngoặt quan trọng trên TTCK, góp phần gia tăng thanh 
khoản, đa dạng hóa nghiệp vụ của CTCK và tạo thêm nhiều cơ hội cho nhà đầu tư giao 
dịch trên thị trường.

Triển khai giao dịch ký quỹ 
chứng khoán (margin)

HTL  CLW  MDG  NKG  VCF  CCL  HU3  C47  FDG  BGM  JVC  IDI  ACC  STT  C21  CIG  BSI  HOT  PTB  THG  PGI  LCM  SVT  PDN  MBB  MBB  HU1  CNG  BRC  ITD

Bối cảnh kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao và tín dụng 
cho lĩnh vực chứng khoán bị “siết chặt” nhằm ổn định kinh 
tế vĩ mô, là những nguyên nhân khiến TTCK trải qua một 
năm sụt giảm mạnh. VN-Index giảm sâu nhất trong hơn 2 
năm trở lại đây, chỉ còn 364,48 điểm vào ngày 15/12, giảm 
gần 25% so với cuối năm 2010. Giá cổ phiếu niêm yết đã 
xuống rất thấp, chỉ bằng 1/2 đến 1/3 so với cách đây hơn 
2 năm; hơn 60% tổng số DNNY trên hai SGDCK có giá cổ 
phiếu thấp hơn mệnh giá (438/695 cổ phiếu). Thị trường sụt 
giảm sâu không chỉ gây khó khăn cho các nhà đầu tư chứng 
khoán mà các CTCK cũng bị ảnh hưởng, có đến 2/3 số 
CTCK trên TTCK rơi vào tình trạng thua lỗ trong hoạt động  
kinh doanh. (28)

VN Index 
351,55 điểm 

(-27,46%)

Tổng giá trị giao dịch  
161.215 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
650 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
453.783,7 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
30

GDP 
135,54 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
6,24%

Giá trị vốn hóa/GDP 
19,15%
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Thủ tướng ban hành Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 
phê duyệt chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 
2011 - 2020
Chiến lược đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể như đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường 
cổ phiếu vào năm 2020 đạt khoảng 70% GDP, tái cấu trúc mô hình tổ chức 
TTCK, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa phương thức giao dịch và sản 
phẩm nghiệp vụ, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, phát triển hệ thống nhà đầu 
tư tổ chức, nâng cao sức cạnh tranh của các định chế trung gian thị trường và 
các tổ chức phụ trợ.

“Điểm đột phá của chiến lược phát triển TTCK trong giai đoạn 2011-2020 
chính là sự phát triển về chất của TTCK”. (32)

Ông Nguyễn Thành Long 
Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Quỹ, UBCKNN.

Kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều từ ngày 06/6/2012 
Ngày 06/6/2012, SGDCK TP.HCM chính thức thực hiện điều chỉnh thời gian 
giao dịch, theo đó kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều đến 14h15’. 
Các lệnh khớp một phần hoặc chưa khớp và chưa bị hủy trong phiên giao dịch 
buổi sáng sẽ được chuyển qua phiên giao dịch buổi chiều và tiếp tục tham gia 
khớp lệnh. 

Việc kéo dài thời gian giao dịch giúp nhà đầu tư có thêm thời gian để ra quyết 
định đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch, tạo sự sôi động và thanh khoản 
trên TTCK và đưa TTCK Việt Nam tiến gần hơn đến chuẩn mực tổ chức thị 
trường quốc tế.

Thủ tướng ban hành Quyết định  
số 1826/QĐ-TTg ngày 06/12/2012  
phê duyệt Đề án Tái cấu trúc TTCK  
và doanh nghiệp bảo hiểm 
Đề án Tái cấu trúc TTCK và doanh nghiệp bảo 
hiểm đặt mục tiêu tái cấu trúc toàn diện TTCK 
và các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm từng bước 
nâng cao vai trò, vị trí của TTCK và bảo hiểm. Việc 
tái cấu trúc được thực hiện đồng bộ và toàn diện 
trên 4 trụ cột chính bao gồm: tái cấu trúc cơ sở 
hàng hóa và sản phẩm dịch vụ; tái cấu trúc cơ sở 
nhà đầu tư; tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh 
doanh chứng khoán và bảo hiểm; và tái cấu trúc 
tổ chức thị trường.

“Để hỗ trợ việc triển khai đề án này, một loạt các 
Nghị định, Thông tư mới được ban hành. Với một 
khung pháp lý khá đầy đủ được ban hành cùng 
lúc, năm 2012 được đánh giá là năm thành công 
nhất trong xây dựng và ban hành các văn bản 
pháp quy trong lĩnh vực chứng khoán. Điều này 
càng có ý nghĩa hơn khi mà công cuộc tái cấu 
trúc toàn bộ TTCK Việt Nam đang vào giai đoạn 
quan trọng.” (34)

Số đợt đấu giá thành công thấp nhất
Năm 2012 là năm mà SGDCK TP.HCM ghi nhận số 
đợt đấu giá thành công thấp nhất qua các năm với 
07 đợt đấu giá cổ phần thành công. 

“Cùng với những nguyên nhân khách quan từ thị 
trường, bản thân cơ chế, chính sách và tổ chức 
thực hiện pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn nhà 
nước còn nhiều bất cập. Việc xác định giá trị doanh 
nghiệp vẫn gặp khó khăn, nhất là giá trị thương 
hiệu, giá trị lợi thế, quyền thuê đất. Việc lựa chọn 
nhà đầu tư chiến lược còn nhiều vướng mắc.” (35)

Áp dụng lệnh thị trường (MP) từ ngày 03/10/2012
Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở mức giá đối ứng tốt nhất 
hiện có trên sổ lệnh giao dịch của thị trường. Nếu lệnh thị trường chỉ được khớp 
một phần do khối lượng bên đối ứng không đủ, phần còn lại của lệnh sẽ tự 
động chuyển thành lệnh giới hạn, tránh được rủi ro về giá khớp bị lệch quá xa 
ngoài dự kiến so với mức giá khớp cuối cùng.

“Việc triển khai vào thực tế lệnh thị trường đã đem lại một số điểm sáng cho 
TTCK như: đa dạng hóa chiến lược đặt lệnh giao dịch dựa trên đặc tính của 
lệnh thị trường, gia tăng khả năng linh hoạt cũng như tốc độ đặt lệnh tại thời 
điểm thị trường có biến động mạnh về giá.” (33)

Triển khai chỉ số VN30 ngày 06/02/2012

Đây là chỉ số được tính theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường, 
bao gồm 30 cổ phiếu thành phần, đại diện cho hoạt động của 30 công 
ty được niêm yết trên SGDCK TP.HCM, chiếm khoảng 80% tổng giá 
trị vốn hóa và 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Để được lựa 
chọn vào rổ chỉ số VN30, cổ phiếu phải đáp ứng các điều kiện tham 
gia và các bước sàng lọc về giá trị vốn hóa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển 
nhượng, thanh khoản.

“Các cổ phiếu trong rổ VN30 gần như là các cổ phiếu đại diện của 
TTCK Việt Nam nằm trong danh mục của các quỹ ETF nước ngoài, 
cũng như là cơ sở để các thành viên thị trường nghiên cứu triển khai 
các sản phẩm ETF đầu tiên.” (30)

VN30 được các nhà đầu tư đánh giá cao về chất lượng cổ phiếu niêm 
yết với trên 50% cổ phiếu trong danh mục tăng trưởng cao hơn mức 
bình quân thị trường. Chính vì vậy, “VN30 có thể được xem như là một 
hình thức phân bảng, phân loại các công ty niêm yết dẫn đầu thị trường 
về vốn hóa, thanh khoản, độ minh bạch và hiệu quả hoạt động kinh 
doanh, làm gia tăng thêm giá trị tài sản vô hình của các công ty niêm 
yết được chọn lựa vào chỉ số.” (31) 

Ông Trần Đắc Sinh  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị SGDCK TP.HCM.

HHS  TCO  GSP  SVI  DRL  GAS  FCN  DHM  SII  PTK  CLP  EMC  C32  AGM

VN Index 
413,73 điểm 
(+17,69%)

Tổng giá trị giao dịch  
219.708 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
879 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
678.402,7 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
14

GDP 
155,82 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
5,25%

Giá trị vốn hóa/GDP 
23,56%

SGDCK TP.HCM đã thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật 
quan trọng trong năm 2012 nhằm thu hút nhà đầu tư, và 
gia tăng thanh khoản cho TTCK. Nhờ đó, thanh khoản của 
TTCK trong năm 2012 đã được cải thiện rõ rệt. Khối lượng 
giao dịch đạt hơn 14 tỷ chứng khoán, tăng 68,42% so với 
năm 2011. Giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày đạt 878 tỷ 
đồng, tăng 35,19% so với năm 2011. Năm 2012 cũng là 
năm có nhiều quyết sách quan trọng được ban hành, định 
hướng cho TTCK phát triển lành mạnh về sau.
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Nới rộng biên độ giá từ mức +/-5% lên +/-7% cho cổ phiếu 
và chứng chỉ quỹ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố  
Hồ Chí Minh từ ngày 15/01/2013, nâng tỷ lệ ký quỹ từ 40/60 
lên 50/50 áp dụng từ 01/02/2013 

Nâng cao thanh khoản là một trong tám nhóm giải pháp cấp bách được 
UBCKNN nêu ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2013 
nhằm tháo gỡ khó khăn cho TTCK. Đây là đợt thay đổi biên độ giá lần thứ 10 
của TTCK Việt Nam trong vòng 12 năm qua; đồng thời việc nới lỏng tỷ lệ ký quỹ 
lên mức 50% - mức phổ biến của TTCK nhiều nước trên thế giới là một động 
thái kích thích thanh khoản thị trường. 

Ông Vũ Bằng - Chủ tịch UBCKNN

TTCK diễn ra trong bối cảnh có sự đan xen giữa các yếu tố 
thuận lợi và không thuận lợi của kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, kinh 
tế vĩ mô năm 2013 đã có khởi sắc so với năm 2012, cả tín hiệu 
trong tài chính, tiền tệ đặc biệt là mặt bằng lãi suất giảm, tỷ giá 
ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng lên, cán cân thanh toán được cải 
thiện. Từ thực tế này, TTCK Việt Nam đã có sự hồi phục đáng 
khích lệ. Điểm đáng chú ý, chỉ số chứng khoán được đánh giá 
là một trong 10 nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. (36)

Chính thức kéo dài thêm 45 phút thời gian  
giao dịch buổi chiều đến 15h từ ngày 22/7/2013

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng Giám đốc CTCK VNDirect 
nhìn nhận “Việc kéo dài thời gian giao dịch có thể là cơ hội tốt 
cho các đơn vị kinh doanh chứng khoán. Tăng thời gian giao 
dịch đồng nghĩa việc nhà đầu tư sẽ ở trên sàn lâu hơn, do vậy 
nhu cầu khớp lệnh cũng nhiều. Các công ty có thể cải thiện phần 
nào nhờ thu phí giao dịch chứng khoán.” (37)

Số lượng doanh nghiệp niêm yết mới trên Sở Giao 
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thấp kỷ 
lục trong vòng 10 năm  

Năm 2013, SGDCK TP.HCM chỉ đón nhận 4 DNNY mới với khối 
lượng 234 triệu cổ phiếu. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2004, 
giảm mạnh so với mức đỉnh 81 công ty niêm yết mới vào năm 
2010. Năm 2013 vẫn là một năm thách thức đối với nền kinh tế, 
tốc độ tăng trưởng còn thấp, nợ xấu cao, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, sức mua yếu, các giải 
pháp xử lý nợ đang ở giai đoạn đầu. Điều này gây khó khăn tới 
hoạt động của TTCK Việt Nam trong năm 2013.

Lần đầu tiên có hướng dẫn cụ thể về xử lý hình 
sự đối với 3 tội danh trong lĩnh vực chứng khoán 
gồm: cố ý thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật  
trong hoạt động chứng khoán, sử dụng thông tin  
nội bộ để mua bán chứng khoán và thao túng  
giá chứng khoán

“Trước đây, cùng một loại vi phạm nhưng được mô tả như nhau 
trong cả Bộ luật Hình sự và trong các quy định xử phạt hành 
chính về lĩnh vực chứng khoán. Nhưng nay, với hướng dẫn cụ 
thể tại Thông tư Liên tịch số 10/2013, một ranh giới phân biệt đã 
hình thành. Trong bối cảnh các vi phạm có dấu hiệu hình sự trên 
TTCK ngày một diễn ra phức tạp và tinh vi, thì việc phân định 
ra ranh giới này sẽ là sự răn đe cần thiết đối với những động cơ 
phạm tội trong lĩnh vực chứng khoán.” (38)

HAR  NLG  FCM  FLC

Lần đầu tiên 2 công ty chứng khoán thực hiện  
hợp nhất, ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình tái 
cấu trúc công ty chứng khoán

“Ngày 09/12/2013, CTCP Chứng khoán MB (MBS) chính thức 
nhận được giấy phép thành lập của UBCKNN trên cơ sở hợp 
nhất 2 CTCK là CTCP Chứng khoán MB (MBS) và CTCP Chứng 
khoán VIT (VITS). Sau hợp nhất, CTCP Chứng khoán MB có tổng 
tài sản 2.532 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 621 tỷ đồng. Đây là sự 
kiện quan trọng trên TTCK và là điểm nhấn của quá trình tái cấu 
trúc CTCK.” (39)

VN Index 
504,63 điểm 
(+21,97%)

Tổng giá trị giao dịch  
265.806 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
1.063 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
842.105 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
4

GDP 
171,22 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
5,42%

Giá trị vốn hóa/GDP 
26,36%
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Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phát triển, 
SGDCK TP.HCM cho biết: “Việc đưa ra bộ chỉ số HOSE và các chỉ số 
VNMidcap, VNSmallcap và VN100 nhằm phản ánh thông tin chi tiết của 
thị trường, gia tăng cơ hội đầu tư theo chỉ số, ETF, phái sinh...và tạo nên  
sự đồng bộ cũng như khả năng so sánh về chỉ số với các SGDCK trong 
khu vực.”

Ra mắt bộ chỉ số 

(VN100, VNMidcap, VNSmallcap & VNAllshare)
HOSE-Index 

Dù chịu 2 đợt sóng giảm mạnh, nhưng năm 2014 vẫn được 
đánh giá là năm thành công của TTCK Việt Nam trên nhiều 
phương diện. (40)

Khai trương Tòa nhà Exchange Tower

“Chúng tôi cho rằng cơ sở hạ tầng và con người là hai yếu tố 
quan trọng hướng đến sự phát triển bền vững và đây cũng chính 
là ý tưởng chủ đạo trong thiết kế và vận hành công trình Tòa nhà 
Exchange Tower. Exchange Tower đi vào hoạt động sẽ là cột 
mốc đánh dấu sự trưởng thành của TTCK Việt Nam về quy mô 
hoạt động, khả năng nâng cấp và hiện đại hóa hạ tầng công 
nghệ. Tôi tin rằng, với cơ sở hạ tầng hiện có, trụ sở của SGDCK 
TP.HCM có thể sánh ngang tầm với các SGDCK khác trong khu 
vực ASEAN, trở thành biểu tượng của TTCK Việt Nam chuyên 
nghiệp và năng động trong giai đoạn phát triển mới.” 

Bà Phan Thị Tường Tâm   
Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM.

Sự kiện Biển Đông, tàu Hải Dương 981 tác động 
mạnh lên tâm lý nhà đầu tư, khiến VN-Index  
giảm hơn 11%

“Sự kiện biển Đông” bắt đầu tác động đến thị trường từ cuối 
tháng 4/2014, đúng vào giai đoạn điều chỉnh sau chu kỳ tăng 
trưởng tốt 3 tháng đầu năm. Chỉ trong vòng 7 phiên, VN-Index đã 
sụt giảm hơn 11%, rơi xuống mức 508,51 điểm, HNX-Index giảm 
hơn 13%, còn 68,74 điểm.” (44)

Lần đầu tiên có quy chế vay và cho vay của Trung tâm  
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 
nhằm hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên 
lưu ký tạm thời thiếu hụt chứng khoán để thanh toán hoặc hỗ trợ thành viên 
lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn và thực hiện giao dịch hoán đổi 
danh mục với quỹ ETF theo quy định hiện hành.

“Việc xây dựng hệ thống thỏa thuận vay và cho vay tập trung tại Trung tâm 
Lưu ký Chứng khoán sẽ giúp cho các thành viên thị trường dễ dàng tiếp cận 
thông tin và thực hiện các giao dịch vay, cho vay chứng khoán một cách 
chính thống nhằm đảm bảo lợi ích, giảm chi phí cho các bên tham gia, qua 
đó sẽ hạn chế hoạt động cho vay ngầm cũng như đáp ứng nhu cầu quản 
lý thị trường của cơ quan quản lý.” (41)

Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 
quy định giới hạn cho vay và tỷ lệ bảo đảm an toàn 
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Thông tư số 36/2014/TT-NHNN giới hạn cho vay 5% vốn điều lệ 
đối với đầu tư kinh doanh chứng khoán, điều kiện cho vay phải 
đạt tỷ lệ nợ xấu dưới 3% cùng các quy định chặt chẽ liên quan 
đến cho vay công ty con, công ty liên kết, người có liên quan. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận  
hình thức quỹ ETF nội đầu tiên với sự ra đời  
của Quỹ E1VFMVN30, mô phỏng chỉ số VN30

Quỹ đã chính thức giao dịch chứng chỉ tại SGDCK TP.HCM từ 
ngày 06/10/2014 với quy mô ban đầu 202 tỷ đồng, tạo thêm sự 
lựa chọn cho các nhà đầu tư ưa thích chiến lược đầu tư thụ động. 
NĐTNN cũng có cơ hội gián tiếp đầu tư vào các cổ phiếu đã hết 
room thông qua hình thức quỹ này. 

Sau gần 

Made in Vietnam (42)

TTCK Việt Nam đã có ETF 
năm phát triển,

BID  CLL  SKG  MWG  SHP  GTN  QBS  SFG  CAV

VN Index 
545,63 điểm 

(+8,12%)

Tổng giá trị giao dịch  
536.463 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
2.172 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
985.286,6 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
9

GDP 
186,20 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
5,98%

Giá trị vốn hóa/GDP 
28,16%

Thông tư 36 có hiệu lực từ đầu tháng 02/2015 
sẽ làm TTCK phát triển trên nền ổn định và chất 
lượng, dù trước mắt có thể nó giảm sút về quy mô, 
nhưng đạt được đại cục ổn định lâu dài. Do đó, ảnh 
hưởng của Thông tư 36, nếu có thì cũng chỉ ảnh 
hưởng tốt trong dài hạn đến chất lượng của TTCK 
và ảnh hưởng tốt đến chất lượng của hoạt động 
ngân hàng và là tiền đề cho quá trình tái cấu trúc  
ngân hàng.” (43)
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NCT LDG HCD SAB EVG VND VPG DBD PHC ILB

TVS VPS HID NVL LEC VDP GEX YEG LMH VGC

CDO FIT ATG FTS THI VPB VPD TVB FIR TN1

HAH STK ROS BHN TDG PLP PMG VPI TDM TV2

CSV BFC CHP FTM CTS CVT TEG HPX HTN GAB

DCM NAF TCH VJC HII VRE TPB SGN MSH KOS

NT2 DAT DAH PLX SJF PME FRT SMB HVH DBC

AMD KPF PC1 CEE HTT TLD HSL SCS TTE GEG

VAF TCT SCR SBV VCI IBC VHM TTB POW NHH

BCG S4A AAA TCD TVT AST DPG CRC SZC

HNG TIP SHA TNI VDS HDB TGG YBM HUB

DGW ADS APG CTF BWE SGR TCB CRE HVN

Hướngtầm cao mới



Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được 
nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

Ngày 18/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2015/
QĐ-TTg sửa đổi nội dung quy định tại Điều 5 Quyết định số 559/2007/QĐ-
TTg, theo đó, vốn điều lệ của SGDCK TP.HCM là 2.000 tỷ đồng (tăng thêm 
1.000 tỷ đồng so với thời điểm chuyển từ TTGDCK TP.HCM thành SGDCK 
TP.HCM). Việc tăng vốn điều lệ giúp SGDCK TP.HCM có đầy đủ nguồn lực 
tài chính để đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại cho toàn TTCK. 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/08/2015.

Thủ tướng Anh David Cameroon 
thăm chính thức Sở Giao dịch 

Chứng khoán Thành phố  
Hồ Chí Minh

“Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 29 và 30/07/2015, 
ngày 30/7/2015, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len David Cameron đã 
đến thăm và tham dự một số cuộc hội nghị giữa các doanh nghiệp Anh và Việt Nam tại 
SGDCK TP.HCM. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao nhất của Vương quốc Anh và 
Bắc Ai-Len đến thăm chính thức Việt Nam và trực tiếp tham gia các hoạt động thúc đẩy 
đầu tư giữa hai quốc gia.” (49)

Ban hành Nghị định số 60/2015/
NĐ-CP ngày 26/06/2015,  

chính thức cho phép nhà đầu tư 
nước ngoài được đầu tư không 
hạn chế vào các danh nghiệp 
đại chúng không thuộc ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện

Theo Ông Andy Ho - Giám đốc đầu tư của CTQLQ VinaCapital: “Việc nới room là một 
thay đổi lớn đối với TTCK Việt Nam, đưa Việt Nam thực hiện đầy đủ hơn các cam kết khi 
gia nhập WTO và là chất xúc tác mãnh liệt để các cổ phiếu Việt Nam có tên trong rổ chỉ 
số thị trường mới nổi (emerging market) của MSCI.” (47) 

Tính đến tháng 05/2019, có 25 DNNY trên HOSE thực hiện nới room theo Nghị định 
60/2015/NĐ-CP. (48)

Bộ luật Hình sự (sửa đổi,  
bổ sung) đã được Quốc hội  

thông qua vào ngày 27/11/2015

Đối với lĩnh vực chứng khoán, ngoài 3 tội danh đã có (tội cố ý công bố thông tin sai lệch 
hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán, tội sử dụng thông tin nội bộ để mua 
bán chứng khoán, tội thao túng giá chứng khoán), Luật đã bổ sung thêm một tội danh 
mới (tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán). 

“Việc bổ sung này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao tính răn đe, phòng 
ngừa vi phạm, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, gây 
ảnh hưởng đến hoạt động của TTCK.” (50)

Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ  

được ban hành ngày 15/09/2015 
cho phép bán cổ phần theo lô lớn

Đây là thay đổi chính sách quan trọng trong việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 
tạo điều kiện cho các tổ chức đầu tư tham gia với tỷ trọng lớn. Số lượng cổ phần của một 
lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần. Bán cổ phần theo lô phải thực 
hiện đấu giá qua SGDCK. Trường hợp các nhà đầu tư cùng trả mức giá bằng nhau cho 
một lô cổ phần thì thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín, “dù bán 
theo lô với lượng cổ phần lớn, nhưng vẫn đảm bảo công khai, minh bạch để tránh thất 
thoát vốn nhà nước”. (51) 

Triển khai chính sách này, tính đến cuối năm 2015, SGDCK TP.HCM đã tổ chức 2 cuộc 
đấu giá theo lô lớn, với tổng số cổ phần bán được là 55,871 triệu cổ phần với giá trị  
659,8 tỷ đồng.

TTCK Việt Nam năm 2015 phát triển ổn định  
và được đánh giá là 

“Để đưa TTCK Việt Nam hoạt động ổn định hơn phù hợp với 
chuẩn mực quốc tế, năm 2015, nhiều chính sách mới và cơ sở 
pháp lý liên quan đến TTCK được ban hành và hoàn thiện tạo 
nên môi trường hoạt động thông thoáng cho nhà đầu tư trong 
nước cũng như nước ngoài trên TTCK. Tính đến hết năm 2015, 
vốn hóa thị trường đạt hơn 1.298,53 nghìn tỷ đồng; trong đó, 
vốn hóa trên sàn TP.HCM (HOSE) đạt 1.146,9 nghìn tỷ đồng, 
vốn hóa trên sàn Hà nội (HNX) đạt hơn 151,6 nghìn tỷ đồng.” (46)

Điểm sáng
THU HÚT DÒNG VỐN GIÁN TIẾP SO VỚI 
CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC. (45)

NCT  TVS  CDO  HAH  CSV  DCM  NT2  AMD  VAF  BCG  HNG  DGW  LDG  VPS  FIT  STK  BFC  NAF  DAT

VN Index 
579,03 điểm 

(+6,12%)

Tổng giá trị giao dịch  
487.407 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
1.965 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
1.146.925 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
19

GDP 
193,24 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
6,68%

Giá trị vốn hóa/GDP 
30,39%
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Áp dụng đơn vị yết giá mới với bước 
giá tối thiểu 10đ/cp và tăng khối 

lượng đặt lệnh tối đa cho 1 lệnh giao 
dịch từ 19.990 lên 500.000 cổ phiếu/

chứng chỉ quỹ từ ngày 12/9/2016

Các giải pháp kỹ thuật nói trên hướng đến việc “đáp ứng nhu cầu thị trường và tiến 
tới chuẩn thông lệ chung của quốc tế khi nhà đầu tư có nhu cầu đặt lệnh với khối 
lượng ngày càng lớn hơn”. Việc chia nhỏ bước giá đối với các cổ phiếu mệnh giá 
thấp nhằm “cung cấp thêm tiện ích cho nhà đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy thanh khoản và 
phù hợp với thông lệ chung của quốc tế.” (55)

Khai trương Trung tâm Dữ liệu  
Dự phòng tại công viên phần mềm 

Quang Trung

Bà Phan Thị Tường Tâm - Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM: “Ngoài việc dự phòng 
cho hệ thống giao dịch của HOSE, đây còn là nơi lưu trữ dữ liệu cho HOSE và các 
đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính tại khu vực phía Nam. Các dịch vụ hỗ trợ công nghệ 
thông tin cho CTCK thành viên, công ty niêm yết như thuê chỗ đặt máy chủ, hỗ trợ 
kỹ thuật, đào tạo và các dịch vụ công nghệ khác cho TTCK cũng sẽ được triển khai 
tại đây.” 

Ban hành Thông tư số 107/2016/TT-
BTC hướng dẫn chào bán và  

giao dịch chứng quyền có bảo đảm

Sau Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 26/6/2015, 
ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2016/TT-BTC hướng 
dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm, tạo hành lang pháp lý cho 
sự ra đời của sản phẩm chứng quyền có bảo đảm. Đây được xem là một tín hiệu tốt 
đối với TTCK Việt Nam khi mà suốt một thời gian dài, thị trường chỉ có ba sản phẩm 
truyền thống là cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ. Chứng quyền có bảo đảm là 
một sản phẩm có tỷ lệ đòn bẩy cao, phí giao dịch thấp, vòng đời ngắn hạn, khá phù 
hợp đối với nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là đối với TTCK Việt Nam nơi mà nhà đầu 
tư cá nhân luôn chiếm tỷ trọng lớn.

Chỉ số VNX-Allshare chính thức  
vận hành từ ngày 24/10/2016 

VNX-Allshare đại diện cho hơn 95% giá trị vốn hóa và 97% giá trị giao dịch cổ phiếu 
niêm yết toàn TTCK Việt Nam với danh mục cổ phiếu thành phần lúc triển khai gồm 
488 cổ phiếu với 247 cổ phiếu thuộc sàn HOSE, chiếm trên 90% giá trị vốn hóa của 
chỉ số, 10% còn lại thuộc 241 cổ phiếu thuộc sàn HNX.

Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SGDCK TP.HCM: “Chỉ số chung  
VNX-Allshare sẽ cung cấp thêm một chỉ báo thị trường cho nhà đầu tư, góp phần nâng 
cao tính thống nhất và chuẩn hóa hệ thống chỉ báo cho toàn thị trường, đồng thời tạo chỉ 
số cơ sở nhằm phát triển các sản phẩm tài chính như phái sinh, quỹ ETF.” (56)

Chính thức phân ngành cho  
toàn bộ doanh nghiệp niêm yết và 

triển khai tính toán 10 chỉ số ngành 
theo chuẩn phân ngành quốc tế 

GICS® của MSCI

Top 3 ngành có tỷ trọng cao nhất trên SGDCK TP.HCM bao gồm ngành Tài chính, 
Bất động sản và Tiêu dùng thiết yếu chiếm khoảng 70% giá trị vốn hóa toàn thị 
trường. “Việc phân ngành các công ty niêm yết tại HOSE theo nhóm các chỉ số 
ngành là việc các TTCK phát triển đã có từ rất lâu và điều này cũng giúp TTCK  
Việt Nam tăng thêm tính khách quan, minh bạch, có được ngôn ngữ chung với TTCK 
quốc tế.” (54)

Thông tư số 203/2015/TT-BTC thay thế Thông tư số 74/2011/
TT-BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán, có hiệu lực  
từ ngày 01/7/2016 cho phép triển khai nhiều nghiệp vụ  
giao dịch mới

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thành Long: “Việc ban hành Thông tư 203 
thay thế Thông tư 74 là rất cần thiết, nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ và 
đồng bộ cho các đối tượng khi tham gia giao dịch trên TTCK. Thông tư này sẽ 
tạo hành lang pháp lý để thị trường từng bước thiết lập lộ trình triển khai các 
cơ chế giao dịch mới phù hợp với thông lệ quốc tế, cụ thể là giao dịch trong 
ngày, giao dịch chứng khoán chờ về. Hiện tại, tất cả TTCK đều đã cho phép 
triển khai thực hiện các loại giao dịch này. Lộ trình triển khai sẽ phụ thuộc vào 
tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của thành viên thị trường.” (53)

Áp dụng chu kỳ thanh toán từ 9h ngày T+3 về 16h30’  
ngày T+2 từ 01/01/2016

Theo Quyết định số 211/QĐ-VSD ngày 18/12/2015 của Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh 
toán giao dịch chứng khoán, thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu và chứng 
chỉ quỹ sẽ được rút ngắn từ 08h45 ngày làm việc thứ ba sau ngày giao dịch 
(T+3) xuống 16h00 ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch (T+2). 

Đây là thông tin được thị trường chờ đợi khá lâu và cũng là một trong những 
biện pháp nhằm triển khai các giải pháp phát triển TTCK và từng bước áp 
dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế đối với các hoạt động giao dịch, 
thanh toán chứng khoán, tăng thanh khoản cho thị trường.

KPF  TCT  S4A  TIP  ADS  HCD  HID  ATG  ROS  CHP  TCH  DAH  PC1  SCR  AAA  SHA  APG  SAB  NVL

Với dự báo nền kinh tế vĩ mô khó khăn hơn năm 2015,  
mục tiêu của UBCKNN đặt ra với TTCK trong năm 2016 không 
phải tăng trưởng, mà là ổn định. UBCKNN sẽ triển khai nhiều 
giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ thị trường. (52)

VN Index 
664,87 điểm 
(+14,82%)

Tổng giá trị giao dịch  
613.122 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
2.443 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
1.491.778 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
19

GDP 
205,28 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
6,21%

Giá trị vốn hóa/GDP 
35,67%
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VN Index 
984,24 điểm 
(+48,03%)

Tổng giá trị giao dịch  
1.061.183 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
4.245 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
2.614.150 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
31

GDP 
223,78 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
6,81%

Giá trị vốn hóa/GDP 
56,00%

Năm 2017 thực sự là một năm đáng nhớ và rất nhiều cảm xúc của 
TTCK khi hàng loạt con số liên tục lập đỉnh. Chỉ số VN-Index tăng 
hơn 45%; vốn hóa thị trường tăng hơn 70%; tổng giá trị danh mục 
NĐTNN vượt 31 tỷ USD; giá trị mua ròng của khối ngoại trên cả cổ 
phiếu và trái phiếu đạt hơn 44 nghìn tỷ đồng. sự tăng trưởng của 
TTCK là một “điểm sáng” của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017, 
thậm chí vượt qua cả những dự báo tích cực nhất về thị trường đưa 
ra vào thời điểm đầu năm. (57)

Hàng loạt doanh nghiệp tỷ USD lên sàn

Năm 2017 chứng kiến hàng loạt các doanh nghiệp vốn hóa lớn gia nhập “câu 
lạc bộ vốn hóa tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam” bao gồm Tổng Công ty 
Hàng không Việt Nam (HVN), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) 
và những tên tuổi lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX), CTCP Vincom 
Retail (VRE)....

Tính đến cuối năm 2017, tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM đạt 
2.614.150 tỷ đồng, tăng 75,24% so với năm 2016, với 21 công ty niêm yết có 
giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của SGDCK 
TP.HCM trong việc thu hút niêm yết và giao dịch cổ phiếu của các công ty lớn 
của nền kinh tế.

Triển khai chỉ số chung VNX50 và chỉ số phát triển bền vững VNSI

Sau 1 năm ra mắt VNX-Allshare, vào tháng 07/2017, SGDCK TP.HCM phối hợp 
với SGDCK Hà Nội triển khai chỉ số chung VNX50 gồm 50 cổ phiếu của các 
công ty niêm yết trên SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội thuộc chỉ số VNX-
Allshare có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu, đáp ứng được các điều 
kiện sàng lọc về thanh khoản, tỷ lệ chứng khoán tự do chuyển nhượng. Ngay 
sau khi VNX50 được triển khai, CTQLQ SSIAM đã chuyển đổi Quỹ ETF trên chỉ 
số HNX30 sang chỉ số VNX50 và niêm yết trên SGDCK TP.HCM.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của công ty niêm yết về phát triển bền vững, 
hướng đến nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm, SGDCK TP.HCM đã ra mắt chỉ số 
Phát triển bền vững (VNSI) hay còn được gọi là chỉ số xanh, vào đúng thời điểm 
kỷ niệm 10 năm Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên. VNSI gồm 20 cổ phiếu 
được chọn lọc từ chỉ số VN100 có điểm đánh giá phát triển bền vững cao nhất 
dựa trên 3 yếu tố Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G). VNSI là công cụ tham 
khảo đồng thời cũng là tài sản cơ sở cho các sản phẩm đầu tư khác.

Khối lượng giao dịch  
chứng khoán trên Sở Giao dịch 

Chứng khoán Thành phố  
Hồ Chí Minh lập kỷ lục

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/11/2017, SGDCK TP.HCM đã ghi nhận con số kỷ lục về 
khối lượng chứng khoán giao dịch với hơn 584,7 triệu cổ phiếu đã được thực hiện thành 
công. Khối lượng giao dịch trong phiên này cao hơn gấp 3,04 lần so với khối lượng giao 
dịch bình quân phiên của năm 2017. Đóng góp chính cho kỷ lục này là giao dịch thỏa 
thuận của cổ phiếu CTCP Vincom Retail (VRE). Tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận 
của VRE trong phiên đạt gần 415 triệu cổ phiếu, chiếm đến 71,06% tổng khối lượng giao 
dịch toàn HOSE. 

Thủ tướng Canada  
Justin Trudeau đến thăm  

Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09/11/2017, SGDCK TP.HCM vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Canada, ông Justin 
Trudeau, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự tuần lễ cấp cao APEC 
tại Đà Nẵng. Tại buổi lễ, Thủ tướng Justin Trudeau đã thực hiện nghi thức đánh cồng 
và gặp gỡ bàn tròn với các doanh nhân. Trong cuộc gặp gỡ, Thủ tướng Justin Trudeau 
khẳng định Canada luôn mong muốn tăng cường và mở rộng hơn mối quan hệ hợp tác 
giữa hai nước, Ông nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada trong khu 
vực Đông Nam Á.

Tổ chức thành công phiên  
đấu giá có giá trị lớn nhất  

Đông Nam Á 

Sau 12 năm kể từ phiên đấu giá cổ phần đầu tiên tại TTGDCK TP.HCM, vào ngày 
18/12/2017, SGDCK TP.HCM đã tổ chức phiên bán đấu giá có giá trị lớn nhất Đông Nam 
Á trong năm cho cổ phần của Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). 
Cuộc đấu giá thành công đã thu về gần 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,9 tỷ USD cho 
Nhà nước, lập kỷ lục về giá trị đấu giá trên TTCK Việt Nam. Sự thành công của các đợt 
thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, 
khiến giá nhiều cổ phiếu tăng mạnh.

Quy mô vốn hóa thị trường  
cổ phiếu năm 2017 lần đầu tiên 

đạt trên 75% GDP

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu năm 2017 đã vượt chỉ tiêu 70% GDP vào năm 2020 
theo chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ 
và tăng 80,34% so với năm trước; trong đó, vốn hóa tại SGDCK TP.HCM chiếm 74,38% 
trên tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường.
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TNI  CTF  EVG  LEC  THI  TDG  CTS  HII  SJF  HTT  VCI  TVT  VDS  BWE  VND  VDP  VPB  PLP  CVT  VRE  PME  TLD  IBC

Một trong những dấu ấn thăng hoa của TTCK Việt Nam trong năm 
qua là những thương vụ thoái vốn tỷ đô thành công. Quy mô cũng 
như thanh khoản trên TTCK Việt Nam đang có những bước tiến 
nhanh chóng, không chỉ ở con số 19 tỷ USD đổ ròng vào các doanh 
nghiệp Việt Nam 2018, mà còn qua các thương vụ tỷ đô ngày càng 
nhiều hơn với động lực đến từ các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu 
Việt Nam. (59)

VN Index 
892,54 điểm 

(-9,32%)

Tổng giá trị giao dịch  
1.382.608 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
5.575 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
2.875.544 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
35

GDP 
245,21 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
7,08%

Giá trị vốn hóa/GDP 
54,10%

Xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch, Sở Giao dịch 
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải tạm ngừng giao dịch 
trong 02 ngày

Trong phiên chiều ngày 22/01/2018, hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM 
gặp phải sự cố lỗi kỹ thuật hệ thống. Tất cả các lệnh giao dịch tại đợt khớp lệnh 
định kỳ xác định giá đóng cửa đối với toàn bộ các mã chứng khoán niêm yết trên 
SGDCK TP.HCM không thể thực hiện được. SGDCK TP.HCM đã phải tạm ngừng 
giao dịch và lựa chọn giá đóng cửa trong phiên 22/01 là giá khớp lệnh cuối cùng 
trong ngày. Sự cố trên đã khiến SGDCK TP.HCM phải ngừng giao dịch trong hai 
ngày tiếp theo (ngày 23 và ngày 24/01/2018).

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có phiên giao dịch tỷ USD, lập kỷ lục về thanh khoản

Giá trị giao dịch chứng khoán tại SGDCK TP.HCM trong phiên ngày 18/5/2018 đã lập kỷ lục về thanh khoản khi đạt hơn 35 ngàn tỷ đồng, 
tăng gấp 6,3 lần so với giá trị giao dịch bình quân phiên trong năm 2018 (5.575 tỷ đồng). Đóng góp lớn vào con số này chính là cổ phiếu 
của CTCP Vinhomes với gần 268 triệu cổ phiếu được giao dịch dưới hình thức thỏa thuận với giá trị giao dịch đạt 30.717 tỷ đồng, trong 
đó NĐTNN mua 248,9 triệu cổ phiếu với giá trị đạt 28.547 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam lần đầu lọt vào danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE
Sáng 27/9/2018, Tổ chức tính toán chỉ số FTSE Russell đã công bố kết quả phân hạng thị trường định kỳ hàng năm, theo đó TTCK Việt 
Nam lần đầu tiên được lọt vào danh sách theo dõi nâng hạng (Watch List) lên thị trường mới nổi loại hai (Secondary Emerging).

“Đây quả là một thông tin đáng mừng đối với những nhà đầu tư trông chờ vào thông tin nâng hạng của thị trường Việt Nam và có lẽ cũng 
tạo ra hiệu ứng tích cực lên tâm lý thị trường. Trước đó, việc Việt Nam không thể lọt vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI trong 
tháng 06/2018 đã khiến nhiều nhà đầu tư ít nhiều thất vọng.” (61)

Năm 2018, khối ngoại lập kỷ lục mua ròng với giá trị hơn 43.900 tỷ đồng; giá trị IPO dẫn đầu Đông Nam Á

Năm 2018, khối ngoại đẩy mạnh giao dịch ở cả 2 chiều mua và bán chứng khoán. Trên SGDCK TP.HCM, giá trị giao dịch của NĐTNN 
tăng 55% so với năm trước, đặc biệt là trong tháng 5 khi cổ phiếu VHM chào sàn. Trong năm, TTCK Việt Nam chứng kiến các thương vụ 
bán vốn cổ phần đặc biệt lớn tại các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Khởi đầu là thương vụ bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Kỹ 
Thương Việt Nam cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Tiếp đó, thương vụ IPO tỷ USD lớn nhất được nhắc tới là của CTCP Vinhomes 
- đây cũng là thương vụ IPO lớn nhất Đông Nam Á năm 2018 theo bình chọn của các nhà đầu tư quốc tế. Sau khi IPO, các công ty này 
đã thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn và nhận được sự quan tâm rất lớn của các NĐTNN. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, trong 
năm 2018, có các thương vụ bán vốn ấn tượng tại Tổng Công ty Vinaconex, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, 
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bắt đầu từ các chính sách 
thuế quan
Ngày 22/3/2018 đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và 
Trung Quốc khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế 
50 tỷ USD cho hàng hóa Trung Quốc dựa theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 
năm 1974 để ngăn chặn những gì họ cho là hành vi thương mại không công bằng 
và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ.

Cuộc chiến này là một trong những yếu tố ảnh hưởng trọng yếu đến sự bất ổn của 
nền kinh tế toàn cầu nói chung và TTCK nói riêng cho giai đoạn tiếp theo.

VN-Index lập đỉnh mới

Ngày 09/4/2018, VN-Index lập đỉnh lịch sử với 1.204,33 điểm, vượt đỉnh 1.170,67 
điểm vào năm 2007. “Phiên giao dịch chiều ngày 09/4 chứng kiến sự khởi sắc của 
nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, cùng dòng chảy mạnh của tiền ngoại, 
giúp VN-Index tiếp tục leo cao và đóng cửa thiết lập mức đỉnh lịch sử mới.” (60)

Sau 10 năm đồng 
hành cùng TTCK 
Việt Nam và cộng 
đồng các DNNY kể 
từ năm 2008, giải 
bình chọn Báo cáo 
thường niên (ARA) 
đã được nâng tầm 
thành giải bình chọn 
DNNY (VLCA). 

Nâng cấp giải ARA thành giải VLCA

Tại buổi Lễ trao giải năm 2018, Ông Lê Hải Trà, Thành viên phụ trách Hội đồng Quản 
trị SGDCK TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức kiêm Chủ tịch Hội đồng bình chọn, chia sẻ:  
“Bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày 
càng được các nhà đầu tư quan tâm đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho các DNNY. 
Muốn trở nên hấp dẫn để thu hút các nguồn lực mới cho tăng trưởng, DNNY không chỉ cần làm tốt 
báo cáo tài chính mà còn phải thể hiện hoạt động của mình đầy đủ hơn qua các thông tin phi tài chính 
trong Báo cáo phát triển bền vững hay Báo cáo quản trị công ty. Đó cũng là những mục tiêu lớn hơn 
của Cuộc bình chọn DNNY và của TTCK Việt Nam nói chung.” (62)

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì đánh giá báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững, năm 
2018 là năm đầu tiên Cuộc bình chọn đánh giá chuyên sâu nội dung quản trị công ty với bộ tiêu chí 
riêng được xây dựng dựa trên những nguyên tắc quản trị công ty của OECD, thẻ điểm quản trị công 
ty khu vực ASEAN và quy định pháp luật Việt Nam.
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Thủ tướng phê duyệt Đề án  
thành lập Sở Giao dịch Chứng 

khoán Việt Nam

Ngày 07/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-TTg phê 
duyệt Đề án thành lập SGDCK Việt Nam. Theo đó, SGDCK Việt Nam được thành lập 
theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội 
nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu 
quả, công bằng, công khai, minh bạch; tăng cường công tác quản lý, giám sát, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng tham gia thị trường; góp phần nâng hạng 
TTCK Việt Nam; nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và 
thông lệ quốc tế.

Chính thức loại bỏ mức sàn giá 
dịch vụ môi giới chứng khoán

Thông tư số 128/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định biểu giá mới cho các dịch vụ 
chứng khoán tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019. Theo đó, mức giá dịch vụ 
môi giới “sàn” 0,15% giá trị giao dịch trước đây đã được loại bỏ. 

“Trước đây, việc áp sàn phí môi giới ở mức 0,15% giá trị giao dịch là nhằm giảm thiểu tình 
trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các CTCK. Nhưng ngày nay, số lượng CTCK có 
quy mô vốn trên nghìn tỷ đồng không còn hiếm và dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng. Theo đó, 
việc gỡ bỏ dần những quy định hành chính theo hướng thị trường là xu thế phù hợp.” (64)

Đề án “Cơ cấu lại TTCK và thị 
trường bảo hiểm đến năm 2020 
và định hướng đến năm 2025” 
được Thủ tướng Chính phủ  
phê duyệt theo Quyết định số 

242/QĐ-TTg ngày 28/02/2019

Hoạt động tái cấu trúc TTCK được đặt ra cách đây 6 năm, khi Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án “Tái cấu trúc TTCK và doanh nghiệp bảo hiểm” tại Quyết định số 1826/2012/
QĐ-TTg. Trong bối cảnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, việc ban 
hành Đề án “Cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2025” thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy tái cấu trúc thị trường 
với các mục tiêu cụ thể mang tính đột phá và tầm nhìn dài hạn đến năm 2025 như: Quy 
mô thị trường cổ phiếu đạt mức 120% GDP, số lượng nhà đầu tư trên thị trường đạt 5% 
dân số, đa dạng hóa sản phẩm, đổi mới toàn diện công nghệ, chất lượng quản trị công 
ty niêm yết của Việt Nam đạt mức bình quân ASEAN-6, nâng hạng TTCK Việt Nam trong 
danh sách thị trường mới nổi.

960,99

VN-Index

VN-Index

VN30

VN Index 
960,99 điểm 

(+7,67%)

Tổng giá trị giao dịch  
1.031.995 tỷ đồng

Giá trị giao dịch/phiên  
4.128 tỷ đồng

Giá trị vốn hóa  
3.279.616 tỷ đồng

Công ty niêm yết mới 
13

GDP 
262,43 tỷ USD

Tăng trưởng GDP 
7,02%

Giá trị vốn hóa/GDP 
57,09%

TTCK Việt Nam trong năm 2019 ghi nhận mức tăng điểm  
cao nhất khu vực Đông Nam Á. Kết thúc phiên giao dịch 
cuối năm, VN-Index đạt 960,99 điểm tăng 7,7% so với cuối 
năm 2018, cao hơn các nước trong khu vực như Singapore, 
Malaysia, Thái Lan, Indonesia. (63)
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Khai trương giao dịch sản phẩm 
Chứng quyền có bảo đảm ngày 

28/6/2019

Sau thời gian phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng sản phẩm và chuẩn 
bị hành lang pháp lý, ngày 28/6/2019, SGDCK TP.HCM đã chính thức khai trương sản 
phẩm chứng quyền có bảo đảm, giúp hoàn thiện cấu trúc sản phẩm trên TTCK Việt 
Nam, đa dạng hóa các lựa chọn đầu tư trên thị trường, góp phần tăng thanh khoản, hỗ 
trợ TTCK phát triển ổn định, bền vững.

Sau 6 tháng triển khai, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đã được đón nhận một cách 
tích cực, chứng tỏ tính hấp dẫn đối với cả tổ chức phát hành cũng như công chúng đầu 
tư: nếu như tại thời điểm khai trương, chỉ có 10 mã chứng quyền của 7 tổ chức phát hành 
niêm yết và giao dịch với tổng khối lượng niêm yết là 21,9 triệu chứng quyền thì trong  
6 tháng đã có tổng cộng 53 mã chứng quyền được chào bán trên 17 mã cổ phiếu cơ sở.

Quốc hội thông qua Luật Chứng 
khoán sửa đổi

Với 445/450 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 92,13% tổng số đại biểu Quốc hội, chiều ngày 
26/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi.

Luật sửa đổi được thông qua gồm 10 chương, 135 điều, quy định các hoạt động về 
chứng khoán và TTCK; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng 
khoán; tổ chức TTCK; quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK. Theo đó, có nhiều 
điểm mới được bổ sung nhằm minh bạch hóa TTCK và bảo vệ nhà đầu tư; đề ra các biện 
pháp bảo đảm an ninh, an toàn TTCK; thống nhất chỉ có một SGDCK duy nhất làm đầu 
mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán sau khi 
phân định lại chức năng, nhiệm vụ của SGDCK Hà Nội và SGDCK TP.HCM để tổ chức, 
vận hành các TTCK riêng biệt.

Luật Chứng khoán sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Chứng 
khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Chứng khoán.

Số tiền huy động từ phát hành 
thêm cổ phiếu trên Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

lập kỷ lục

Năm 2019, số tiền huy động được từ các đợt phát hành thêm cổ phiếu trên SGDCK 
TP.HCM lập kỷ lục với hơn 45.000 tỷ đồng nhờ sự đóng góp chính của 2 doanh nghiệp 
là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) với 20.000 tỷ đồng và Tập đoàn 
Vingroup (VIC) với 17.000 tỷ đồng.

Lễ công bố Bộ nguyên tắc quản 
trị công ty theo thông lệ tốt nhất 

lần đầu tiên tại Việt Nam

Đây là thành quả của sự hợp tác trực tiếp giữa UBCKNN, các SGDCK và Tổ chức  
Tài chính Quốc tế IFC với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Cục Kinh tế Liên bang 
Thụy Sỹ (SECO).

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại buổi lễ: “Bộ Nguyên tắc là nỗ lực 
mới nhất của các bên để hỗ trợ các doanh nghiệp đại chúng và niêm yết áp dụng các 
tiêu chuẩn quản trị công ty quốc tế. Điều này giúp nâng cao chất lượng DNNY trên các 
SGDCK. Mục tiêu cao nhất là thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư, tăng trưởng thị trường 
vốn Việt Nam để dẫn tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia.” (65)

Sở Giao dịch Chứng khoán  
Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt  
các chỉ số đầu tư mới, kỳ vọng  

thu hút dòng tiền ETF

Ngày 18/11/2019, SGDCK TP.HCM chính thức vận hành 3 chỉ số đầu tư mới gồm: 
Vietnam Diamond Index (VNDIAMOND), Vietnam Financial Select Sector Index (VNFIN 
LEAD) và Vietnam Leading Financial Index (VNFINSELECT).

VNDIAMOND tập trung vào nhóm các cổ phiếu có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và tỷ lệ 
sở hữu NĐTNN còn lại thấp. Các chỉ số VNFINSELECT và VNFIN LEAD được xây dựng 
dựa trên chỉ số ngành tài chính, bổ sung một số tiêu chí chọn lọc cổ phiếu thành phần 
như giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch hay tỷ suất vòng quay cổ phiếu. 

“Các chỉ số mới của HOSE và các sản phẩm tài chính dựa trên các chỉ số này sẽ tạo ra 
nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng hơn. Đặc biệt hơn, các sản phẩm mới đó sẽ hấp dẫn với 
các NĐTNN, kỳ vọng sẽ thu hút vốn mới cho TTCK Việt Nam.” (66)
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Thành tích được ghi nhận
CẤP NHÀ NƯỚC

2004 LAO ĐỘNG HẠNG BAHuân chương
Quyết định số 737/2005/QĐ-CTN ngày 09/07/2005  
của Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

2009 Huân chương LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Huân chương LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Quyết định số 995/QĐ-CTN ngày 12/07/2010  
của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

2015
Quyết định số 1466/QĐ-CTN ngày 21/07/2015  
của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

2006 Cờ thi đua CỦA CHÍNH PHỦ
Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 06/07/2007  
của Chính phủ nước CHXHCNVN

CẤP BỘ

2014 Cờ thi đua CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Quyết định số 1181/QĐ-BTC ngày 22/06/15 của Bộ Tài chính

2005 Bằng khen CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Quyết định số 632/QĐ-BTC ngày 18/02/05 của Bộ Tài chính

2005 Bằng khen CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Quyết định số 2115/QĐ-BTC ngày 30/05/2006 của Bộ Tài chính

2012 Bằng khen CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Quyết định số 1752/QĐ-BTC ngày 07/10/12 của Bộ Tài chính

CẤP THÀNH PHỐ

2010 Cờ truyền thống CỦA UBND TP.HCM
Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 28/06/10 của UBND TP HỒ CHÍ MINH

2006 Bằng khen CỦA UBND TP HỒ CHÍ MINH
Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 16/1/2007 của UBND TP HỒ CHÍ MINH

2007 Bằng khen CỦA UBND TP HỒ CHÍ MINH
Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 12/1/2008 của UBND TP HỒ CHÍ MINH
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CÁC HIỆP HỘI SGDCK TP.HCM  
ĐANG LÀ THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ASEAN (ASEAN EXCHANGES)  
SGDCK TP.HCM gia nhập ASEAN Exchanges vào năm 2007

LIÊN ĐOÀN CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG (AOSEF)  
SGDCK TP.HCM chính thức trở thành thành viên của AOSEF vào năm 2008

LIÊN ĐOÀN CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI (WFE)  
SGDCK TP.HCM là thành viên chính thức của WFE từ năm 2013

SÁNG KIẾN CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN BỀN VỮNG (SSE INITIATIVE) 
SGDCK TP.HCM chính thức trở thành đối tác của SSE Initiative của Liên Hợp Quốc vào năm 2015

20 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN,  
XIN TRÂN TRỌNG GỬI LỜI TRI ÂN ĐẾN CÁC VỊ LÃNH ĐẠO  

VÀ TẬP THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN QUA CÁC THỜI KỲ

LÃNH ĐẠO SGDCK TP.HCM QUA CÁC THỜI KỲ

1. VŨ BẰNG
	 Giám	đốc	TTGDCK	TP.HCM	(1999-2000)

2. NGUYỄN ĐOAN HÙNG
	 Phó	Chủ	tịch	UBCKNN	kiêm	Chủ	tịch	HĐQT	SGDCK	TP.HCM	(8/2007–11/2011)

3. TRẦN ĐẮC SINH
	 Phó	Giám	đốc	TTGDCK	TP.HCM	(1999–2000)
	 Quyền	Giám	đốc	TTGDCK	TP.HCM	(2001-2002)
	 Giám	đốc	TTGDCK	TP.HCM	(2002-7/2007)
	 Phó	Chủ	tịch	HĐQT	kiêm	Tổng	Giám	đốc	SGDCK	TP.HCM	(8/2007–11/2011) 
	 Chủ	tịch	HĐQT	SGDCK	TP.HCM	(12/2011-10/2016)

4 TRẦN VĂN DŨNG
	 Phó	Chủ	tịch	HĐQT	kiêm	Tổng	Giám	đốc	SGDCK	TP.HCM	(3/2016-10/2016)
	 Chủ	tịch	HĐQT	SGDCK	TP.HCM	(11/2016-6/2017)

5. PHAN THỊ TƯỜNG TÂM
	 Phó	Giám	đốc	TTGDCK	TP.HCM	(2001-7/2007)
	 Phó	Tổng	Giám	đốc	SGDCK	TP.HCM	(8/2007-11/2011)
	 Phó	Chủ	tịch	HĐQT	kiêm	Tổng	Giám	đốc	SGDCK	TP.HCM	(12/2011–02/2016)

6. TRƯƠNG HÙNG LONG
	 Phó	Vụ	trưởng	Vụ	Tài	chính	Ngân	hàng	kiêm	Ủy	viên	HĐQT	SGDCK	TP.HCM	(8/2007–11/2011)

7. NGUYỄN MẠNH HÙNG
	 Phó	Giám	đốc	TTGDCK	TP.HCM	(8/1999-7/2007)
	 Phó	Tổng	Giám	đốc	SGDCK	TP.HCM	(8/2007-01/2012)

8. TRẦN TUẤN ANH
	 Ủy	viên	HĐQT	kiêm	Trưởng	Ban	Kiểm	soát	SGDCK	TP.HCM	(8/2007-12/2011)	

9. THÁI ĐẮC LIỆT
	 Phó	Giám	đốc	TTGDCK	TP.HCM	(7/2007)
	 Phó	Tổng	Giám	đốc	SGDCK	TP.HCM	(8/2007-12/2012)

10. LÊ NHỊ NĂNG
	 Phó	Giám	đốc	TTGDCK	TP.HCM	(6/2006-7/2007)
	 Phó	Tổng	Giám	đốc	SGDCK	TP.HCM	(8/2007-10/2011)

11. NGUYỄN TÙNG CHI
	 Kế	toán	trưởng	SGDCK	TP.HCM	(5/2013-03/2020)

7 8 9 10 11

2 43

5 6

1
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LÊ THỊ MAI DUNG 
Thành	viên	Ban	Kiểm	soát

TRẦN ANH ĐÀO 
Phó	Tổng	Giám	đốc

TRẦM TUẤN VŨ 
Phó	Tổng	Giám	đốc

HUỲNH ĐĂNG KHOA 
Thành	viên	Ban	Kiểm	soát

ĐẬU KHẮC TRÌNH 
Trưởng	Ban	Kiểm	soát

LÊ HẢI TRÀ
Thành	viên	phụ	trách	HĐQT

HOÀNG THỊ TRẦN THỦY 
Phụ	trách	Kế	toán

NGUYỄN VŨ QUANG TRUNG 
Thành	viên	HĐQT	 
kiêm	Phó	TGĐ	Phụ	trách	Ban	Điều	hành

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ 
Thành	viên	HĐQT

NGÔ VIẾT HOÀNG GIAO  
Thành	viên	HĐQT	 
kiêm	Phó	Tổng	Giám	đốc

DANH SÁCH 
CÁN BỘ NHÂN VIÊN  

SỞ GDCK TP.HCM 
(tại ngày 26.05.2020)

Nguyễn Phú Thạnh

Hà Thanh Phương

Đặng Ngọc Ca

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Huỳnh Mỹ Duyên

Bùi Văn Hãi

Trần Minh Cường

Lê Trí Dũng

Nguyễn Lý Minh Quân

Hồ Thị Thuỳ Trang

Huỳnh Thanh Tiến

Đinh Thị Thắng

Trần Minh Trung

Đồng Thị Thanh Truyền

Thiệu Đàm Đan Thanh BÙI THỊ HỒNG

Đỗ Trung

Hồ Trần Nhật Uyên

Đoàn Thị Hải Yến

Vũ Văn Thể Nguyễn Thúy Anh

Nguyễn Hữu Thành Trung

Đỗ Văn Sơn

Phan Văn Tráng

Nguyễn Thị Mỹ Toàn

Lê Anh Sơn

Hồ Văn Trực

Nguyễn Thị Hương Trúc

Quách Liên Tường

Bùi Đức Vũ

Phạm Thị Mai

Nguyễn Bá Thụy VÕ THỊ THU THU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Hữu Duy Kha

Thới Thị Bích Ngọc

Phạm Thanh Hiền

Phạm Quốc Hùng

Phạm Hồng Phúc

Lê Hoàng Mai

PHẠM THỊ YẾN

Phạm Quang Mỹ

Trần Thị Bích Vân

Trần Đức Vinh

Lê Thị Thu Hà

Đặng Kim Thủy TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG

HOÀNG NGỌC  
ANH TRUNG

Nguyễn Trường Ngân

NGHIÊN CỨU  
VÀ  

PHÁT TRIỂN

HỒ NGỌC ĐOAN TRANG

NGUYỄN THẾ TUẤN

BÙI THỊ TÚ TRINH

Dương Văn Đoàn

Đặng Thị Hiền

Nguyễn Quý Anh

Trần Thị Thu Hằng

Nguyễn Bảo Tú

Nguyễn Thị Việt Hương Nguyễn Đình Thuật
Vũ Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Thị Tuyết

Đỗ Tuấn Cường Hoàng Chí Thiện Nguyễn Hữu Tiến Dũng

Võ Lê Trường

Đào Lệ Tuyết

Bùi Minh Đạt Trần Hoàng Thoại
Phạm Thị Thanh Loan

Lê Anh Tuấn

Ngô Thị Bích Vân

Lê Hoàng Huân Ngô Xuân Thư
Bùi Thị Hạ My

Trần Minh Tùng

Trần Đắc Vinh

NGUYỄN ĐỊCH THANH

Nguyễn Thị Hồng Trân Nguyễn Ngọc  
Phương Trâm

Nguyễn Hữu Nhật Quang

Nguyễn Phúc Phương Anh

Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguyễn Thị  
Minh Tâm

Trương Thị Thùy

Huỳnh Bá Thọ

LẠI THỊ THU HÀ

Nguyễn Ngọc Trung

Lý Quan Tuấn

Nguyễn Công Tuấn

NGUYỄN NAM ANH

VŨ THỊ THÚY SƠN

ĐỐI NGOẠI

NHÂN SỰ  
VÀ ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ VÀ  
THẨM ĐỊNH  
NIÊM YẾT

LÊ THỊ TUYẾT HẰNG

BÀNH LÊ VÂN ANH

Phạm Thị Quỳnh Hoa

Nguyễn Quang Bảo

Nguyễn Phạm Trúc Phương

NGUYỄN LIÊN SƠN

Đoàn Vĩnh Nam

Võ Hữu Duy Đăng

Đoàn Thanh Tú

Nguyễn Tiến Anh

Nguyễn Thị Yến Nguyên

Nguyễn Vân Hằng

Trần Hoàng Ân

Đinh Thị Hồng Nhung

Tô Thị Xuân Hiếu

TRẦN NGỌC HẢI

Trần Hoàng Khang

Trần Thị Thăng Ca

Lê Văn Tài

TRẦN THỊ THÙY LINH

Trần Hồng Lê

Trần Thúy Diệu

Trần Đình Hải Âu

Nguyễn Khắc Hiếu

Châu Minh Nga
Võ Văn Khiết

Tạ Ngọc Hưng

Nguyễn Lưu Minh Triết Phạm Tùng Long

Huỳnh Minh Phong

Nguyễn Quỳnh Nga Trần Mạnh Linh

Trần Xuân Huy

Văn Thị Phương Vy Nguyễn Quốc Long

Nguyễn Thế Phú

Đỗ Hữu Phúc Thiệu Vương Lộc

Nông Văn Khanh

Trần Thị Yến Lê Nguyệt Minh

Nguyễn Xuân Quang

Lê Phan Cường

Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Thị Minh Hoàng

Nguyễn Quang Hiệu

Trần Minh Tiến Phạm Tấn Lợi

Đặng Đức Ninh

Nguyễn Thị Hồng Yến Lê Thành Nam

Bùi Liêu Phước Quang

Bùi Thanh Thảo

NGUYỄN THỊ QUÍ LỘC

Trần Đình Khoa

Nguyễn Thị Tâm Đan

Nguyễn Diệu Linh

Đỗ Thị Minh Tâm

Võ Thành Trung

Đoàn Quốc Tuấn

Vũ Đình Nam

Nguyễn Văn Sự

Nguyễn Ngọc Sơn Tuấn

Lê Ngọc Hiển

Trương Thị Bích Hạnh

TỐNG TRANG CHÂU

Thái Huy

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÃ

ĐỖ THANH TÙNG

Lê Thời Luận

Nguyễn Mạnh Thiên Bảo

Trịnh Trung Nghĩa

Hồ Ngọc Vũ Quang

PHẠM CÔNG 
 KHOA HƯƠNG

ĐẶNG THỊ  
THANH HƯƠNG

QUẢN LÝ  
THÀNH VIÊN

Dương Vũ

Vũ Hữu Tuấn

Phạm Thị Tuyết

Đặng Quang Việt Dũng

PHẠM QUỐC THẮNG

Bùi Quốc Bảo

NGUYỄN BÌNH MINH

Đặng Hải Đăng

Hoàng Thị Vân Anh

Nguyễn Quốc Đạt

Đặng Huyền Anh

Nguyễn Trần Thanh HảiĐỖ HỒNG HẢI

THÔNG TIN  
THỊ TRƯỜNG

Trần Vũ Anh Thư

Nguyễn Thị Hồng Hà

Vương Nữ Ngọc Quyên

NGUYỄN QUỐC KHANH

Phan Trần Trường Sơn

ĐINH HỮU THUẦN

Trần Thị Ái Thi

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thu Hiền

NGUYỄN THỊ  
MINH HẰNG

GIÁM SÁT  
GIAO DỊCH

CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN

HÀNH CHÍNH 
QUẢN TRỊ

KIỂM SOÁT 
NỘI BỘ

TÀI CHÍNH  
KẾ TOÁN

LÃ NGỌC QUYẾT  - Hành	chính	tổng	hợp

Trương Thanh Tuyền
Đinh Thị  

Thanh Thủy

VÕ ÁI HOÀI ANH

Nguyễn Văn Ninh

Đỗ Phương Thanh VĂN PHÒNG HĐQT  
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Vũ Chính Thể

Tạ Văn Tăng

Nguyễn Lê Vân Nguyễn Văn Khải

Phạm Thị Hà Vy Huỳnh Thanh Kim

Nguyễn Thành Trung

Phạm Thị Thu Vân

Phạm Ngọc 
Hoàng Việt

Lý Toàn Vĩnh

PHẠM KHÁNH PHƯƠNG LÊ CÔNG CƯỜNG

Bùi Thị Huệ Nguyễn Hoàng Cương

Hoàng Mạnh Hùng Nguyễn Hữu Danh

TRUNG TÂM  
DỮ LIỆU  

DỰ PHÒNG

PHAN XUÂN THỌ

Lê Thị Hồng Thúy Trần Xuân Hiếu

Nguyễn Thùy Trâm Võ Xuân Huế Nguyễn Thị Thiên Thương

Phạm Quốc Thuần

Lê Văn Trịnh

Nguyễn Trần Thanh Thúy

NGUYỄN THỊ HỒNG
Hành	chính	tổng	hợp

TRỊNH THỊ NGHIÊM 
Hành	chính	tổng	hợp

ĐÀO VIẾT NGHĨA
Hành	chính	tổng	hợp

TRẦN THANH TUYỀN  
Hành	chính	tổng	hợp

NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG 
Nghiên	cứu	và	phát	triển

HÀ HỒNG NGỌC 
Kiểm	soát	nội	bộ

Đỗ Lê Phương Nguyễn Thanh Dũng

Vũ Thị Phương Nguyễn Hữu Duy

Trần Thị Sang Huỳnh Lương Duyên

NGUYỄN ANH DŨNG  - Ban	quản	lý	dự	án	đầu	tư

PHẠM THẾ QUỲNH -	Công	nghệ	thông	tinNGUYỄN THỊ KIỀU HƯƠNG -	Nghiên	cứu	và	phát	triển

LÊ THỊ THUỲ DIÊN -	Công	nghệ	thông	tin

LÊ PHƯỚC TÂN  -	Công	nghệ	thông	tinNGUYỄN THỊ THANH BÌNH -	Nhân	sự	và	đào	tạo

VÕ TUẤN ĐĂNG -	Công	nghệ	thông	tin

NGỌ VĂN THẮNG -	Công	nghệ	thông	tinĐOÀN THỊ THANH THUÝ -	Nhân	sự	và	đào	tạo

LÂM QUANG HỒNG LĨNH -	Công	nghệ	thông	tin

NGUYỄN THỊ KIM CÚC	-	Đối	ngoạiĐỖ NGUYỄN NGỌC BÍCH -	Pháp	chế

TRẦN KHÁNH HƯNG -	Công	nghệ	thông	tin

LÊ THỊ PHƯƠNG NGA - Tài	chính	kế	toán

LÝ VĂN SỚT -	Hành	chính	tổng	hợp

ĐINH QUANG THANH -	Hành	chính	tổng	hợp

LÊ CHÍ THỦ KHOA -	Nghiên	cứu	và	phát	triển

ĐOÀN THỊ BÍCH THỦY -	Quản	lý	thành	viên

PHẠM VĂN HÙNG -	Quản	lý	và	thẩm	định	niêm	yết

TRẦN THỊ HOÀNG PHƯỢNG  - Tài	chính	kế	toán

LÊ THỊ QUỲNH ANH -	Thông	tin	thị	trường

VƯƠNG THỊ NGỌC KHANH -	Thông	tin	thị	trường

LÊ HOÀN -	Trung	tâm	dữ	liệu	dự	phòng

VÕ THỊ PHƯƠNG ANH	-	Đối	ngoạiNGUYỄN KHÁNH VÂN -	Nhân	sự	và	đào	tạo

LÊ THANH TÂM	-	Đối	ngoạiNGUYỄN QUỲNH TRANG -	Pháp	chế

LÊ CÔNG QUỐC -	Công	nghệ	thông	tin

NGUYỄN MINH ĐỨC	-	Đối	ngoạiDƯƠNG QUỲNH NGA -	Pháp	chế

THÂM NIÊN CÔNG TÁC  
TỪ 5 NĂM TRỞ LÊN

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG  
ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TRÊN 5 NĂM  

TẠI SGDCK TP.HCM

PHẠM NGỌC TÀI -	Công	nghệ	thông	tin

TRƯƠNG VĂN THANH SANG - Công	nghệ	thông	tin

NGÔ DIỆU OANH -	Quản	lý	thành	viên

TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG  -	Quản	lý	và	thẩm	định	niêm	yết

ĐỖ THỊ DUNG -	Thông	tin	thị	trường

DIỆP VĂN PHƯƠNG -	Quản	lý	thành	viên

HOÀNG HẢI YẾN -	Quản	lý	và	thẩm	định	niêm	yết

BÙI NHƯ AN  -	Công	nghệ	thông	tin

NGUYỄN ANH QUÂN -	Quản	lý	thành	viên

NGUYỄN THỊ NGUYÊN -	Tài	chính	kế	toán

TÔ HỮU DUY -	Công	nghệ	thông	tin

NGUYỄN HỮU MẠNH VŨ -	Quản	lý	thành	viên

VŨ VĂN SƠN -	Tài	chính	kế	toán

HOÀNG KIM CHUNG -	Trung	tâm	dữ	liệu	dự	phòng

TỐNG TRƯỜNG SƠN -	Quản	lý	thành	viên

PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH -	Tài	chính	kế	toán

TRẦN THỊ NHƯ Ý -	Tài	chính	kế	toán

NGÔ ANH ĐỨC -	Quản	lý	và	thẩm	định	niêm	yết

LÊ THỊ MAI ANH	-	Thông	tin	thị	trường

NGUYỄN DUY THIỆT -	Tài	chính	kế	toán

THÂM NIÊN CÔNG TÁC  
TỪ 10 NĂM TRỞ LÊN

NGUYỄN HOÀNG DANH		-	Hành	chính	tổng	hợp

NGUYỄN THỊ MAI TRÚC	-	Đối	ngoại

TRỊNH XUÂN KHẢI -	Hành	chính	tổng	hợp

NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG -	Nhân	sự	và	đào	tạo

ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN -	Pháp	chế

PHẠM THỊ HẢI BÌNH -	Quản	lý	thành	viên

THÂM NIÊN CÔNG TÁC  
TỪ 15 NĂM TRỞ LÊN

NGUYỄN VIẾT TUẤN - Pháp	chế

PHÁP CHẾ 
VÀ TỔNG HỢP

NGUYỄN HỮU MINH ĐỨC  - Quản	lý	thành	viên

NGUYỄN SÓNG HẢI	-	Hành	chính	tổng	hợp PHAN VŨ TRẦM HƯƠNG	-	Văn	phòng	HĐQTHUỲNH QUANG THIỆN - Công	nghệ	thông	tin
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(44) VnEconomy ngày 25/12/2014 - https://bit.ly/2Y2IXBk 
(45) Tạp chí Tài chính ngày 20/12/2015 - https://bit.ly/3dvHbiV
(46) Tạp chí Tài chính ngày 29/01/2016 - https://bit.ly/3cvOjdJ
(47) CafeF ngày 27/06/2015 - https://bit.ly/2XYn46j 
(48) Thời Báo Tài Chính Việt Nam - https://bit.ly/2zJeFeR  
(49) Tạp chí Tài chính ngày 30/07/2015 - https://bit.ly/2Xt7VLk 
(50) Báo VnEconomy ngày 30/12/2015 - https://bit.ly/2XYdpMX 
(51) Website HFIC - Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM - https://bit.ly/305zpbx
(52) Tin nhanh chứng khoán ngày 31/12/2015 - https://bit.ly/3eTJm01
(53) Thời Báo Tài chính Việt Nam ngày 28/12/2015 - https://bit.ly/36YnJbR  
(54) Thời Báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 25/01/2016 - https://bit.ly/2Mu089Q 
(55) Báo Đầu tư điện tử ngày 05/09/2016 - https://bit.ly/3cxWNRq 
(56) Vietnam Finance ngày 02/10/2016 - https://bit.ly/3cv3ILn 
(57) Thời Báo Tài chính Việt Nam ngày 02/01/2018 - https://bit.ly/3gXYtaD
(58) Thời Báo Tài chính Việt Nam ngày 10/08/2017 - https://bit.ly/3duPivW  
(59) VnEconomy ngày 09/02/2019 - https://bit.ly/370jJYz  
(60) Đầu tư Chứng khoán ngày 09/04/2018 - https://bit.ly/3dysbAF 
(61) Vietstock ngày 27/09/2018 - https://bit.ly/2AyuLrZ   
(62) Đầu tư online ngày 02/11/2018 - https://bit.ly/2Xw5301 
(63) Vietnambiz ngày 08/01/2020 - https://bit.ly/2MoYN43  
(64) Đầu tư Chứng khoán ngày 09/01/2019 - https://bit.ly/3duPlrC  
(65) Thời Báo Tài chính Việt Nam ngày 13/08/2019 - https://bit.ly/36Wsbb8 
(66) Tạp chí Tài chính Việt Nam ngày 05/11/2019 - https://bit.ly/3gXYETl 

Trích dẫn từ nguồn

ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
CTCP : Công ty Cổ phần
CTCK : Công ty Chứng khoán
CTQLQ : Công ty Quản lý Quỹ
DNNY : Doanh nghiệp niêm yết 
FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài
NĐTNN : Nhà đầu tư nước ngoài
SGDCK TP.HCM / HOSE : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
SGDCK : Sở Giao dịch Chứng khoán
TTCK : Thị trường chứng khoán
TTGDCK TP.HCM : Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
TTGDCK : Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
TMCP : Thương mại Cổ phần
UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới 

Chữ viết tắt

SAM  REE  TMS  HAP  LAF  SGH  CAN  DPC  BBC  TRI  GIL  BTC  BPC  GMD  AGF  SAV  BT6  TS4  KHA  HAS  VTC  
PMS  BBT  DHA  SFC  NKD  SSC  TTC  TDH  HAX  PPC  DPR  TTF  TRA  D2D  GDT  MHC  SHC  BHS  HRC  GTA  
ANV  DQC  HSG  VNL  HVG  PNC  SGC  LBM  TAC  TRC  PVT  SBT  PTC  PHR  BTP  TNA  DCT  DNP  TMC  RIC  
DCC  DXV  HAG  DIG  TIX  KDC  IFS  VGP  LGC  VNE  ALP  BMI  CAD  ATA  PGD  NHC  SMC  VIP  HBC  TNC  ST8  
VKP  MTG  VPH  DVP  HTV  ITA  DHG  KHP  ACL  ICF  KMR  NBB  VNI  LIX  VNM  CLC VPK  VTB  PET  MPC  DDM  
VST  HLG  AGR  TYA  ALT  HMC  DIC  VIC  NTL  CNT  BCI  RDP  TIE  CII  PGC  NSC  MCP  TSC  HSI  V N S  
PNJ  MCG  VFG  RHC  IMP  GMC  PJT  HDC  VHC  VNA  HT2  AAM  VNG  UNI  PVD  NAV  SFN  VTO  L10  S Z L  
HCM  PHT  KBC  SJS  TTP  DTT  SAF  TCM  LSS  DCL  SVC  SRC  DXG  BMP  TCT  SDN  BMC  SC5  V S C  
VSG  TMP  LGL  DVD  STB  RAL  VIS  SFI  SSI  FBT  HLA  BVH  TIC  TCL  VSH  F M C  
ABT  TCR  DPM  SGT  OPC  VCB  TBC  SHI  VFC  DXP  SCD  DRC  UIC  PIT  
PVF  CSG  ITC  FPC  MCV  SJD  HBD  HT1  VHG  BAS  C T G  
SRF  CYC  PAC  DMC  VTA  HPG  VPL  KSH  DHC  EIB  COM  FPT  
VID  SJ1  TPC  ASP  LCG  CSM  MSN  KSS  CMT  POM  
CMV  QCG  KAC  NKG  HOT  TCO  NLG  SEC  TLH  OGC  
PXM  CLG  CMX  VCF  PTB  GSP  F C M  AGD  CTI  
TDC  DLG  VOS  TDW  CCL  THG  SVI  FLC  ASM  
LHG  NVT  NNC  CDC  LM8  HU3  PGI  DRL  BID  FDC  
TLG  NTB  BCE  PTL  AVF  C47  LCM  GAS  CLL  
CTD  NVN  SPM  GTT  TV1  PXL  FDG  SVT  FCN  
SKG  KSB  DAG  TNT  NHS  VTF  PAN  BGM  
PDN  DHM  MWG  CMG  VNH  PXT  SBS  
HVX  EVE  JVC  M B B  SII  SHP  TMT  
PPI  SBA  UDC  VMD  HTI  I D I  MBB  PTK  GTN  
NHW  BTT  SBC  DTA  KTB  
V L F  ACC  HU1  CLP  
Q B S  KDH  VES  MKP  
D R H  ELC  VSI  STT  CNG  EMC  SFG  HDG  CCI  
P X S  VRC  SMA  HTL  C21  BRC  C32  CAV  APC  IJC  DTL  
K S A  HQC  CLW  CIG  ITD  AGM  STG  HAI  PXI  PDR  DSN  MDG  BSI  HHS  
H A R  NCT  LDG  HCD  SAB  EVG  VND  VPG  DBD  PHC  ILB  TVS  VPS  HID  NVL  LEC  VDP  
GEX  YEG  LMH  VGC  CDO  FIT  ATG  FTS  THI  VPB  VPD  TVB  FIR  TN1  HAH  STK  ROS  BHN  TDG  PLP  PMG  
VPI  TDM  TV2  CSV  BFC  CHP  FTM  CTS  CVT  TEG  HPX  HTN  GAB  DCM  NAF  TCH  VJC  HII  VRE  TPB  
SGN  MSH  KOS  NT2  DAT  DAH  PLX  SJF  PME  FRT  SMB  HVH  DBC  AMD  KPF  PC1  CEE  HTT  TLD  HSL  
SCS  TTE  GEG  VAF  TCT  SCR  SBV  VCI  IBC  VHM  TTB  POW  NHH  BCG  S4A  AAA  TCD  TVT  AST  DPG  
CRC  SZC  HNG  TIP  SHA  TNI  VDS  HDB  TGG  YBM  HUB  DGW  ADS  APG  CTF  BWE  SGR  TCB  CRE  HVN
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SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 : Số 16, Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 : (84-8) 3821 7712 
 : (84-8) 3821 7452
 : hotline@hsx.vn
 : www.hsx.vn
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