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NHẬN ĐỊNH CHUNG  
VỀ NGÀNH CHỨNG KHOÁN 

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có độ ổn định chính trị cao và có nhiều yếu tố 
thuận lợi để duy trì tốc độ phát triển kinh tế. Một trong những kênh quan trọng để thu hút 
vốn cho các doanh nghiệp duy trì phát triển ngoài ngân hàng là thị trường chứng khoán. 
Tiềm năng phát triển thị trường này còn lớn khi hiện nay mới chỉ có khoảng 350 doanh 
nghiệp niêm yết trên tổng số khoảng 600,000 doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng tài 
khoản nhà đầu tư cũng chỉ hơn 700,000, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với tổng dân số. 

Quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam được coi là nhỏ so với các quốc gia 
trong khu vực. Tính về vốn hóa thị trường quy đổi ra đồng Đô la Mỹ, thị trường chứng khoán 
Việt Nam đứng ở vị trí rất thấp. Với quy mô như vậy nhưng có tới 105 công ty chứng khoán 
tham gia cung cấp các dịch vụ môi giới bị coi là nhiều khi so sánh với các nước có thị trường 
phát triển khác. Điều này cũng dẫn tới sự cạnh tranh thiếu lành mạnh hoặc vi phạm các quy 
định về thời gian “T+” để lôi kéo khách hàng. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các hoạt động môi giới và kinh 
doanh chứng khoán vẫn còn nhiều kẽ hở cho các tổ chức và cá nhân lợi dụng. Hoạt động 
thanh tra giám sát chế tài xử lý các vi phạm của tổ chức niêm yết chứng khoán và các tổ chức 
môi giới chứng khoán chưa đảm bảo tính răn đe triệt để. 

Thị trường chứng khoán đang phát triển theo xu thế đầu cơ hơn là đầu tư, việc tăng 
mạnh hoặc giảm mạnh các chỉ số trong nhiều thời điểm cho thấy nghi ngờ về việc có sự thao 
túng thị trường của một hoặc một nhóm các tổ chức. 

Chứng khoán có thể coi là ngành có lịch sử hình thành muộn nhất trong hệ thống các 
ngành kinh tế, chính vì vậy đội ngũ nhân sự của ngành này cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. 
Các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp với ngành chứng khoán là rất quan trọng, tuy nhiên đội 
ngũ nhân sự hầu hết là chuyển từ lĩnh vực ngân hàng sang, phần còn lại là các nhân sự mới 
được đào tạo và còn trẻ, một bộ phần đến từ các thành phần khác khiến việc tuân thủ quy 
định về nghề nghiệp còn hạn chế.    

Nhìn chung triển vọng về trung và dài hạn của ngành chứng khoán là sáng sủa. Về ngắn 
hạn, các công ty nhỏ có thị phần thấp sẽ gặp bất lợi trong việc duy trì hoạt động và đổi mới 
công nghệ để theo kịp sự phát triển của thị trường.  


