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phần gọi là các CDO, rồi bán lại các CDO đó cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng

khoán(5). Các nhà đầu tư khi mua các CDO như vậy trở thành những người cho vay thế

chấp gián tiếp (không phải là cho một người cụ thể nào vay, mà là cho chung toàn bộ

những người trong rổ các khoản vay thế chấp vay), và chịu rủi ro vỡ nợ của những người

vay thế chấp.

2.3 Cổ phiếu

Một công ty cổ phần là một công ty trách nhiệm hữu hạn (tức là các chủ sở hữu

không có trách nhiệm phải trả nợ cho công ty trong trường hợp bị vỡ nợ), mà quyền sở

hữu nó được chia làm nhiều phần, gọi là các cổ phần. Giấy tờ ghi nhận quyền sở hữu các

cổ phần đó thường được gọi là cổ phiếu (stock, share): thông thường thì mỗi cổ phiếu

ứng với một cổ phần. Những người sở hữu các cổ phần này, tức là những người nắm giữ

các cổ phiếu, chính là các chủ sở hữu của công ty, và được gọi là các cổ đông (stockholder

hay shareholder). Ví dụ: công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã cổ phiếu trên thị

trường Việt Nam: VNM) có tổng cộng khoảng 351 triệu cổ phiếu lưu hành vào đầu năm

2010. Điều đó có nghĩa là quyền sở hữu công ty được chia thành 351 triệu phần, và nếu

người nào có 1000 cổ phiếu của Vinamilk thì tức là sở hữu 1000 phần 351 triệu (bằng

khoảng 0,000285%) công ty đó.

Khi một công ty cổ phần muốn có thêm vốn để phát triển, thì có thể gọi vốn bằng

cách phát hành thêm cổ phiếu, tức là “in ra” cổ phiếu mới bán cho các nhà đầu tư. Khi

làm như vậy, thì tỷ lệ sở hữu công ty của mỗi cổ phiếu giảm đi (ví dụ như khi số cổ phiếu

của công ty tăng từ 9 triệu lên 10 triệu, thì mỗi cổ phần đang từ sở hữu 1 phần 9 triệu

công ty giảm xuống còn 1 phần 10 triệu), nhưng bù lại tổng giá trị của công ty tăng lên

(vì có thêm tiền bán cổ phiếu vào tài sản của công ty). Ngược lại, khi công ty có thừa

tiền dự trữ, có thể mua lại bớt cổ phiếu của chính công ty trên thị trường chứng khoán.

Khi làm như vậy thì số cổ phiếu của công ty giảm đi, kéo theo tỷ lệ sở hữu công ty của

mỗi cổ phần tăng lên, nhưng bù lại tổng giá trị của công ty cũng giảm đi vì đã chi tiền

cho việc mua cổ phần.

Các công ty cổ phần thường có chế độ phát hành một số cổ phiếu của công ty cho

các nhân viên của công ty, theo một chế độ ưu đãi về giá và thời hạn mua. Việc bán “cổ

phiếu ưu đãi” này là một hình thức trả thù lao cho các nhân viên của công ty, làm cho

các nhân viên cũng trở thành cổ đông của công ty, với mục đích khiến cho họ gắn bó hơn

(5)Xem: http://en.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation
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với công ty và tích cực làm việc hiệu quả hơn, vì khi họ là cổ đông thì nếu công ty làm

ăn có lãi họ cũng được hưởng theo.

Khi một công ty cổ phần làm ra lợi nhuận, thì thường giữ một phần lợi nhuận để phát

triển doanh nghiệp, phần còn lại rút ra khỏi công ty để chia cho các cổ đông một cách tỷ

lệ thuận với số cổ phần nắm giữ của từng cổ đông. Phần lợi nhuận đó được gọi là cổ tức

(dividend), và lượng cổ tức mà mỗi cổ đông nhận được trong một lần chia cổ tức bằng số

cổ phiếu của cổ đông đó nhân với số cổ tức trên đầu 1 cổ phiếu. Ví dụ, công ty General

Electrics (mã cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ: GE) trả cổ tức cho quí I năm

2010 là 0,10USD/cổ phiếu. Như vậy, nếu ai sở hữu 1000 cổ phiếu GE, thì sẽ được trả cổ

tức 1000× 0.1 = 100 USD vào quí I năm 2010.

Một điểm đặc biệt của các công ty cổ phần ở Việt Nam so với thế giới vào những năm

đầu thế kỷ 21 là các công ty ở Việt Nam không chỉ chia cổ tức bằng tiền mặt, mà còn

chia cổ tức bằng cổ phiếu. Ví dụ trong một lần chia, người nào đang giữ 10 cổ phiếu của

công ty XYZ nào đó ở Việt Nam được thêm 5 cổ phiếu XYZ nữa, và 5 cổ phiếu đó được

gọi là “cổ tức trả bằng cổ phiếu”. Ở nước ngoài, việc chia này không gọi là “chia cổ tức”

mà gọi là “chia nhỏ cổ phiếu” (stock split), bởi vì việc chia này không hề rút tiền ra khỏi

công ty để chia cho cổ đông, mà chỉ làm tổng số cổ phiếu tăng lên và tỷ lệ sở hữu công ty

của mỗi cổ phiếu giảm đi tương ứng. Ở Việt Nam, sở dĩ nó được gọi là “cổ tức trả bằng

cổ phiếu” bởi vì mệnh giá (par value) của cổ phiếu ở Việt Nam thường là cố định (phổ

biến nhất là loại mệnh giá 10 nghìn VND), công ty muốn tăng số cổ phiếu lên thì cần

tăng vốn pháp định (legal capital) (số cổ phiếu bằng vốn pháp định chia cho mệnh giá

của một cổ phiếu), và các công ty cổ phần ở Việt Nam (hoặc mới cổ phần hoá) thường

lấy vốn chủ sở hữu làm vốn pháp định. Trong khi đó, ở nước ngoài, khái niệm mệnh giá

của cổ phiếu là một khái niệm “cổ xưa” (archaic) chỉ còn được dùng với tính chất tượng

trưng chứ không ai còn quan tâm đến nó, vì nó không phản ảnh gì hết. Ví dụ, mệnh giá

của cổ phiếu của hãng Google (mã chứng khoán: GOOG) là 0.001USD trong khi giá cổ

phiếu của Google vào thời điểm đầu năm 2010 là hơn 500USD, tức là gấp hơn 500 nghìn

lần mệnh giá.

Độ lớn của một công ty cổ phần có thể được đo bằng nhiều thước đo khác nhau, ví

dụ như doanh thu trong một năm, số nhân viên, v.v., và một cách đo phổ biến trên thị

trường chứng khoán là vốn hóa (market capitalization), hay còn gọi là thị giá vốn. Vốn

hóa của một công ty cổ phần bằng giá của cổ phiếu của công ty đó nhân với tổng số cổ

phiếu phát hành. Nói cách khác, vốn hóa của một công ty cổ phần là giá trị của nó, tính

theo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Công ty nào có vốn hóa càng cao thì tức
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là được các nhà đầu tư đánh giá là càng có giá trị. Tất nhiên, giá cổ phiếu trên thị trường

biến động thường xuyên theo qui luật cung cầu, và do đó vốn hóa của một công ty cổ

phần cũng biến động theo.

Các công ty có vốn hóa lớn nhất trên một thị trường cổ phiếu nào đó thường được gọi

theo tiếng lóng là các blue chip. Ví dụ, Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) là

một blue chip trên thị trường Việt Nam, với vốn hóa vào 01/2011 vào khoảng 60 nghìn tỷ

VND (gần 3 tỷ USD). Nguồn gốc của thuật ngữ blue chip là từ sòng bạc ở Monte Carlo:

blue chip là loại đồng xu của sòng bạc có giá trị cao nhất trong các đồng xu dùng để đặt

cược đánh bạc. Thuật ngữ này cũng cho thấy “khía cạng sòng bạc” của thị trường chứng

khoán: thị trường chứng khoán còn được gọi là sòng bạc lớn nhất thế giới, bởi có rất

nhiều người tham gia nó không phải do nhu cầu hay mục đích đầu tư thật sự, mà là để

mua đi bán lại nhiều lần các chứng khoán nhằm kiếm lời nhanh chóng, nhưng chịu rủi ro

rất cao và rất dễ bị thua lỗ, như là đánh bạc. Một ví dụ về sự mua đi bán lại nhiều lần đó

là cổ phiếu của một hãng dược phẩm nhỏ có tên là XOMA: công ty XOMA chỉ có tổng

cộng gần 22 triệu cổ phiếu phát hành, nhưng trong hai tháng 12/2010 và 01/2011 đã giao

dịch đến 200 triệu cổ phiếu trên thị trường, tức là trung bình mỗi cổ phiếu XOMA được

mua đi bán lại 9 lần trong vòng 2 tháng đó!

Hình 2.2: Giá và lượng giao dịch cổ phiếu XOMA, 11/2010–01/2011

Độ lớn của một thị trường cổ phiếu có thể được đo bằng tổng vốn hóa (total market

capitalization) của thị trường đó, tức là tổng vốn hóa của các công ty cổ phần có cổ phiếu

được giao dịch trên thị trường. Vào thời điểm cuối năm 2009, thị trường chứng khoán

Việt Nam là một thị trường “mới nổi” còn nhỏ, tổng vốn hóa của các cổ phiếu phiếu niêm

yết ở Việt Nam (không kể các cổ phiếu “over-the counter” (OTC), tức là các cổ phiếu có

giao dịch nhưng không có niêm yết chính thức) là vào khoảng 600 nghìn tỷ VND, tương
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đương với hơn 30 tỷ USD. Để so sánh, vào thời điểm đó, tổng vốn hóa của các thị trường

cổ phiếu trên thế giới là vào khoảng 50 nghìn tỷ USD (gấp hơn 1 nghìn lần so với Việt

Nam), và một công ty lớn như Procter and Gamble (có nhiều sản phẩm gia dụng bán ở

Việt Nam) đã có vốn hóa ở mức 180 tỷ USD.

Hầu hết các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là cổ phiếu phổ thông (common

stock), cho quyền bỏ phiếu về các hoạt động của công ty, bầu ban giám đốc, v.v., với

mỗi cổ phiếu thì được 1 phiếu biểu quyết. Ngoài cổ phiếu phổ thông, có những cổ phiếu

đặc biệt có quyền biểu quyết nhiều hơn các cổ phiếu khác (ví dụ như cổ phiếu do các cổ

đông sáng lập của một công ty nắm giữ có thể có quyền biểu quyết gấp mấy lần các cổ

phiếu khác của công ty đó), nhưng những cổ phiếu như vậy nói chung rất hiếm và không

có giao dịch trên thị trường. Có một loại cổ phiếu khác, đối ngược lại với cổ phiếu phổ

thông, tương đối hiếm nhưng có giao dịch trên thị trường thế giới, gọi là cổ phiếu ưu

tiên (preferred stock). Cổ phiếu ưu tiên không cho quyền bỏ phiếu về các hoạt động của

công ty. Bù lại nó được ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông về mặt tài chính: đảm bảo hơn

về trả cổ tức so với cổ phiếu phổ thông, và nếu công ty phá sản, phải thanh toán hết tài

sản đi để trả nợ, thì sau khi trả nợ hết xong (nếu có đủ tiền để trả hết nợ sau khi thanh

toán tài sản), phần còn lại phải chia cho các cổ phiếu ưu tiên trước, nếu còn gì thì mới

đến lượt cổ phiếu phổ thông. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua các loại

cổ phiếu ưu tiên và cổ phiếu đặc biệt, và khi nói đến các cổ phiếu, chúng ta sẽ hiểu là cổ

phiếu phổ thông. Các cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam vào thời

điểm 2010 đều là cổ phiếu phổ thông.

Trên thế giới, khoảng một nửa số cổ phiếu là do các cá nhân nắm giữ; phần còn lại

nằm trong tay các tổ chức tài chính, như là các quỹ lương hưu, quỹ tương hỗ, công ty

bảo hiểm.

Một xu hướng trên thế giới trong những năm gần đây là sự phát triển của các quỹ

được gọi theo tiếng Anh là Exchange Traded Funds (viết tắt là ETFs), tức là các quỹ

đầu tư chứng khoán, mà quyền sở hữu tài sản của chúng cũng được chia thành các cổ

phần, và cổ phiếu của chúng cũng được giao dịch trên thị trường chứng khoán, y như là

các công ty cổ phần. Loại cổ phiếu ETFs này mới xuất hiện ở Mỹ từ năm 1993 và ở châu

Âu từ năm 1999, và ngày nay đã trở thành một công cụ đầu tư được ưa chuộng. Ví dụ

như nếu một nhà đầu tư muốn đầu tư vào ngành công nghệ bán dẫn điện tử, thì có thể

mua cổ phiếu của một ETF đại diện cho ngành đó, sẽ dễ quản lý hơn và chịu phí giao

dịch thấp hơn là nếu mua trực tiếp cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau trong ngành

đó. Vào năm 2010, chỉ riêng nước Mỹ đã có đến hơn 900 ETFs, với tổng tài sản lên đến
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gần 900 tỷ USD(6).

Có nhiều ETFs khác nhau, đầu tư vào các loại chứng khoán hay tài sản khác nhau, và

do đó nhà đầu tư có thể chọn mua bán cổ phiếu của ETF nào đó như là một hình thức

đầu tư vào loại tài sản hay chứng khoán tương ứng. Một số ví dụ trên thị trường Mỹ:

- Quỹ đầu tư theo chỉ số S&P500, với mã chứng khoán SPY. Cổ phiếu SPY là cổ phiếu

có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới.

- Quỹ đầu tư trái phiếu dài hạn, với mã chứng khoán TLT. Thay vì mua các trái phiếu

chính phủ dài hạn, có thể mua TLT, sẽ được mức lợi nhuận tương tự, mà lại có thể được

lệ phí giao dịch rẻ hơn là nếu mua thẳng các trái phiếu, và có thể mua ở số lượng nhỏ

hơn so với nếu mua trái phiếu.

- Quỹ đầu tư vào vàng, với mã chứng khoán GLD. Thay vì mua bán vàng (là một

công việc lích kích hơn), có thể đầu cơ giá vàng bằng cách mua bán GLD trên thị trường

cổ phiếu.

Hình 2.3: Giá cổ phiếu GLD (02/2010–01/2011) phản ánh giá vàng

(6)Xem: http://en.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund


