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MỘT SỐ CÂU HỎI TƢ DUY 

Câu 1: Tại sao đầu tƣ vào CK lại rủi ro? 

Đầu tư vào CK gặp rủi ro là do các yếu tố nằm ngoài công ty, công ty không thể kiểm soát được nó: 

- Mất khả năng thanh khoản: Trên TTCK, nhiều khi người mua không biết rõ về người bán và 

khả năng thanh toán của họ nên việc một vài CK mất khả năng thanh khoản sẽ làm cho nhiều nhà đầu 

tư rời bỏ thị trường, dẫn đến tới phản ứng dây chuyền và gây ra khủng hoảng của toàn bộ thị trường. 

Để giải quyết vấn đề này cần có một cơ chế giao dịch đảm bảo thông suốt thành lập các tổ chức tài trợ 

chứng khoán, hỗ trợ thị trường nhằm ngăn ngừa tình trạng mất khả năng thanh khoản đối với các CK 

của các công ty vẫn hoạt động tốt. 

- Biến động giá: Các biến động lớn về giá cả xảy ra khi cung và cầu tạm thời không cân bằng. 

Sự biến động quá mức của giá cả CK gây ra nỗi lo sợ cho các nhà đầu tư và cản trở sự hoạt động tốt 

của thị trường. 

 

Câu 2: Tại sao giá cổ phiếu nhƣ nhau nhƣng giá thị trƣờng của chúng lại khác nhau? 

- Mệnh giá cổ phiếu được cổ phiếu quy định, không có giá trị thực tế đối với người đầu tư và 

không liên quan đến thị giá cổ phiếu đó. Mệnh giá chỉ có giá trị với công ty tại thời điểm phát hành. 

- Giá thị trường của cổ phiếu do nhiều yếu tố quyết định như cung-cầu CK trên thị trường. 

 Nếu cung > cầu thì giá thị trường thấp. 

 Nếu cung < cầu thì giá thị trường cao. 

- Bên cạnh đó còn do một số nguyên nhân như: tình hình kinh doanh của doanh nghiệp phát 

hành CK. Nếu công ty đó kinh doanh tốt thì giá thị trường của cổ phiếu cao và ngược lại. 

- Do các yếu tố bất ổn của TTCK khu vực và trên thế giới cũng có tác động tiêu cực đến giá thị 

trường của các cổ phiếu.  

- Do hành vi bất hợp pháp như sử dụng vốn lớn để đầu tư gây lũng loạn, biến động giá cả. 

- Do mục đích của công ty muốn đẩy cao giá thị trường của CK (như mua lại cổ phần công ty). 

 

Câu 3: Khi phát hành cổ phiếu thƣờng để huy động vốn, ngƣời phát hành có lợi thế gì so với 

hoạt động huy động vốn khác? 

Khi phát hành cổ phiếu thường để huy động vốn, người phát hành có lợi thế so với hoạt động huy 

động vốn khác là: 

- Huy động vốn nhanh mà không cần phải thế chấp, lãi vay hay đặt cọc. 

- Khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì không cần lo phải trả lãi cho cổ đông.  

Câu 4: Đầu tƣ vào CK có phải là đánh bạc không? 

Đầu tư vào CK không phải là đánh bạc vì: 

- Có nhiều nhà đầu cơ, những người thường bị hiểu lầm là "đánh bạc" nhưng trên thực tế, họ là 

những người đầu tư ngắn hạn và TTCK không thể thiếu họ. Tuy nhiên, một nhà đầu cơ chuyên nghiệp 

phải là người thực sự giỏi, thực sự nhạy bén, hiểu biết thị trường và khả năng trường vốn tốt. Họ có 

thể đã thành công ở các lĩnh vực khác và "nhảy" vào lĩnh vực này với khả năng phân tích kinh tế, 
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phân tích thị trường cũng như những hiểu biết rất rõ về tình hình hoạt động của các DN. Vì vậy, họ 

"đánh nhanh, rút gọn" bằng năng lực và sự hiểu biết của mình chứ không phải là đầu tư theo kiểu may 

rủi hay đánh bạc. Những nhà đầu cơ không hiểu biết nhưng bị cám dỗ bởi sự tăng trưởng nóng cứ 

"nhào vô, rút ra" chính là những người bị thua thiệt. 

- Khi đánh bạc nhất định sẽ có người thắng và phải có kẻ thua. Đầu tư đúng giá trị một chứng 

khoán thì không như vậy, việc gia tăng tài sản từ CK luôn bao gồm phần lợi có thực cùng với hàng 

hóa, sản phẩm, dịch vụ mà công ty phát hành CK đó sản xuất và cung cấp. 

- Chứng khoán là việc mua bán quyền sở hữu của một hoặc nhiều tổ chức, doanh nghiệp thông 

qua môi trường giao dịch được mã hóa điện tử hoặc phi điện tử. Do vậy về cơ bản sự vận động của thị 

trường chứng khoán luôn có xu hướng bị điều chỉnh theo các quy luật kinh tế xã hội. Việc thao túng 

chứng khoán chỉ là những hành vi đơn lẻ của những cá nhân hoặc tổ chức cá biệt, không thể lấy đó 

làm mẫu và cơ sở để đánh giá chung cho lĩnh vực chứng khoán luôn là như vậy. Trong cuộc sống thì 

bất kể lĩnh vực nào hay ngành nghề nào cũng vậy hoàn toàn có những rủi ro, hên xui... 

 

Câu 5: Tại sao coi CK là “phong vũ biểu” của nền kinh tế? 

TTCK là nơi cung và cầu vốn dài hạn gặp nhau. Trên TTCK, giá cả các CK phản ánh sự phát triển 

của doanh nghiệp nói riêng và các ngành kinh tế nói chung. 

 Nếu giá CK tăng, chứng tỏ rằng đầu tư đang mở rộng, nền kinh tế tăng trưởng. 

 Nếu giá CK giảm cho thấy dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế. 

Khẳng định TTCK được gọi là “phong vũ biểu” của nền kinh tế, giúp chính phủ thực hiện các chính 

sách kinh tế vĩ mô. Thông qua TTCK, Chính phủ có thể  mua và bán trái phiếu Chính phủ để tạo ra 

nguồn thu bù đắp thâm hụt ngân sách và quản lý lạm phát, hoặc sử dụng một số chính sách, biện pháp 

tác động vào TTCK nhằm định hướng đầu tư đảm bảo cho sự phát triển cân đối của nền kinh tế.  

 

Câu 6: Tại sao đầu tƣ vào cổ phiếu rủi ro hơn đầu tƣ vào trái phiếu? 

Đầu tư vào cổ phiếu rủi ro hơn đầu tư vào trái phiếu vì: 

- Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn trái phiếu: 

 Đầu tư cổ phiếu thì cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó, do đó cổ 

tức có thể thấp, cao hoặc bằng 0. Tức là người phát hành không có trách nhiệm thanh toán cổ tức khi 

doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và mức rủi ro cao. 

 Đầu tư trái phiếu thì trái tức nhận được là cố định và người phát hành phải có trách nhiệm 

thanh toán đầy đủ tiền lãi và tiền gốc khi đến hạn thanh toán cho dù kết quả doanh nghiệp làm ăn như 

thế nào. 

- Với cổ phiếu thì người nắm giữ là chủ sở hữu. 

Với trái phiếu thì người nắm giữ là chủ nợ. 

- Khi đầu tư vào cổ phiếu: người đầu tư không được quyền rút vốn trực tiếp từ công ty phát 

hành và chỉ có quyền chuyển nhượng lại cho người khac. 
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Khi đầu tư vào trái phiếu: người mua trái phiếu được phép lấy vốn gốc ở công ty phát hành. 

 

Câu 7: Tại sao nói việc phát hành quyền mua cổ phần chỉ là hình thức bù đắp thiệt hại cho 

ngƣời đầu tƣ? 

Nói việc phát hành quyền mua cổ phần chỉ là hình thức bù đắp thiệt hại cho người đầu tư vì khi công 

ty phát hành thêm cổ phần thì người sở hữu cổ phiếu cũ sẽ không giữ được % quyền sở hữu trong 

công ty như cũ. Vì vậy, khi phát hành cổ phiếu mới thì công ty phát hành quyền mua cổ phần để bù 

đắp thiệt hại cho người đầu tư. 
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ABOUT 
 

Hỗ trợ ôn tập là một dự án phi lợi nhuận hướng tới cộng đồng. 

 

Với mục đích đem đến kiến thức miễn phí cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ hỗ trợ 

các bạn tốt nhất trong lĩnh vực giáo dục bằng cách cung cấp cho các bạn tài liệu ôn 

tập miễn phí, đề cương ôn tập miễn phí.  

 

Các bạn sẽ không cần phải lo về đề cương, về tài liệu, về sách,… Các bạn chỉ việc 

theo dõi và để lại yêu cầu cho đội nhóm chúng tôi, còn việc tìm kiếm và biên soạn 

tài liệu đã có chúng tôi lo!!!! 

 

Hiện giờ, chúng tôi đang hỗ trợ về  

1. Tài liệu ôn tập tiếng anh FREE. 

2. Tài liệu ôn thi đại học FREE 

3. Tài liệu ôn thi cấp 3 FREE 

4. Đề cương ôn thi chương trình Đại học FREE.  

 

Liên hê và kết nối với chúng tôi:  

 Facebook: facebook.com/HoTroOnTap 

 Fanpage: facebook.com/HoTroOnTapPage 

 Group: facebook.com/groups/HoTroOnTapGroup 

 Website: hotroontap.com 

 


