
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM 
                    KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học:  THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

Mã môn học:   

Thời gian thực hiện môn học:  2 tín chỉ (Lý thuyết: 1tc; Thực hành bài tập: 1tc)  

Vị trí, tính chất của môn học: 

 Vị trí:  Môn học bắt buộc 

 Tính chất: Môn học chuyên ngành 

I. Mục tiêu môn học: 

2.1.Về kiến thức: 

o Đọc hiểu được các thông tin cơ bản trên thị trường chứng khoán 

o Nhận biết kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu chính 

o Hiểu được ý nghĩa của các chỉ số chứng khoán 

2.2.Về kỹ năng: 

o Tính được các chỉ số chứng khoán 

o Dự báo được tình hình thị trường 

o Tham gia thị trường để đầu tư chứng khoán 

2.3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

o Rèn luyện kỹ năng tính toán : nhanh, chính xác 

o Rèn luyện tác phong quản lý tài chính: thận trọng trong đánh giá, có tầm nhìn bao 

quát về các chỉ số tài chính 

II. Nội dung môn học: 

3.1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

STT Tên chương, mục 

Thời gian (tiết giảng) 

Tổng 

sô 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành,thảo 

luận, Bài 

Kiểm 

tra 



tập 

1 CHƯƠNG 1 –  TỔNG QUAN VỀ THỊ 

TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

1. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

1.1. Lịch sử hình thành 

1.2. Khái niệm thị trường chứng khoán 

1.3. Tổ chức thị trường chứng khoán 

1.3.1. Cơ chế điều hành và giám sát thị 

trường chứng khoán  

1.3.2. Các thành phần tham gia trên thị 

trường chứng khoán  

1.3.3. Các nguyên tắc hoạt động 

1.4. Chức năng và vai trò của thị trường 

chứng khoán 

1.4.1. Chức năng của thị trường chứng 

khoán 

1.4.2.  Vai trò của thị trường chứng 

khoán  

2. PHÂN LOẠI 

2.1 Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn 

vốn 

 2.1.1. Thị trường sơ cấp 

 2.1.2. Thị trường thứ cấp 

2.2 Căn cứ vào phương thức hoạt động 

trên thị trường 

 2.2.1. Sở giao dịch chứng khoán 

 2.2.2. Thị trường OTC 

2.3 Căn cứ vào hàng hóa trên thị trường 

 2.3.1. Thị trường cổ phiếu 

 2.3.2. Thị trường trái phiếu 

2.  2.3.3. Thị trường các công cụ tài 

chính phái sinh 

5 2 2 1 

2 CHƯƠNG II – CHỨNG KHOÁN  10 3 6 1 



1. TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN 

1.1. Khái niệm 

1.2. Phân loại chứng khoán 

2. CHỨNG KHOÁN NỢ 

2.1. Khái niệm 

2.2. Đặc điểm 

2.3. Điều kiện phát hành trái phiếu ở Việt 

Nam 

2.4. Các loại trái phiếu 

 2.4.1. Trái phiếu chính phủ 

 2.4.2. Trái phiếu doanh nghiệp 

2.5. Lợi tức và rủi ro của đầu tư trái phiếu 

 2.5.1. Lợi tức đầu tư trái phiếu  

 2.4.2. Rủi ro đầu tư trái phiếu 

3. CHỨNG KHOÁN VỐN 

2.1. Khái niệm 

2.2. Đặc điểm  

2.3. Điều kiện phát hành cổ phiếu ở Việt 

Nam 

2.4. Các loại cổ phiếu 

 2.4.1. Cổ phiếu thường 

 2.4.2. Cổ phiếu ưu đãi 

 2.4.3. Cổ phiếu quỹ 

4. CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 

4.1. Hợp đồng kỳ hạn 

 4.1.1. Khái niệm 

 4.1.2. Đặc điểm 

4.2. Hợp đồng tương lai 

 4.2.1. Khái niệm 

 4.2.2. Đặc điểm 

4.3. Hợp đồng quyền chọn 

 4.3.1. Khái niệm 

 4.3.2. Đặc điểm 



4.4. Chứng quyền 

 4.4.1. Khái niệm 

 4.4.2. Đặc điểm 

4.5. Quyền mua cổ phần 

 4.5.1. Khái niệm 

4.5.2. Đặc điểm 

3 CHƯƠNG III – GIAO DỊCH CHỨNG 

KHOÁN  

1. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

1.1.  Khái niệm 

1.2. Tổ chức Sở giao dịch 

1.2.1. Hình thức sở hữu 

1.2.2. Tổ chức Sở giao dịch 

1.2.3. Thành viên sở giao dịch 

1.3. Niêm yết chứng khoán 

 1.3.1. Khái niệm 

 1.3.2. Mục đích của việc niêm yết 

 1.3.3. Phân loại niêm yết 

 1.3.4. Thủ tục niêm yết 

 1.3.5. Các tiêu chuẩn niêm yết 

 1.3.6. Thuận lợi và khó khăn của việc 

niêm yết 

2. HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH TRÊN SỞ 

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

2.1 Kĩ thuật giao dịch 

2.1.1. Hệ thống giao dịch thủ công 

2.1.2. Hế thống giao dịch bán tự động 

2.1.3. Hệ thống giao dịch tự động hoàn toàn 

2.2 Quy trình giao dịch 

2.3 Phương thức giao dịch 

 2.3.1. Giao dịch đấu giá 

 2.3.2. Giao dịch đấu lệnh 

2.4 Các loại lệnh  

20 7 12 1 



 2.4.1. Lệnh giới hạn (LO) 

 2.4.2. Lệnh thị trường (MP) 

 2.4.3. Lệnh khác 

2.5 Hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch 

chứng khoán TP.HCM 

3. THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG OTC 

3.1. Giới thiệu 

3.2. Tổ chức hoạt động của thị trường OTC 

 3.2.1. Hình thức tổ chức 

 3.2.2. Chứng khoán giao dịch 

 3.2.3. Hệ thống các nhà tạo lập thị 

trường 

 3.2.4. Tổ chức và quản lý thị trường 

OTC 

 3.2.5. Cơ chế xác lập giá trên thị trường 

OTC 

3.2.6. So sánh thị trường OTC và các 

loại hình thị trường khác 

6.1. 3.2.7. Vị trí và vai trò của thị 

trường OTC 

 CHƯƠNG IV – CÔNG TY CHỨNG 

KHOÁN 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1.1. Khái niệm 

1.2. Sự cần thiết của việc ra đời công ty 

chứng khoán 

1.3. Vai trò của công ty chứng khoán 

      1.3.1. Vai trò huy động vớn 

      1.3.2. Vai trò cung cấp một cơ chế giá cả 

     1.3.3. Vai trò cưng cấp một cơ chế chuyển ra 

tiền mặt 

       1.3.4. Thực hiện tư vấn đầu tư 

      1.3.5. Tạo ra các sản phẩm mới 

10 3 6 1 



1.4. Tổ chức hoạt động 

      1.4.1. Mô hình hoạt động  

      1.4.2. Cơ cấu tổ chức  

       1.4.3. Trách nhiệm của người hành nghề 

chứng khoán 

2. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY 

CHỨNG KHOÁN 

2.1. Môi giới chứng khoán 

 2.1.1 Khái niệm 

 2.1.2 Mở tài khoản giao dịch 

 2.1.3 Trách nhiệm đối với khách hàng 

 2.1.4 Quản lý tiền và chứng khoán của 

khách hàng 

 2.1.5 Nhận lệnh giao dịch 

 2.1.6 Chức năng của hoạt động môi giới 

chứng khoán 

 2.1.7 Các loại nhà môi giới 

2.2. Tự doanh 

 2.2.1 Khái niệm 

 2.2.2 Những yêu cầu đối với công ty 

chứng khoán 

 2.2.3 Quy trình nghiệp vụ trong hoạt 

động kinh doanh 

2.3. Các nghiệp vụ khác 

2.3.1. Bảo lãnh phát hành 

2.3.2. Tư vấn đầu tư chứng khoán 

2.3.3. Lưu ký chứng khoán 

2.3.4. Tư vấn tài chính 

2.3.5. Các nghiệp vụ hỗ trợ  

 Cộng 45 15 26 4 

 

3.2.Nội dung chi tiết: 

CHƯƠNG 1 –  TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 



Thời gian: 5 tiết 

Mục tiêu:   

- Biết được các kiến thức về TTCK, nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán, 

các loại TTCK cũng như biết được vai trò của TTCK trong hệ thống tài chính. 

- Thực hành nhóm tìm hiểu và thuyết trình để nắm được cơ chế hoạt động của thị trường 

chứng khoán 

Nội dung chương: 

1. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

1.1. Lịch sử hình thành 

1.2. Khái niệm thị trường chứng khoán 

1.3. Tổ chức thị trường chứng khoán 

1.3.1. Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán  

1.3.2. Các thành phần tham gia trên thị trường chứng khoán  

1.3.3. Các nguyên tắc hoạt động 

1.4. Chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán 

1.4.1. Chức năng của thị trường chứng khoán 

1.4.2.  Vai trò của thị trường chứng khoán  

2. PHÂN LOẠI 

2.1 Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn 

2.2 Căn cứ vào phương thức hoạt động trên thị trường 

2.3 Căn cứ vào hàng hóa trên thị trường 

  

CHƯƠNG II – CHỨNG KHOÁN Thời gian: 10 tiết 

Mục tiêu:  

- Hiểu được các quy định, điều kiện hoạt động của từng loại Chứng khoán theo 

quy định của Luật pháp Việt Nam 

- Thực hành nhóm tìm hiểu và thuyết trình để phân biệt được các loại chứng 

khoán nợ, chứng khoán vốn, chứng khoán phái sinh  

Nội dung chương: 

1. TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN 

1.1. Khái niệm 

1.2. Phân loại chứng khoán 

2. CHỨNG KHOÁN NỢ 



2.1. Khái niệm 

2.2. Đặc điểm 

2.3. Điều kiện phát hành trái phiếu ở Việt Nam 

2.4. Các loại trái phiếu 

 2.4.1. Trái phiếu chính phủ 

 2.4.2. Trái phiếu doanh nghiệp 

2.5. Lợi tức và rủi ro của đầu tư trái phiếu 

 2.5.1. Lợi tức đầu tư trái phiếu  

 2.4.2. Rủi ro đầu tư trái phiếu 

3. CHỨNG KHOÁN VỐN 

2.1. Khái niệm 

2.2. Đặc điểm  

2.3. Điều kiện phát hành cổ phiếu ở Việt Nam 

2.4. Các loại cổ phiếu 

4. CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 

4.1. Hợp đồng kỳ hạn 

4.2. Hợp đồng tương lai 

4.3. Hợp đồng quyền chọn 

4.4. Chứng quyền 

4.5. Quyền mua cổ phần 

CHƯƠNG III – GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  thời gian: 20 tiết 

Mục tiêu:  

- Nhận biết được phương thức, quy trình hoạt động của sở giao dịch chứng khoán và thị 

trường OTC 

- Thực hiện được kỹ thuật tính toán giá khớp lệnh, ghi sổ lệnh theo từng phương thức. 

Nội dung chương: 

1. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

1.1.  Khái niệm 

1.2. Tổ chức Sở giao dịch 

1.3. Niêm yết chứng khoán 

2. HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

2.1 Kĩ thuật giao dịch 

2.2 Quy trình giao dịch 

2.3 Phương thức giao dịch 



2.4 Các loại lệnh  

2.5 Hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM 

3. THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG OTC 

3.1. Giới thiệu 

3.2. Tổ chức hoạt động của thị trường OTC 

 3.2.1. Hình thức tổ chức 

 3.2.2. Chứng khoán giao dịch 

 3.2.3. Hệ thống các nhà tạo lập thị trường 

 3.2.4. Tổ chức và quản lý thị trường OTC 

 3.2.5. Cơ chế xác lập giá trên thị trường OTC 

3.2.6. So sánh thị trường OTC và các loại hình thị trường khác 

3.2.7. Vị trí và vai trò của thị trường OTC 

 

CHƯƠNG IV – CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Thời gian: 10 tiết 

Mục tiêu:  

- Nhận biết được sự cần thiết của công ty chứng khoán và sự đóng góp của công 

ty chứng khoán vào hoạt động chung của thị trường chứng khoán. 

- Sinh viên có khả năng tư vấn về những nghiệp vụ liên quan tới chứng khoán 

- Thực hành nhóm tìm hiểu và thuyết trình để nắm rõ hơn về cách thức hoạt 

động của thị trường chứng khoán 

 

Nội dung chương: 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1.1. Khái niệm 

1.2. Sự cần thiết của việc ra đời công ty chứng khoán 

1.3. Vai trò của công ty chứng khoán 

1.4. Tổ chức hoạt động 

2. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 

2.1. Môi giới chứng khoán 

2.2. Tự doanh 

2.3. Các nghiệp vụ khác 

III. Điều kiện thực hiện môn học: 

4.1.Phòng học:  

4.2.Trang thiết bị máy móc: Projector, màn chiếu 



4.3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn / Bút bảng, bảng viết 

4.4.Các điều kiện khác 

IV. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

5.1.Nội dung: Đảm bảo các mục tiêu đầu ra của môn học về: 

 Kiến thức 

 Kỹ năng 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

5.2.Phương pháp:  

5.2.1. Chuyên cần: đảm bảo trên 75% thời gian lên lớp, 20% điểm MH 

5.2.2. Kiểm tra giữa kỳ:  thuyết trình          30% điểm MH 

5.2.3. Thi kết thúc MH: Bài thi viết và trắc nghiệm 50% điểm MH 

V. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

6.1.Phạm vi áp dụng môn học: Sử dụng cho những đối tượng tìm hiểu, tham gia đầu tư 

Chứng khoán  

6.2.Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

o Đối với giảng viên: Thuyết giảng, hướng dẫn các dạng bài tập về khớp lệnh 

o Đối với người học: Tham khảo trước tài liệu, nghe và ghi chú những nội 

dung cần chú ý, thực hành các  dạng bài tập đã được hướng dẫn 

6.3.Những trọng tâm cần chú ý: Nhận biết được những điểm khác biệt trong tính toán 

theo các phương pháp khớp lệnh. 

6.4.Tài liệu tham khảo: 

o Thị trường chứng khoán – Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy – NXB Thống 

kê  

o Thị trường chứng khoán – Lý Hoàng Ánh – NXB Lao Động XH  

o Tài liệu của giảng viên phụ trách 

6.5.Ghi chú và giải thích 

 

TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG 

 


