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Arbitrageur 

/ˌɑːbɪtrɑːˈʒɜː(r)/ 

  

Người đầu cơ  

Người làm dịch vụ mua và bán cùng lúc cùng 

một loại cổ phần, tiền tệ... nhằm vào sự chênh 

lệch giá cả giữa hai thị trường để kiếm lời. 

Ask price/ offer 

price 

/ɑːsk praɪs / ˈɒfə(r) 

praɪs/ 

Giá bán 

Mức giá mà chứng khoán được chào bán. 

Bid price 

/bɪd ˈpraɪsɪz/ 

Giá hỏi mua/ giá dự thầu 

Mức giá mà người mua sẵn sàng trả. 

Call money rate 

/kɔːl ˈmʌni reɪt/ 

Lãi suất tiền vay tức thời 

Lãi suất mà người mua phải trả cho khoản vay ký 

quỹ 

Capital market 

/ˈkæpɪtl ˈmɑːkɪt/ 

Thị trường vốn 

Một thị trường tài chính, trong đó các khoản nợ 

dài hạn hoặc chứng khoán được hỗ trợ bằng vốn 

được mua và bán. 

Clearing house 

/ˈklɪərɪŋ haʊsɪz/ 

Trung tâm thanh toán bù trừ 

Một tổ chức riêng biệt làm trung gian giữa 

người mua và người bán trên thị trường tài 

chính. Trung tâm thanh toán bù trừ có trách 

nhiệm thanh toán các tài khoản giao dịch của 

thành viên lưu ký, duy trì các tài khoản ký quỹ và 

thu tiền. 
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Collaterals 

/kɒˈlætərəlz/ 

Tài sản thế chấp 

Tài sản được cầm cố bảo đảm thanh toán hay 

thực hiện nghĩa vụ nợ. Nếu người đi vay không 

chi trả, tài sản cầm cố có thể được thanh lý và 

được bán bởi người cho vay để hoàn tất hợp 

đồng gốc. 

Counterparty risk 

/ˈkaʊntəˌpɑːti rɪsk/ 

Rủi ro đối tác 

Rủi ro khi một bên tham gia hợp đồng không thể 

thực hiện các điều khoản của hợp đồng khiến 

bên còn lại chịu thiệt hại. 

Credit default 

swaps 

/ˈkrɛdɪt dɪˈfɔːlt 

swɒps/ 

Hợp đồng bảo hiểm nợ xấu 

Hợp đồng bảo hiểm nợ xấu là một hợp đồng 

phái sinh tín dụng mà theo đó bên mua sẽ thanh 

toán một khoản tiền định kỳ cho bên bán, đổi lại 

họ sẽ nhận được khoản bồi thường nếu công cụ 

tài chính cơ sở bị mất khả năng thanh toán. Nói 

cách khác, hợp đồng bảo hiểm nợ xấu là một 

dạng bảo hiểm phòng ngừa chuyện người vay 

tiền không trả được nợ. 

Custodian 

/kʌˈstəʊdiən/ 

Người giám hộ 

Đại diện công ty, thường là một ngân hàng 

thương mại nắm giữ các chứng khoán theo bản 

thỏa thuận đối với khách hàng công ty, và mua 

hay bán các chứng khoán này khi nhận chỉ thị. 

Dịch vụ giám hộ bao gồm việc giữ an toàn chứng 

khoán, thu cổ tức và tiền lãi.  
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Day order 

/deɪ ˈɔːdə/ 

 

Lệnh trong ngày 

Lệnh để mua chứng khoán hoặc hợp đồng tài 

chính kỳ hạn chỉ hiệu lực cho một ngày. Nếu 

lệnh không thể hoàn thành trong ngày đó thì nó 

sẽ tự động hủy bỏ. 

Financial 

intermediary 

/faɪˈnænʃəl 

ˌɪntəˈmiːdiəri/ 

Trung gian tài chính 

Định chế tài chính như ngân hàng thương mại và 

các tổ chức cho vay và tiết kiệm, nhận tiền gửi 

từ công chúng và thực hiện cho vay đối với 

những người đang cần tín dụng. 

Financial leverage 

ratio 

/faɪˈnænʃəl 

ˈliːvərɪdʒ ˈreɪʃiəʊ/ 

 

Các chỉ số đòn bẩy tài chính 

Đòn bẩy tài chính đề cập tới việc doanh nghiệp 

sử dụng nguồn tài trợ từ các khoản vay thay cho 

vốn góp. Các phép đo đòn bẩy tài chính là công 

cụ để xác định xác suất doanh nghiệp mất khả 

năng thanh toán các hợp đồng nợ. Doanh 

nghiệp càng nợ nhiều thì càng có nguy cơ cao 

mất khả năng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ. Nói 

cách khác, nợ quá nhiều sẽ dẫn tới xác suất phá 

sản và kiệt quệ tài chính cao. Chỉ số đòn bẩy tài 

chính thường được dùng là chỉ số nợ (tổng nợ/ 

tổng tài sản) và chỉ số bao phủ lãi vay (lợi nhuận 

trước thuế và lãi vay/ lãi vay phải trả). 
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Information-

motivated traders 

/ˌɪnfəˈmeɪʃn 

ˈməʊtɪveɪtɪd 

ˈtreɪdərz/ 

Các nhà đầu tư bị thúc đẩy bởi thông tin 

Các nhà đầu tư giao dịch để kiếm lợi nhuận dựa 

vào các thông tin cho phép họ dự đoán giá trong 

tương lai. 

Initial public 

offering (IPO) 

/ɪˈnɪʃəl ˈpʌblɪk 

əʊffering/ 

Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu 

Doanh nghiệp lần đầu tiên huy động vốn từ 

công chúng rộng rãi bằng cách phát hành các cổ 

phiếu phổ thông, nghĩa là cổ phiếu ghi nhận 

quyền sở hữu đúng nghĩa và người nắm giữ có 

quyền biểu quyết tương ứng trong các kỳ họp 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên hay bất 

thường. Một phần của IPO có thể là chuyển 

nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu. 

Limit order 

/ˈlɪmɪt ˈɒfə(r)/ 

Lệnh giới hạn 

Việc bạn chỉ thị cho người môi giới của mình 

mua một chứng khoán ở mức giá thấp hơn một 

mức giá cụ thể, còn gọi là mức giá giới hạn (limit 

price), hoặc là bán một chứng khoán ở mức giá 

cao hơn hoặc bằng với mức giá giới hạn. Để 

tránh phải mua hoặc bán một loại cổ phiếu ở 

mức giá cao hơn hoặc thấp hơn mức giá mà bạn 

mong muốn, bạn nên đưa ra “lệnh giới hạn” hơn 

là “lệnh thị trường” (market order) vì khi bạn 

đặt lệnh thị trường thì bạn không thể kiểm soát 

được mức giá mà tại đó lệnh của bạn được thực 

hiện. 
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Long position 

/lɒŋ pəˈzɪʃən/ 

Thế giá lên 

Tình trạng nhà đầu tư đã bỏ tiền mua một loại 

chứng khoán và hy vọng sẽ kiếm lời khi giá tăng. 

Margin call 

/ˈmɑːʤɪn kɔːl/ 

Yêu cầu bảo chứng 

Nhà môi giới - thương nhân chứng khoán, hoặc 

trung tâm thanh toán hợp đồng kỳ hạn yêu cầu 

đối với một thành viên thanh toán, về tiền hoặc 

thế chấp bổ sung để bù đắp khoản lỗ trong một 

tài khoản bảo chứng. Nếu một khoản vay của 

ngân hàng được bảo đảm bởi những chứng 

khoán có bảo chứng, thì bên cho vay có thể thu 

hồi khoản vay, nếu khách hàng không đăng ký 

thế chấp bổ sung hoặc trả hết khoản vay. Nếu 

yêu cầu bảo chứng bằng chứng khoán, thì khách 

hàng được yêu cầu gửi thêm tiền mặt hoặc 

chứng khoán đủ điều kiện vào một thời gian 

nhất định ngày hôm sau, hoặc tài sản thế chấp 

được bán để thỏa mãn khoản vay hiện hữu. 

Margin loan 

/ˈmɑːʤɪn ləʊn/ 

Vay ký quỹ 

Khoản vay mà một người môi giới vay người đầu 

tư để mua chứng khoán. Vay kí quỹ thường 

được sử dụng với nhiều mục đích, thông thường 

là cho việc mua cổ phiếu, trái phiếu và các loại 

chứng khoán khác. Một khoản vay kí quỹ luôn đi 

kèm giá ký quỹ, phí ký quỹ này phụ thuộc vào sự 

hiện diện của đồ ký quỹ.  
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Margin 

requirement 

/ˈmɑːʤɪn 

rɪˈkwaɪəmənt"/ 

Yêu cầu ký quỹ 

Khoản tiền tối thiểu khách hàng phải đặt dưới 

dạng tiền mặt hoặc các chứng khoán đủ tư cách 

trong một tài khoản ký quỹ. Yêu cầu ký quỹ có 

thể được coi như một khoản tiền đặt cọc để duy 

trì các vị trí mở. Đây không phải là khoản phí 

hoặc chi phí giao dịch, nó chỉ đơn giản là một 

phần của tài khoản của nhà đầu tư được để 

riêng và được phân bổ như một khoản ký quỹ. 

Market order 

/ˈmɑːkɪt ˈɔːdə/ 

Lệnh thị trường 

Lệnh mua hay bán một loại cổ phiếu ở mức giá 

thị trường, nếu bạn không chỉ thị một cách rõ 

ràng thì người môi giới của bạn sẽ tự động thực 

hiện lệnh của bạn như một lệnh thị trường. Ưu 

điểm của lệnh thị trường là chừng nào có người 

sẵn lòng mua hoặc bán thì bạn gần như có thể 

chắc chắn là chỉ thị của bạn sẽ được thực hiện. 

Mortgage-backed 

securities 

/ˈmɔːgɪʤ-bækt 

sɪˈkjʊərɪtiz/ 

Chứng khoán dựa vào những khoản thế chấp 

Chứng khoán được phát hành dựa trên cơ sở 

một hoặc một nhóm các khoản thế chấp. Về bản 

chất, chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp là 

một loại trái phiếu. Thay vì trả cho nhà đầu tư 

một khoản trái tức cố định và tiền gốc, người 

phát hành chứng khoán thanh toán bằng dòng 

tiền phát sinh từ những khoản thế chấp được 

dùng để đảm bảo cho số chứng khoán đó. 
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Primary markets 

/ˈpraɪmeri ˈmɑːkɪt/ 

Thị trường sơ cấp 

Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường 

mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trong 

thị trường sơ cấp, vốn từ nhà đầu tư sẽ được 

chuyển sang nhà phát hành qua việc nhà đầu tư 

mua các chứng khoán mới phát hành. 

Rates of return 

/reɪt əv rɪˈtɜːn/ 

Tỷ suất hoàn vốn 

Tỷ lệ tiền đã đạt được hoặc bị mất (cho dù thực 

hiện hoặc chưa thực hiện) trên một đầu tư so 

với số tiền đã đầu tư. 

Seasoned offering/ 

secondary offering 

/ˈsiːznd ˈɒfərɪŋ/ 

/ˈsekəndri ˈɒfərɪŋ/ 

Phát hành cổ phần sau IPO 

Phát hành cổ phần sau IPO là thuật ngữ mô tả 

việc một doanh nghiệp đại chúng phát hành cổ 

phần rộng rãi cho công chúng sau khi đã tiến 

hành IPO. Nói cách khác, nếu như IPO là thuật 

ngữ ám chỉ lần đầu tiên doanh nghiệp phát hành 

cổ phần mới và bán ra rộng rãi cho công chúng, 

thì SPO áp dụng cho tất cả các lần phát hành sau 

đó. 

Short position  

/ʃɔːt pəˈzɪʃən/ 

Thế giá giảm 

Tình trạng nhà đầu tư đã tham gia vào một 

thương vụ và sẽ kiếm lời khi giá giảm. 

Special purpose 

vehicle (SPV)/ 

Special purpose 

Tổ chức được thành lập cho mục đích đặc thù 

Tổ chức có mục đích hạn chế, phục vụ như một 

đơn vị trung gian phát hành trong việc tạo các 
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entity (SPE) 

/ˈspɛʃəl ˈpɜːpəs 

ˈviːɪkl /  

/ˈspɛʃəl ˈpɜːpəs 

ˈɛntɪti/ 

chứng khoán được đảm bảo bằng cầm cố, thẻ 

tín dụng và tiền vay mua ô tô, hợp đồng thuê 

mua và các tài sản chính khác. Một SPV có thể là 

một công ty, một định chế ủy thác, liên doanh, 

hay công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Stop order 

/stɒp ˈɒfə(r)/ 

Lệnh dừng 

Lệnh dừng là lệnh để mua hoặc bán một lọai cổ 

phiếu ngay khi giá thị trường đạt được một mức 

cụ thể nào đấy, gọi là mức giá dừng. Khi giá thị 

trường đạt tới điểm này thì lệnh dừng của bạn 

trở thành một lệnh thị trường (market order). 

 

Có hai loại lệnh dừng là lệnh mua và lệnh bán. 

Các nhà đầu tư thường sử dụng lệnh mua để 

hạn chế bị lỗ và bảo toàn các khoản lãi khi thực 

hiện bán non (short sale). Mức giá dừng của 

lệnh bán thường cao hơn mức giá hiện tại của 

thị trường. Ngược lại lệnh mua sẽ giúp các nhà 

đầu tư giảm thiểu tổn thất và bảo toàn các 

khoản lãi mà họ sẽ phải gánh chịu hoặc có được 

nểu như giá cổ phiếu tiếp tục hạ. Mức giá dừng 

của lệnh bán thường thấp hơn mức giá hiện tại 

của thị trường. 
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Topic 2: Security Markets Indexes
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Active return 

/ˈæktɪv rɪˈtɜːn/ 

Suất sinh lợi chủ động 

Tỷ lệ phần trăm lãi hoặc lỗ của một khoản đầu tư 

so với tiêu chuẩn (benchmark). 

Benchmarks 

/ˈbɛnʧmɑːks/ 

Chuẩn so sánh 

Một tiêu chuẩn mà dựa trên đó một quỹ tương hỗ 

hay người quản lý đầu tư có thể dùng để so sánh. 

Commodity 

Indexes 

/kəˈmɒdɪti 

ˈɪndɛksɪz/ 

Chỉ số giá hàng hóa 

Giá tiền mặt tại chỗ của hàng hoá hay giá trong 

tương lai. Chỉ số giá hàng hoá do các cơ quan Nhà 

nước soạn thảo hay do các thị trường riêng - để 

theo dõi biến chuyển giá thị trường. Chỉ số giá cả 

dùng năm cơ bản để đo lường biến chuyển giá cả 

trong một khoảng thời gian cố định, thường là 

hằng ngày, hàng tháng và hàng năm. 

Constituent 

securities 

/kənˈstɪtjʊənt 

sɪˈkjʊərɪtiz/ 

Mã cổ phiếu cấu phần 

Các mã cổ phiếu có trong các bảng chỉ số chứng 

khoán ví dụ như VN Index. 

Dividend 

/ˈdɪvɪdɛnd/ 

Cổ tức 

Phần lãi chia cho cổ đông của doanh nghiệp khi 

hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt sau một chu 

kỳ kinh doanh, thường là một năm. 

Embedded 

options 

/ɪmˈbɛdɪd 

Quyền chọn kèm theo 

Một phần trong cơ cấu khoản vay ngân hàng, trái 

phiếu hoặc công cụ tài chính. Ví dụ thông thường 
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ˈɒpʃənz/ là những quyền cho trả trước trong thế chấp, 

quyền chọn rút vốn sớm trong các chứng chỉ tiền 

gửi, lãi suất trần hàng năm trong thế chấp, với lãi 

suất có thể điều chỉnh và điều khoản về lệnh thu 

hồi (thu hồi sớm) trong trái phiếu doanh nghiệp. 

Quyền chọn rất nhạy với lãi suất làm tăng sự 

không chắc chắn trong tính toán doanh thu và rủi 

to tiền lãi dự kiến, bởi vì luôn có xác suất chúng sẽ 

được thực hiện. Còn gọi là Quyền Chọn Ẩn. 
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Equal weighting 

/ˈiːkwəl ˈweɪtɪŋ/ 

Tỷ trọng tất cả đều bằng nhau 

Phương pháp này gắn mỗi cổ phiểu trong một 

danh mục đầu tư một trọng số bằng nhau. 

Hedge Fund 

Indexes 

/hɛʤ fʌnd 

ˈɪndɛksɪz/ 

Chỉ số quỹ đầu tư thanh khoản linh hoạt 

Loại quỹ đầu tư có tính đại chúng thấp và không bị 

quản chế quá chặt. Thường các quỹ loại này chỉ 

giao dịch với một số lượng hạn chế các nhà đầu tư 

vào quỹ, vì thế thường mỗi nhà đầu tư phải bỏ ra 

những khoản tiền đầu tư rất lớn đóng theo 

phương thức "gọi vốn không đại chúng". 

Index weighting 

/ˈɪndɛks ˈweɪtɪŋ/ 

Trọng số Index 

Quyết định trọng số cho mỗi mã cổ phiếu ở trong 

index mà có ảnh hưởng đáng kể giá trị của index. 

Market 

capitalization 

/ˈmɑːkɪt 

kəˌpɪtəlaɪˈzeɪʃən/ 

Giá trị vốn hóa thị trường 

Thước đo quy mô của một doanh nghiệp, thường 

tính bằng cách lấy giá hiện tại của cổ phiếu nhân 

với lượng cổ phiếu đang lưu thông. 

Market segment 

/ˈmɑːkɪt 

ˈsɛgmənt/ 

Phân đoạn thị trường 

Một nhóm người hoặc tổ chức có những đặc điểm 

chung nhất định, từ đó có nhu cầu tiêu dùng giống 

nhau. Việc phân đoạn thị trường chính là việc 

phân chia thị trường thành những phân khúc riêng 

biệt và đối xử như nhau đối với phân khúc đó. 
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Market 

sentiment index 

/ˈmɑːkɪt 

ˈsɛntɪmənt 

ˈɪndɛks/ 

Chỉ số cảm tính nhà đầu tư 

Một thông số hiệu quả giúp bạn có thể nhận ra 

liệu bạn có đang chống lại thị trường hay không 

qua tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch đang ở vị thế 

trái ngược. 

Market-

capitalization 

weighting index 

/ˈmɑːkɪt-

kəˌpɪtəlaɪˈzeɪʃən 

ˈweɪtɪŋ ˈɪndɛks/ 

Chỉ số trọng số vốn hóa 

Chỉ số trọng số vốn hóa, còn được gọi là chỉ số 

trọng số giá trị thị trường là chỉ số thị trường 

chứng khoán có các thành phần được tính theo 

tổng giá trị thị trường của cổ phiếu đang lưu hành. 

Mỗi ngày giá cổ phiếu riêng lẻ thay đổi và do đó 

thay đổi giá trị của chỉ số chứng khoán. 

Portfolio 

/pɔːtˈfəʊliəʊ/ 

Danh mục đầu tư 

Nhóm các khoản vay hay tài sản được phân loại 

theo loại người vay hay tài sản đang quản lý. Ví dụ 

danh mục khoản vay, danh mục chứng khoán đầu 

tư, hay tài sản được quản lý bởi bộ phận ủy thác 

của ngân hàng. 

Price 

returnindex 

(Price index) 

/praɪs rɪˈtɜːn 

ˈɪndeks/ 

Chỉ số giá 

Một loại chỉ số vốn chủ sở hữu theo dõi mức tăng 

vốn của một nhóm cổ phiếu theo thời gian với giả 

định bất kỳ phân phối tiền mặt nào, chẳng hạn 

như cổ tức, được tái đầu tư trở lại vào chỉ số. 
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Price weighting 

/praɪs ˈweɪtɪŋ/ 

Tỷ trọng theo giá 

Mỗi mã cổ phiếu trong một danh mục đầu tư 

được xác định trọng số bằng cách chia giá cổ phiếu 

đó cho tổng tất cả giá cổ phiếu. 

Risk-adjusted 

performance 

/rɪsk-əˈʤʌstɪd 

pəˈfɔːməns/ 

Hiệu suất điều chỉnh rủi ro 

Thước đo lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro 

của một số danh mục đầu tư. Hiệu suất điều chỉnh 

rủi ro được sử dụng để đo lường lợi nhuận của 

danh mục đầu tư, được điều chỉnh theo rủi ro của 

danh mục đầu tư so với một số điểm chuẩn. 

Sector index 

/ˈsɛktər 

ˈɪndɛksɪz/ 

Chỉ số ngành 

Chỉ số ngành đại diện và theo dõi những bộ phận 

kinh tế khác nhau như: hàng tiêu dùng, năng 

lượng, tài chính, sức khỏe, công nghệ... trên phạm 

vi một vùng, một quốc gia hay toàn cầu. 

Security market 

index 

/sɪˈkjʊərɪti 

ˈmɑːkɪt ˈɪndɛks/ 

Chỉ số thị trường chứng khoán 

Một giá trị thống kê phản ánh tình hình của thị 

trường cổ phiếu. Nó được tổng hợp từ danh mục 

các cổ phiếu theo phương pháp tính nhất định. 

Thông thường, danh mục sẽ bao gồm các cổ phiếu 

có những điểm chung như cùng niêm yết tại một 

sở giao dịch chứng khoán, cùng ngành hay cùng 

mức vốn hóa thị trường. Các chỉ số chứng khoán 

này có thể do sở giao dịch chứng khoán định, cũng 

có thể do hãng thông hay một thể chế tài chính 

nào đó định ra. 
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Style Index 

/staɪl ˈɪndɛks/ 

Index theo loại đầu tư  

Gồm rất nhiều các nhóm index bao gồm index 

toàn cầu, theo khu vực, quốc gia, giá trị vốn hóa 

thị trường, v.v 

Systematic risk 

/ˌsɪstɪˈmætɪk 

rɪsk/ 

Rủi ro hệ thống 

Trong đầu tư, những rủi ro do các yếu tố nằm 

ngoài công ty, không kiểm soát được và có ảnh 

hưởng rộng rãi đến cả thị trường và tất cả mọi loại 

chứng khoán được gọi là rủi ro hệ thống hay là rủi 

ro không phân tán được. Rủi ro hệ thống là những 

rủi ro từ bên ngoài của một ngành công nghiệp 

hay của một doanh nghiệp, chẳng hạn như chiến 

tranh, lạm phát, sự kiện kinh tế và chính trị... Rủi 

ro hệ thống được chia làm 3 loại rủi ro chính: rủi 

ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua. 

Total return 

index 

/ˈtəʊtl rɪˈtɜːn 

ˈɪndeks/ 

Tổng tỷ suất lợi nhuận 

Một chỉ số đo lường hiệu suất của một nhóm các 

thành phần bằng cách giả định rằng tất cả các 

phân phối tiền đều được tái đầu tư, ngoài việc 

theo dõi biến động giá của các thành phần. 

Zero-coupon 

bonds 

/ˈzɪərəʊ-ˈkuːpɒn 

bɒndz/ 

Trái phiếu không được nhận trái tức 

Trái phiếu zero coupon là loại trái phiếu mà người 

nắm giữ nó không được trả lãi (coupon) định kì, 

thay vào đó trái phiếu lãi suất 0 được bán ở mức 

giá chiết khấu. 
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Topic 3: Market Efficiency
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Abnormal return 

/æbˈnɔːməl rɪˈtɜːn/ 

Thu nhập bất thường 

Là phần thu nhập không phải do ảnh hưởng của 

các nhân tố mang tính hệ thống (nhân tố bao 

trùm lên toàn bộ thị trường). Nói cách khác thu 

nhập bất thường là phần chênh lệch giữa thu 

nhập thực tế và thu nhập dự kiến ban đầu. 

Active investment 

/ˈæktɪv 

ɪnˈvɛstmənt/ 

Đầu tư chủ động 

Đầu tư chủ động là chiến lược quản lý danh mục 

đầu tư trong đó nhà đầu tư tiến hành việc đầu 

tư với mục tiêu đạt kết quả tốt hơn các chỉ số 

chuẩn mực trên thị trường. 

Arbitrage 

/ˈɑːbɪtrɪʤ/ 

Kinh doanh chênh lệch; Mua bán song hành 

Việc bán các chứng khoán tài chính hoặc ngoại 

tệ giữa hai hoặc nhiều thị trường để kiếm lời, 

bằng cách mua ở thị trường giá thấp và bán ở 

thị trường giá cao. 

Behavioral finance 

/bɪˈheɪvjərəl 

faɪˈnæns/ 

Tài chính hành vi 

Đây là một lĩnh vực tài chính đưa ra các lý 

thuyết đựa trên các phân tích tâm lý để giải 

thích những diễn biến bất thường trên thị 

trường chứng khoán. Tài chính hành vi thường 

dựa trên giả định rằng cấu trúc thông tin và đặc 

tính của những người tham gia vào thị trường 

chứng khoán đều bị ảnh hưởng một cách hệ 

thống bởi các quyết định đầu tư cá nhân cũng 

như các tác động của thị trường. 
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Conservatism 

/kənˈsɜːvətɪzm/ 

Bảo thủ/ thận trọng 

Các nhà đầu tư có xu hướng phản ứng chậm với 

thông tin mới và tiếp tục duy trì các quan điểm 

hoặc dự báo trước đó của họ 

Day-of-the-week 

effect 

/deɪ-ɒv-ðə-wiːk 

ɪˈfɛkt/ 

Hiệu ứng niên lịch  

Một tập hợp các lý thuyết xác nhận rằng một số 

ngày tháng hoặc thời gian nào đó trong năm sẽ 

có sự biến động về giá cao hơn mức bình quân, 

tác động đến các chỉ số thị trường và do đó cho 

thấy thời gian nào là tốt hay không tốt để đầu 

tư. Dưới hiệu ứng niên lịch còn có các hiệu ứng 

cụ thể như: hiệu ứng ngày thứ 2, hiệu ứng 

tháng 10, hiệu ứng Halloween, hiệu ứng tháng 

một... 

Earnings surprise 

/ ɜːnɪŋ səˈpraɪz/ 

Thu nhập bất ngờ 

Sự khác biệt giữa thu nhập được báo cáo và thu 

nhập dự kiến của một thực thể. 

Fundamental 

analysis 

/ ˌfʌndəˈmɛntl 

əˈnæləsɪs/ 

Phân tích cơ bản 

Việc phân tích tình hình tài chính cũng như tình 

hình kinh doanh của công ty định đầu tư như 

dựa vào bảng cân đối tài khoản và bản báo cáo 

lợi tức của công ty để xem xét chất lượng của 

công ty cũng như việc phát triển của công ty 

theo thời gian, nhờ đó tiên đoán các chuyển 

biến giá chứng khoán. 
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Herding  

/ˈhɜːdɪŋ/ 

Hiệu ứng đám đông 

Khi các nhà đầu tư quyết định bỏ qua thông tin 

và phân tích của riêng họ mà hành động theo 

các nhà đầu tư khác. Tính bầy đàn có thể dẫn 

đến các phản ứng quá múc đồi với thông tin tùy 

theo định hướng của số đông. 

Holiday effect  

/ˈhɒlədeɪ ɪˈfɛkt/ 

Hiệu ứng ngày lễ 

Hiệu ứng mà giá cổ phiếu tăng mạnh trước 

những ngày nghỉ lễ. 

Information-

acquisition cost 

/ˌɪnfəˈmeɪʃən-

ˌækwɪˈzɪʃ(ə)n kɒst/ 

Chi phí mua thông tin 

Thông tin mới sẽ nằm trong giá giao dịch bởi các 

nhà đầu tư giao dịch dựa trên các phân tích 

thông tin của họ. 

Intrinsic value 

(Fundamental 

value) 

/ɪnˈtrɪnsɪk ˈvæljuː/ 

Giá trị nội tại 

Giá trị nội tại đề cập đến giá trị của một công ty, 

cổ phiếu, tiền tệ hoặc sản phẩm được xác định 

thông qua phân tích cơ bản mà không cần tham 

khảo giá trị thị trường của nó. Nó cũng thường 

được gọi là giá trị cơ bản. 

January effect 

/ˈʤænjʊəri ɪˈfɛkt/ 

Hiệu ứng tháng Giêng 

Hiện tượng các doanh nghiệp nhỏ thường có lợi 

nhuận bình quân tháng trong tháng 1 cao hơn 

các tháng còn lại trong năm. 
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Loss Aversion  

/lɒs əˈvɜːʃ(ə)n/ 

Ám ảnh thua lỗ 

Nhiều nhà đầu tư cảm thấy ám ảnh khi một 

khoản đầu tư thua lỗ mặc dù phần còn lại của 

danh mục là an toàn. Nó thể hiện một xu hướng 

những người có cảm giác mãnh liệt về việc thua 

lỗ hơn là lợi nhuận thu được. 

Market value 

/ˈmɑːkɪt ˈvæljuː/ 

Giá thị trường 

Giá trị thị trường có thể được hiểu như sau: 

 

1. Giá niêm yết tại đó nhà đầu tư mua và bán cổ 

phiếu phổ thông hoặc trái phiếu tại một thời 

điểm.  

 

2. Giá trị vốn hóa thị trường cộng với giá trị thị 

trường của các khoản nợ. 

Đối với chứng khoán, giá trị thị trường thường 

khác so với giá trị ghi sổ bởi vì thị trường tính cả 

tiềm tăng phát triển trong tương lai của chứng 

khoán. Hầu hết các nhà đầu tư sử dụng kĩ thuật 

phân tích cơ bản để lựa chọn loại cổ phiếu tốt 

đều xem xét giá trị thị trường của công ty và sau 

đó quyết định xem giá trị thị trường là hợp lí 

hay nó đang có giá trị thấp so với giá trị ghi sổ, 

so với giá trị tài sản thuần hoặc so với một số 

cách đo khác. 
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Momentum  

/məʊˈmɛntəm/ 

Quán tính 

Hiện tượng các cổ phiếu có tỷ suất sinh lợi 

cao/thấp hơn trong quá khứ có xu hướng tiếp 

tục xu hướng đó trong tương lai. 

Overreaction  

/ˌəʊvəri(ː)ˈækʃən/ 

Phán ứng thái quá của nhà đầu tư 

Hiện tượng các cổ phiếu có tỷ suất sinh lợi cao 

hơn (thấp hơn) trong quá khứ có xu hướng giảm 

hơn (tăng hơn) trong thời gian sau đó. 

Passive investment 

/ˈpæsɪv 

ɪnˈvɛstmənt/ 

Đầu tư thụ động 

Chiến lược đầu tư trong đó nhà quản lý quỹ cố 

gắng đưa ra càng ít quyết định đầu tư càng tốt 

để giảm thiểu chi phí giao dịch, bao gồm cả thuế 

thu nhập tài chính. 

Portfolio 

Management 

/pɔːtˈfəʊliəʊ 

ˈmænɪʤmənt/ 

Quản lý danh mục đầu tư 

Quản lý tập trung của một hoặc nhiều danh mục 

để đạt được các mục tiêu chiến lược quan 

trọng, trong đó các chương trình, dự án, hoạt 

động vận hành và danh mục con của danh mục 

có thể không liên kết, không phụ thuộc hoặc có 

thể có sự liên quan trực tiếp với nhau. 

Risk aversion 

/ rɪsk əˈvɜːʃ(ə)n/ 

Mức ngại rủi ro 

Kỳ vọng của nhà đầu tư muốn có lợi tức dự kiến 

cao hơn để bù đắp sự gia tăng độ rủi ro. 
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Risk-adjusted 

returns 

/rɪsk-əˈʤʌstɪd 

rɪˈtɜːnz/ 

Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro 

Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro xác định 

lợi tức đầu tư bằng cách đo lường mức độ rủi ro 

liên quan đến việc tạo ra lợi nhuận đó, thường 

được biểu thị dưới dạng số hoặc tỉ lệ. 

Semi-strong form 

of market 

efficiency 

/ˈsɛmi-strɒŋ fɔːm 

ɒv ˈmɑːkɪt ɪˈfɪʃənsi/ 

Thị trường hiệu quả dạng bán mạnh 

Giá chứng khoán đã chịu tác động đầy đủ của 

thông tin công bố trong quá khứ cũng như 

thông tin vừa công bố xong. 

Short selling 

/ʃɔːt ˈsɛlɪŋ/ 

Bán khống 

Một cách kiếm lợi nhuận từ sự tụt giảm giá của 

một loại chứng khoán như cổ phần hay trái 

phiếu. Phần lớn các nhà đầu tư theo lâu dài một 

khoản đầu tư, hy vọng rằng giá của loại chứng 

khoán đó sẽ lên. 

Strong form of 

market efficiency 

/strɒŋ fɔːm ɒv 

ˈmɑːkɪt ɪˈfɪʃənsi/ 

Thị trường hiệu quả dạng mạnh 

Giá của chứng khoán đã phản ánh tất cả thông 

tin công bố trong quá khứ, hiện tại, cũng như 

các thông tin nội bộ 

Technical Analysis 

/ˈtɛknɪkəl 

əˈnæləsɪs/ 

Phân tích kỹ thuật 

Việc nghiên cứu lịch sử giao dịch, về giá và khối 

lượng giao dịch theo thời gian của các loại 

chứng khoán. 
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Transaction cost 

/trænˈzækʃən kɒst/ 

Chi phí giao dịch 

Chi phí giao dịch là chi phí trong việc thực hiện 

bất kỳ giao dịch kinh tế nào khi tham gia vào 

một thị trường. 

Turn-of-the-month 

effect 

/tɜːn-ɒv-ðə-mʌnθ 

ɪˈfɛkt/ 

Hiệu ứng chuyển tháng 

Hiệu ứng mà tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu tăng 

cao trong giai đoạn vài ngày cuối tháng cho đến 

vài ngày đầu tháng tiếp theo. 

Weak form of 

market efficiency 

/wiːk fɔːm ɒv 

ˈmɑːkɪt ɪˈfɪʃənsi/ 

Thị trường hiệu quả dạng yếu 

Giá chứng khoán phản ánh đầy đủ thông tin đã 

công bố trong quá khứ. (Dựa vào thông tin 

trong quá khứ thì nhà đầu cơ không thắng được 

thị trường). 

Weekend effect 

/ˈwiːkˈɛnd ɪˈfɛkt/ 

Hiệu ứng cuối tuần 

Hiệu ứng lan truyền trên thị trường tài chính khi 

chứng khoán được giao dịch trở lại vào Thứ Hai 

thường có mức giá thấp hơn đáng kể so với các 

mức giá vào ngày Thứ Sáu trước đó. 

Window dressing 

/ˈwɪndəʊ ˈdrɛsɪŋ/ 

Làm đẹp báo cáo tài chính 

“Làm đẹp” báo cáo tài chính là chỉ những hành 

động khiến cho tính hình tài chính của công ty 

được phản ánh trên báo cáo tài chính tốt hơn so 

với thực tế.  
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Topic 4: Overview of Equity Securities
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Blue chip 

/bluː ʧɪp/ 

Cổ phiếu blue chip 

Bluechip được dùng để gọi các dạng cổ phiếu 

chất lượng cao do các công ty lớn phát hành. Cổ 

phiếu Bluechip cũng được hiểu là cổ phiếu cho 

thu nhập ổn định, độ rủi ro thấp dù cổ tức không 

cao. 

Callable common 

shares/ 

redeemable 

common shares 

/ ˈkɔːləbl ˈkɒmən 

ʃeəz / rɪˈdiːməbl 

ˈkɒmən ʃeəz/ 

Cổ phiếu thường kèm quyền hoàn trả 

Cổ phiếu thường kèm quyền hoàn trả cho phép 

công ty phát hành lựa chọn (quyền, không phải 

nghĩa vụ) mua lại cổ phiếu từ nhà đầu tư với mức 

giá hoàn trả đã được quy định rõ lúc phát hành 

cổ phiếu. 

Common shares 

/ˈkɒmən ʃeəz/ 

Cổ phiếu phổ thông 

Cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu cho phép người 

sở hữu nhận cổ tức nếu điều này đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua. Cổ tức được trả thường 

là một phần lợi nhuận còn lại sau khi thanh toán 

cho những người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi. 

Convertible 

preference share 

/kənˈvɜːtəbl 

ˈprɛfərəns ʃeə/ 

Cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi 

Cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi cho phép 

cổ đông nắm giữ có quyền chuyển đổi cổ phiếu 

ưu đãi thành 1 số lượng cổ phiếu thường nhất 

định. 
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Cumulative 

preference share 

/ˈkjuːmjʊlətɪv 

ˈprɛfərəns ʃeə/ 

Cổ phần ưu tiên tích lũy 

Một loại cổ phiếu ưu đãi trong đó có điều khoản 

quy định rằng nếu bất kì khoản cổ tức nào không 

được thanh toán trong quá khứ, thì khi thanh 

toán cổ tức, các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi 

tích lũy sẽ được thanh toán đầu tiên, sau đó mới 

tính đến các cổ đông phổ thông. 

Thông thường cổ phiếu ưu đãi có mức lãi suất cố 

định, dựa trên mệnh giá của cổ phiếu đó. Tiền lãi 

(hay cổ tức cổ phiếu ưu đãi) sẽ được thanh toán 

theo định kì, được xác định từ trước, thường tính 

theo quý hoặc theo năm. 

Cumulative voting 

/ˈkjuːmjʊlətɪv 

ˈvəʊtɪŋ/ 

Bỏ phiếu tích lũy 

Bỏ phiếu tích lũy thường được sử dụng khi bầu 

giám đốc của một công ty. Thông thường, mỗi cổ 

đông được hưởng một phiếu bầu cho mỗi cổ 

phần nhân với số lượng giám đốc được bầu. 

Depository 

receipt 

/dɪˈpɒzɪtəri rɪˈsiːt/ 

Phiếu gửi tiền/biên nhận lưu ký 

Phiếu gửi tiền là một chứng khoán được giao dịch 

như 1 cổ phiếu thường trên các sàn chứng khoán 

địa phương, chúng có giá trị tham khảo cao và 

được mô phỏng ứng dụng đối với nhiều thị 

trường. 

Exchange-traded 

fund 

/ɪksˈʧeɪnʤ-

Những quỹ giao dịch ngoại hối 

Những quỹ giao dịch ngoại hối giống như quỹ 

tương hỗ danh mục, nhưng có thể bán hoặc mua 
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ˈtreɪdɪd fʌnd/ bất kỳ lúc nào trong ngày, cà có tỷ lệ chi phí thấp 

hơn. ETF là một hình thức quĩ đầu tư tập thể mà 

cổ phiếu của nó được mua bán trên hầu hết các 

sàn giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới. Về 

cơ bản, các quĩ ETF thường lựa chọn danh mục 

đầu tư mô phỏng theo các chỉ số chứng khoán 

như S&P 500, Hang Seng Index, theo một ngành 

nào đó (ví dụ: năng lượng, công nghệ), hoặc theo 

các loại hàng hóa như vàng hoặc dầu mỏ. 
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Foreign exchange 

gains/ losses 

/ˈfɒrɪn ɪksˈʧeɪnʤ 

geɪnz/ ˈlɒsɪz/ 

Lãi/ lỗ ngoại hối 

Lãi/ lỗ xuất hiện khi lãi suất ngoại hối biến động 

giữa đồng tiền của nhà đầu tư với đồng tiền của 

chứng khoán ngoại hối đó. 

Global registered 

share 

/ˈgləʊbəl 

ˈrɛʤɪstəd ʃeə/ 

Cổ phần đăng ký toàn cầu 

Cổ phần đăng ký toàn cầu là cổ phần được giao 

dịch trên toàn cầu. Được giao dịch bằng nhiều 

loại tiền Tất cả cổ đông đều có quyền bỏ phiếu và 

vị thế như nhau. 

Leveraged buyout 

(LBO) 

/ ˈliːvərɪʤd 

ˈbaɪˌaʊt/ 

Mua lại/ sáp nhập dựa trên vay nợ 

Một công ty hay định chế tài chính giành phần 

lớn quyền kiểm soát công ty mục tiêu thông qua 

việc đi vay nợ. Hiểu một cách chung nhất đây là 

chiến lược trong đó công ty tiến hành sáp nhập 

sẽ đi vay một lượng tiền lớn để trả cho các chi phí 

sáp nhập. Thông thường, ngoài tài sản của chính 

mình thì công ty thực hiện sáp nhập cũng sử 

dụng luôn tài sản của công ty mục tiêu để đảm 

bảo cho khoản vay của mình. Mục tiêu của chiến 

lược này là cho phép công ty có thể tiến hành sáp 

nhập mà không cần có lượng vốn lớn trong tay. 

Management 

buyout (MBO) 

/ ˈmænɪʤmənt 

ˈbaɪˌaʊt (ɛm-biː-

əʊ)/ 

Mua lại để giữ quyền quản lý 

Hình thức mua lại cổ phần của hội đồng quản trị 

một công ty để khôi phục quyền quản lý sau khi 

đã bị một số nhà đầu tư thâu tóm bằng hình thức 

vay nợ đầu cơ. 
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Preemptive right 

/priː 'emptiv raɪts/ 

Quyền ưu tiên mua trước 

Quyền chủ sở hữu cổ phiếu đăng ký mua cổ 

phiếu thường phát hành mới trước khi chào bán 

cho công chúng, để bảo vệ chống sự pha loãng 

quyền sở hữu. 

Private equity 

securities 

/ˈpraɪvɪt ˈɛkwɪti 

sɪˈkjʊərɪtiz/ 

Chứng khoán vốn tư nhân 

Chứng khoán được phát hành chủ yếu cho tổ 

chức đầu tư thông qua các hoạt động không công 

khai, chẳng hạn như cphát hành chứng khoán 

trực tiếp. 

Private 

investment in 

public equity 

/ˈpraɪvɪt 

ɪnˈvɛstmənt ɪn 

ˈpʌblɪk ˈɛkwɪti/ 

Phát hành riêng lẻ tại các công ty niêm yết 

Những công ty phát hành chứng khoán sẽ chào 

bán trong một phạm vi nhất định, thường là cho 

những nhà đầu tư có tổ chức với mong muốn đầu 

tư và nắm giữ chứng khoán lâu dài. 

Private placement 

/ˈpraɪvɪt 

ˈpleɪsmənt/ 

Phát hành chứng khoán trực tiếp 

Việc bán chứng khoán của một công ty trực tiếp 

cho một nhà đầu tư. Cổ phiếu được phát hành và 

bán cho một số ít các nhà đầu tư thể chế, như 

các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty bảo hiểm, 

quỹ lương hưu… 
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Proxy vote 

/ˈprɒksi vəʊt/ 

Phiếu bầu thay 

Một lá phiếu được bầu được thực hiện bởi một 

người hoặc công ty thay mặt cho những cổ đông 

không thể hoặc không muốn tham dự một cuộc 

họp cổ đông, hoặc không muốn bỏ phiếu. 

Putable bond 

/ˈpʊtəbl bɒnd/ 

Trái phiếu thường kèm quyền bán lại 

Trái phiếu kèm quyền trả lại trước ngày đáo hạn. 

Trái phiếu này cho phép người giữ trái phiếu thu 

hồi số tiền theo các thời khoản ấn định trước 

ngày đáo hạn và nhận đầy đủ mệnh giá đã ghi 

trên trái phiếu. Trái chủ được phép giao lại trái 

phiếu cho nhà phát hành một lần trong thời gian 

còn hiệu lực phát hành hoặc lâu hơn. Trái phiếu 

này cho phép người nắm giữ hạn chế được rủi ro 

trước sự biến động của thị trường. Và thông 

thường, loại trái phiếu này có lãi suất thấp hơn 

trái phiếu thông thường (trái phiếu không thể thu 

hồi lại trước ngày đáo hạn). 

Sponsored 

depository receipt 

/ˈspɒnsəd 

dɪˈpɒzɪtəri rɪˈsiːt/ 

Chứng chỉ lưu ký đảm bảo 

Hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao và 

ghi nhận sở hữu chứng khoán trên hệ thống tài 

khoản tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Nhằm 

đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến 

chứng khoán của người sở hữu. 

Venture capital 

/ˈvɛnʧə ˈkæpɪtl/ 

Đầu tư mạo hiểm 

Đầu tư mạo hiểm là việc cung cấp vốn tài chính 
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cho các công ty ở giai đoạn khởi động tăng 

trưởng ban đầu. 

Voting Rights 

/ˈvəʊtɪŋ raɪts/ 

Quyền biểu quyết 

Quyền biểu quyết là quyền biểu thị sự đồng tình 

hay không đồng tình của cá nhân hay tập thể lúc 

quyết định một vấn đề nào đó bằng cách bỏ 

phiếu kín hoặc giơ tay hoặc bằng phương tiện 

điện tử. 
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Topic 5: Introduction to Industry and Company 

Analysis
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Bargaining force 

/ˈbɑːgɪnɪŋ fɔːs/ 

Quyền lực trong đàm phám 

Người đàm phán tin là mình có nhiều quyền lực 

hơn đối phương trong đàm phán. 

Competitive 

strategy 

/kəmˈpɛtɪtɪv 

ˈstrætɪʤi/ 

Chiến lược cạnh tranh 

Chiến lược cạnh tranh là chiến lược phản ứng của 

doanh nghiệp với các cơ hội và thách thức từ môi 

trường bên ngoài. 

Cyclical 

company 

/ˈsaɪklɪkəl 

ˈkʌmpəni/ 

Công ty theo chu kỳ 

Công ty có lợi nhuận biến động tương quan với 

nền kinh tế nói chung. 

Decline stage 

/dɪˈklaɪn steɪʤ/ 

Giai đoạn suy thoái 

Trong giai đoạn suy thoái, tăng trưởng ngành âm, 

cạnh tranh tăng, cầu giảm. 

Defensive 

/dɪˈfɛnsɪv/ 

Thụ động 

Một doanh nghiệp/công ty thụ động là doanh 

nghiệp/công ty có doanh thu và lợi nhuận hầu như 

không chịu ảnh hưởng bởi biến động kinh tế. 

Demographic 

/ˌdiːməˈgræfɪk/ 

Nhân khẩu học 

Ngành khoa học chung nghiên cứu quần thể dân 

số bao gồm những nghiên cứu về kích thước, cấu 

trúc và sự phân bố của những quần thể dân số 

này, những thay đổi về không gian và thời gian để 

đáp ứng với sự sinh đẻ, di cư, già hóa và cái chết. 
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Embryonic stage 

/ˌɛmbrɪˈɒnɪk 

steɪʤ/ 

Giai đoạn phôi thai 

Giai đoạn phôi thai là giai đoạn đầu tiên của quá 

trình phát triển của doanh nghiệp, có đặc điểm 

tăng trưởng chậm, giá cao do khách hàng chưa 

biết nhiều đến sản phẩm của doanh nghiệp, số 

lượng sản xuất và tiêu thụ ít, chưa đạt được lợi thế 

kinh tế nhờ quy mô. 

Experience 

curve 

/ɪksˈpɪərɪəns 

kɜːv/ 

Đường kinh nghiệm 

Đường kinh nghiệm là quá trình trong đó các nhà 

quản lý và người lao động học hỏi thông qua kinh 

nghiệm để vận hành công nghệ mới ngày càng có 

hiệu quả hơn. 

Growth stage 

/grəʊθ steɪʤ/ 

Giai đoạn phát triển 

Giai đoạn phát triển mang đặc điểm: tăng nhanh 

trong cầu sản phẩm, lợi nhuận tăng, giá thành 

giảm và cạnh tranh tương đối thấp giữa các công 

ty trong ngành. 

Income trust 

/ˈɪnkʌm trʌst/ 

Ủy thác thu nhập 

Một khoản đầu tư có thể nắm giữ cổ phần, công cụ 

nợ, tiền lãi hoặc tài sản thực. 

Industry 

/ˈɪndəstri/ 

Ngành 

Một nhóm các công ty cung cấp các sản phẩm/ 

dịch vụ tương tự nhau. 
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Life-cycle 

/laɪf ˈsaɪkl/ 

Vòng đời kinh doanh 

Quá trình lặp lại theo trình tự nhất định các thay 

đổi của một thực thể kinh doanh phải trải qua bắt 

đầu từ khi được thành lập cho đến các giai đoạn 

phát triển, trường thành và suy thoái. 

Mature stage 

/məˈtjʊə steɪʤ/ 

Giai đoạn chín muồi 

Giai đoạn chín muồi có đặc điểm: tăng trưởng 

chậm hoặc không tăng trưởng, rào cản gia nhập 

ngành khá cao, thị trường tại thời điểm này đã bão 

hòa. 

Non-cyclical 

company 

/nɒn-ˈsaɪklɪkəl 

ˈkʌmpəni/ 

Công ty phi chu kỳ 

Công ty có tình hình kinh doanh không chịu ảnh 

hưởng bởi chu kỳ kinh doanh. 

Peer group 

/pɪə gruːp/ 

Nhóm đồng hạng 

Một nhóm các công ty tham gia vào các hoạt động 

kinh doanh tương tự nhau mà có nền kinh tế và giá 

trị thị trường cùng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 

giống nhau. 

Performance 

attribution 

/pəˈfɔːməns 

ˌætrɪˈbjuːʃ(ə)n/ 

Phân bổ hiệu suất 

Các kỹ thuật mà các nhà phân tích hiệu suất sử 

dụng để giải thích tại sao hiệu suất của danh mục 

đầu tư khác với chuẩn so sánh. 
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Principal 

business activity 

/ˈprɪnsəpəl 

ˈbɪznɪs ækˈtɪvɪti/ 

Hoạt động kinh doanh chủ chốt 

Hoạt động kinh doanh chủ chốt là hoạt động tạo ra 

phần lớn doanh thu của doanh nghiệp. 

Sector 

/ˈsɛktə/ 

Nhóm ngành 

Nhóm các ngành công nghiệp liên quan đến nhau. 

Shakeout stage 

/shakeout 

steɪʤ/ 

Giai đoạn biến động mạnh 

Giai đoạn biến động mạnh có đặc trưng là tăng 

trưởng chậm, cạnh tranh dữ dội và suy giảm lợi 

nhuận. Trong giai đoạn biến động mạnh, nhu cầu 

thị trường đã bão hòa vì hầu như không còn khách 

hàng mới. 

Cạnh tranh rất gay gắt khi tăng trưởng ngày càng 

phụ thuộc vào thị phần đạt được. 

Strategic 

analysis 

/strəˈtiːʤɪk 

əˈnæləsɪs/ 

Phân tích chiến lược 

Phân tích điểm mạnh về vị thế của doanh nghiệp 

và hiểu được những nhân tố quan trọng bên ngoài 

có thể ảnh hưởng tới vị thế đó. 

Strategic groups 

/strəˈtiːʤɪk 

gruːps/ 

Nhóm chiến lược 

Tập hợp một nhóm các doanh nghiệp có cùng mô 

hình kinh doanh hoặc cùng đáp ứng một phân 

khúc khách hàng cụ thể trong một ngành. 

Substitution 

/ˌsʌbstɪˈtjuːʃən/ 

Hàng hóa thay thế 

Hàng hóa có thể thay thế các loại hàng hóa khác 
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tương đương về công dụng (hoặc tiêu thụ) khi có 

các điều kiện thay đổi. Hàng hóa thay thế có thể có 

chất lượng tốt hơn hoặc thấp hơn mặt hàng nó 

thay thế và đa số có mức giá rẻ hơn. 

Switching cost 

/ˈswɪʧɪŋ kɒst/ 

Chi phí chuyển đổi 

Chi phí xuất hiện một lần khi khách hàng muốn 

chuyển đổi việc mua hàng của mình sang nhà cung 

cấp khác. Các phí chuyển đổi có thể liên quan đến 

chi phí mua sắm các thiết bị phụ, chi phí huấn 

luyện nhân viên, thậm chí cả hao phí tinh thần khi 

phải chấm dứt một mối liên hệ. 
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Topic 6: Equity Valuation: Concepts and Basis 

Tools
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Asset-based 

valuation  

/ˈæsɛt-beɪst 

ˌvæljʊˈeɪʃən/ 

Phương pháp định giá bằng tài sản 

Phương pháp ước tính giá trị của doanh 

nghiệp dựa trên giá trị thị trường của tổng tài 

sản của doanh nghiệp. 

Carrying value 

/ˈkæriɪŋ 

ˈvæljuː/ 

Giá trị ghi sổ 

Giá trị tài sản hiện hành thể hiện trên bảng 

cân đối kế toán. Nó có thể bằng giá thị 

trường, hoặc có thể có sự chênh lệch giữa giá 

mua và giá thị trường, trừ khấu hao lũy kế.  

Declaration 

date 

/ˌdɛkləˈreɪʃən 

deɪt/ 

Ngày công bố chi trả cổ tức 

Đây là ngày BGĐ/HĐQT thông báo trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng (sau khi 

đã họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn 

bản) rằng công ty chuẩn bị trả cố tức cho các 

cổ đông. Trong ngày này công ty cũng sẽ 

thông báo luôn ngày đăng ký cuối cùng và 

ngày thực hiện quyền. 

Enterprise 

value 

/ˈɛntəpraɪz 

ˈvæljuː/ 

Giá trị doanh nghiệp 

1. Giá trị bỏ ra để mua toàn bộ vốn cổ phần, 

nợ vay của doanh nghiệp (thường được sử 

dụng trong trường hợp mua lại doanh 

nghiệp). 

2. Cho biết đánh giá của thị trường về doanh 

nghiệp, bao gồm cả tài sản hữu hình, vô hình. 
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Free Cash 

Flow to Equity  

/friː kæʃ fləʊ 

tuː ˈɛkwɪti/ 

Dòng tiền tự do cho cổ đông 

Một thước đo về số tiền có thể được chia cho 

các cổ đông của công ty dưới dạng cổ tức 

hoặc mua lại cổ phiếu, sau khi thanh toán tất 

cả chi phí, các khoản tái đầu tư và nợ phải 

trả. 

Holder-of-

record date 

/ˈhoʊldər əv 

ˈrekɔːd deɪt/ 

Ngày đăng ký cuối cùng 

Ngày mà các nhà đầu tư có tên trong danh 

sách sở hữu chứng khoán sẽ được quyền 

nhận cổ tức (tiền mặt hoặc cổ phiếu). Nếu 

nhà đầu tư không đăng ký sẽ không có tên 

trong danh sách và không có quyền nhận cổ 

tức. 

Payment date 

/ˈpeɪmənt 

deɪt/ 

 

Ngày thanh toán 

Ngày mà các nghĩa vụ nợ được thanh toán 

bằng tiền. 

Preferred 

share 

/prɪˈfɜːd ʃeə/ 

Cổ phiếu ưu đãi 

Loại cổ phiếu đặc biệt trong một công ty cổ 

phần, người sở hữu cổ phiếu này được 

hưởng một mức cổ tức cố định hàng năm, 

cho dù công ty đó kinh doanh thua lỗ hay có 

lợi nhuận cao. Tuy nhiên người nắm giữ cổ 

phiếu ưu đãi rất hạn chế trong việc tham gia 

điều hành công ty. 
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Present value 

/ˈprɛznt 

ˈvæljuː/  

Giá trị hiện tại 

Giá trị của một luồng lợi tức hoặc phí tương 

lai tính bằng giá trị hiện tại của chúng bằng 

phương thức chiết khấu dòng tiền. 

Reverse stock 

split 

/rɪˈvɜːs stɒk 

splɪt/ 

Gộp cổ phiếu 

Sự giảm bớt khối lượng cổ phiếu đang lưu 

hành của một công ty, làm tăng mệnh giá cổ 

phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. 

Share 

repurchase 

/ʃeə ˌriːˈpɜːʧəs 

Mua lại cổ phiếu 

Đề nghị của một công ty cổ phần mua lại cổ 

phiếu của chính nó từ các cổ đông, được thực 

hiện nhằm nâng giá cổ phiếu hay loại bỏ sự 

thôn tính của đối thủ. 

Special 

dividend 

/ˈspɛʃəl 

ˈdɪvɪdɛnd/ 

Cổ tức đặc biệt 

Là phần cổ tức tách biệt với cổ tức thông 

thường mà công ty trả cho cổ đông. 

Stock split 

/stɒk splɪt/ 

Chia tách cổ phiếu 

Tăng số cổ phần được chào bán, được thực 

hiện bằng cách bổ sung điều lệ của công ty. 

Bản bổ sung việc gia tăng (chia tách tăng) số 

các cổ phần thường, hay giảm xuống, được 

gọi là chia tách giảm hay chia tách ngược cổ 

phiếu dự trữ. Giao dịch này không làm tăng 

vốn cổ phần, vì mệnh giá công bố của cổ 
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phần sở hữu cũng được giảm theo tỷ lệ 

tương ứng. Trong chia tách ngược dự trữ, 

công ty phát hành giảm số cổ phần đang lưu 

hành.  

Terminal 

stock value 

/ˈtɜːmɪnl stɒk 

ˈvæljuː/ 

Giá bán cuối cùng 

Giá trị được kỳ vọng sẽ bán được sau khi kết 

thúc kỳ hạn đầu tư 

 

  



45 
 

A 
 

Abnormal return 19 

Active investment 19 

Active return 12 

Arbitrage 19 

Arbitrageur 3 

Ask price/ offer 
price 

3 

Asset-based 
valuation 

41 

B 
 

Bargaining force 35 

Behavioral finance 19 

Benchmarks 12 

Bid price 3 

Blue chip 27 

C 
 

Call money rate 3 

Callable common 
shares/ redeemable 
common shares 

27 

Capital market 3 

Carrying value 41 

Clearing house 3 

Collaterals 4 

Commodity Indexes 12 

Common shares 27 

Competitive 
strategy 

35 

Conservatism 20 

Constituent 
securities 

12 

Convertible 
preference share 

27 

Counterparty risk 4 

Credit default swaps 4 

Cumulative 
preference share 

28 

Cumulative voting 28 
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Custodian 4 

Cyclical company 35 

D 
 

Day order 5 

Day-of-the-week 
effect 

20 

Declaration date 41 

Decline stage 35 

Defensive 35 

Demographic 35 

Depository receipt 28 

Dividend 12 

E 
 

Earnings surprise 20 

Embedded options 12 

Embryonic stage 36 

Enterprise value 41 

Equal weighting 14 

Exchange-traded 
fund 

28 

Experience curve 36 

F 
 

Financial 
intermediary 

5 

Financial leverage 
ratio 

5 

Foreign exchange 
gains/ losses 

30 

Free Cash Flow to 
Equity 

42 

Fundamental 
analysis 

20 

 

G 

 

Global registered 
share 

30 
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Growth stage 36 

H 
 

Hedge Fund Indexes 14 

Herding 21 

Holder-of-record 
date 

42 

Holiday effect 21 

I 
 

Income trust 36 

Index weighting 14 

Industry 36 

Information-
acquisition cost 

21 

Information-
motivated traders 

6 

Initial public 
offering (IPO) 

6 

Intrinsic value 
(Fundamental 

21 

value) 

J 
 

January effect 21 

L 
 

Leveraged buyout 
(LBO) 

30 

Life-cycle 37 

Limit order 6 

Long position 7 

Loss Aversion 22 

 

M 

 

Management 
buyout (MBO) 

30 

Margin call 7 
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Margin loan 7 

Margin requirement 8 

Market 
capitalization 

14 

Market order 8 

Market segment 14 

Market sentiment 
index 

15 

Market value 22 

Market-
capitalization 
weighting index 

15 

Mature stage 37 

Momentum 23 

Mortgage-backed 
securities 

8 

N 
 

Non-cyclical 
company 

37 

O 
 

Overreaction 23 

P 
 

Passive investment 23 

Payment date 42 

Peer group 37 

Performance 
attribution 

37 

Portfolio 15 

Portfolio 
Management 

23 

Preemptive right 31 

Preferred share 42 

Present value 43 

Price returnindex 
(Price index) 

15 

Price weighting 16 

Primary markets 9 
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Principal business 
activity 

38 

Private equity 
securities 

31 

Private investment 
in public equity 

31 

Private placement 31 

Proxy vote 32 

Putable bond 32 

R 
 

Rates of return 9 

Reverse stock split 43 

Risk aversion 23 

Risk-adjusted 
performance 

16 

Risk-adjusted 
returns 

24 

S 
 

Seasoned offering/ 9 

secondary offering 

Sector 38 

Sector index 16 

Security market 
index 

16 

Semi-strong form of 
market efficiency 

24 

Shakeout stage 38 

Share repurchase 43 

Short position 9 

Short selling 24 

Special dividend 43 

Special purpose 
vehicle (SPV)/ 
Special purpose 
entity (SPE) 

9 

Sponsored 
depository receipt 

32 

Stock split 43 

Stop order 10 

Strategic analysis 38 

Strategic groups 38 



50 
 

Strong form of 
market efficiency 

24 

Style Index 17 

Substitution 38 

Switching cost 39 

Systematic risk 17 

T 
 

Technical Analysis 24 

Total return index 17 

Transaction cost 25 

Turn-of-the-month 
effect 

Terminal Stock 
Value 

25 
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V 
 

Venture capital 32 

Voting Rights 33 

W 
 

Weak form of 
market efficiency 

25 

Weekend effect 25 

Window dressing 25 

Z 
 

Zero-coupon bonds 17 
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