
Thị trường chứng khoán (TTCK) là gì?

Tầm quan trọng của TTCK với nền kinh tế

TTCK là nơi các loại cổ phiếu và trái phiếu của các công ty được niêm yết để 
mua và bán. TTCK đặt ra những quy định nghiêm ngặt, những yêu cầu niêm 
yết và các yêu cầu pháp luật ràng buộc tất cả các bên niêm yết và giao dịch.

Đầu tư vào quỹ Mở là gián tiếp tham gia vào TTCK
Các quỹ Mở của VCBF đang đầu tư vào các chứng khoán trên TTCK. Vì vậy, khi bạn đầu tư 
vào quỹ Mở của VCBF tức là bạn đang góp phần làm tăng nguồn vốn cho nền kinh tế, đóng 
góp vào sự phát triển của đất nước.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG 
CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

Tiết kiệm và đầu tư là điều kiện tiên quyết đối với sự 
phát triển kinh tế hay sự phát triển của một quốc gia. 
Tiết kiệm và đầu tư càng cao thì tỷ lệ tăng trưởng 
kinh tế càng cao. Khi mọi người rút tiền tiết kiệm và 
đầu tư vào TTCK sẽ giúp cho việc phân bổ các nguồn 
vốn hợp lí hơn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, giúp 
tăng trưởng kinh tế một cách mạnh mẽ và với năng 
suất cao, vững mạnh hơn.

Giúp tăng 
trưởng kinh tế

TTCK cho thấy một bức tranh toàn cảnh về nền kinh 
tế. Do đó sẽ giúp thu hút những nguồn vốn và các viện 
trợ từ nước ngoài.

Thu hút
vốn đầu tư
nước ngoài

Trong bất cứ giai đoạn nào của sự phát triển, mọi lĩnh 
vực của nền kinh tế đều cần nguồn vốn dài hạn để 
tăng trưởng. Ví dụ, doanh nghiệp cần vốn để đầu tư dây 
chuyền sản xuất mới hoặc nâng cấp các nhà máy hiện 
có. Chính phủ cần vốn để đầu tư các cơ sở hạ tầng. 
Những hình thức đầu tư này đều cần các nguồn vốn dài 
hạn có thể tiếp cận được thông qua TTCK.

Huy động vốn 
cho nền kinh tế 
phát triển

TTCK tạo ra nhiều cơ hội huy 
động vốn để giúp công ty mở 
rộng quy mô thông qua việc bán 
các cổ phiếu.

Huy động vốn cho các 
công ty

Vì có nhiều cổ đông, các công ty luôn phải cải thiện 
những tiêu chuẩn quản lí và tăng hiệu suất để làm hài 
lòng các cổ đông. Đồng thời luôn tuân thủ những quy 
định nghiêm ngặt do TTCK và Chính phủ đặt ra.

Quản trị
doanh nghiệp

Biến động giá cổ phiểu và các chỉ số chứng khoán có 
thể là một chỉ báo về sức khỏe của nền kinh tế.

Phong vũ biểu 
của nền kinh tế

Đấu thầu hay một thỏa thuận sáp nhập thông qua 
TTCK là một trong những cách đơn giản và phổ 
biến nhất để một công ty mở rộng bằng cách mua 
lại hoặc hợp nhất với công ty khác.

Tạo thuận lợi 
cho sự mở rộng 
của các công ty

Chính phủ ở tất cả các cấp có thể 
quyết định việc vay vốn để cấp cho 
các dự án cơ sở hạ tầng như xử lí 
nước hoặc bất động sản bằng việc 
phát hành trái phiếu Chính phủ hay 
trái phiếu chính quyền địa phương.

Huy động vốn cho Chính 
phủ thực hiện các dự án 


