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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN
Nghiên cứu được thực hiện bởi Công ty Nghiên cứu Đông Dương Việt Nam

Tháng 8/2021



NHỮNG CON SỐ VỀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM - 2021

54%
giao dịch cổ phiếu ít nhất một lần mỗi tuần

60%
dự đoán thị trường sẽ tăng trưởng hơn 5%
vào cuối năm 2021

35%
dành hơn 30% tổng số  vốn đầu tư của họ vào 
cổ phiếu

60%
chỉ giữ cổ phiếu dưới 3 tháng

80%
ghi nhận có lãi trong vòng 1 năm vừa qua

$18,000
là mức đầu tư trung bình vào cổ phiếu của mỗi 
người tham gia khảo sát

67%
kỳ vọng lợi nhuận hàng năm từ 11% đến 30%

30%
tham gia đầu tư ký quỹ



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

US$18K
Thói quen giao dịch

96%
Các nguồn thông tin ảnh hưởng tới quyết định đầu tư

là giá trị danh mục 
đầu tư trung bình 
của những người 
tham gia khảo sát

35%

33%

27%

5%

< 100 triệu VND (<$4,500)

100M - 500 triệu VND ($5,400 - $22,000)

> 500M VND (>$522,000)

N/A

TỔNG MẪU
N=193

84% nhà đầu tư được khảo sát kiểm
tra chỉ số thị trường hàng ngày, nhưng
sẽ giao dịch hàng tháng.

84%

98%

0%

2%

21%

54%

83%

17%

Hàng ngày

Hàng tuần

Hàng tháng

Thỉnh thoảng

Kiểm tra thị trường Giao dịch

Hầu hết các nhà đầu tư (88%) giữ
cổ phiếu của họ dưới một năm

21%

39%

17%

11%

12%

Ít hơn 1 tháng

1-3 tháng

3-6 tháng

6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

giao dịch thông qua 
các ứng dụng giao dịch 
trực tuyến

58%

25%

7% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 tài khoản 2 tài khoản 3 tài khoản > 3 tài khoản

Xu hướng thị 
trường, hiệu 
quả kinh doanh 
của công ty và 
định giá cổ 
phiếu là những 
yếu tố chính mà 
nhà đầu tư cân 
nhắc khi chọn 
cổ phiếu.

Lí do đầu tư

6 trên 10 (63%) 
nhà đầu tư được 
khảo sát coi việc 
đầu tư cổ phiếu là 
hình thức kiếm
thêm thu nhập 
phụ.

Chỉ 10% xem đó là 
khoản tiết kiệm 
dài hạn.

63%

10%

9%

6%

11%

Nguồn thu nhập 
thêm

Tiết kiệm

Theo trào lưu

Hệ quả của 
Covid

Khác

4 trong số 10 người thậm chí sở hữu nhiều tài khoản để
tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch cũng như lợi nhuận
của họ.
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HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ & KỲ VỌNG TƯƠNG LAI

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ KỲ VỌNG TƯƠNG LAI

79%

Có lãi

15%

Hòa vốn
7%

Thua lỗ

Trong năm vừa qua, 

thị trường chứng 

khoán là một sân 

chơi hấp dẫn, khi 8

trên 10 nhà đầu tư 

(79%) ghi nhận mình 

đầu tư có lãi.

0%

50%

100%

ả
ị

ả

5%
36% 59%

Các nhà đầu tư 

lạc quan về việc 

thị trường sẽ đi 

lên trong những 

tháng cuối năm 

2021 bất chấp 

tình hình thực tế 

của Covid-19.

Ngân hàng, Chứng khoán và 

Bất động sản là 3 lĩnh vực 

đáng đầu tư nhất theo đánh giá 

của các nhà đầu tư

Ngân hàng/Bảo HIểm53%

46% Chứng khoán

Bất động sản42%

Vận tải30%

Thép35%

Các mã ngành được đề xuất
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CHÂN DUNG CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Nhà đầu tư F0 Nhà đầu tư F1+
Tham gia thị trường trong 

1 năm qua
Đã đầu tư vào thị trường 
hơn 1 năm

Giá trị danh mục đầu tư trung bình = $ 11,000

Chủ yếu đầu tư lướt sóng

Các yếu tố ảnh hưởng: Xu hướng chỉ số thị 
trường, Bạn bè và người thân,

Kỳ vọng thấp hơn về lãi khi đầu tư

Giá trị danh mục đầu tư trung bình = $ 24,500

Có xu hướng giữ cổ phiếu lâu hơn

Các yếu tố ảnh hưởng: Tin tức tài chính & Xu 
hướng kinh tế vĩ mô

Có kỳ vọng cao hơn về lợi tức đầu tư của họ

Giá trị danh mục đầu tư

$ 11,000

Trung bình. $18,000

Giá trị danh mục đầu tư

$24,500

Trung bình $18,000

Thời gian giữ cổ phiếu

Ngắn hạn, 70%

Thời gian giữ cổ phiếu

Ngắn hạn, 52%

Nguồn thông tin

Bạn/Người thân, 56%

Nguồn thông tin

Ứng dụng tài chính, 55%

Hiệu quả đầu tư

Có lãi, 69%

Hiệu quả đầu tư

Có lãi, 88%
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THÔNG TIN DỰ ÁN | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Khảo sát được tài trợ bởi DYNAM Capital Ltd và được thực hiện bởi Indochina Research Vietnam, 
một cơ quan nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Việt Nam và khu vực Đông Dương.

Thời gian khảo sát:

Phương pháp tiếp cận:

Người tham dự:

Phương pháp tuyển:

Số mẫu:

Tháng 8/2021

Bảng câu hỏi được Dynam Capital Ltd. và Indochina Research Ltd. đồng phát triển, được dịch
sang tiếng Việt và được thực hiện thí điểm giữa các nhà đầu tư cá nhân được lựa chọn thuận
tiện.
Do cuộc khảo sát được diễn ra trong thời điểm dịch Covid, chúng tôi đã quyết định thực hiện
khảo sát trực tuyến và chia sẻ đường link khảo sát tới các nguồn khác nhau để tiếp cận với
các nhà đầu tư cá nhân của Việt Nam.

Người lớn (18+), là nhà đầu tư cá nhân, sống tại Việt Nam, đã giao dịch trên thị trường chứng
khoán Việt Nam trong 2 năm qua và không phải cố vấn tài chính chuyên nghiệp.

Để tuyển người tham gia khảo sát, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp như đăng thông
tin lên các nhóm Facebook lớn liên quan đến đầu tư thị trường chứng khoán, quảng cáo trên
Facebook và Instagram, đăng trên các nhóm LinkedIn liên quan đến kinh doanh và đầu tư tại
Việt Nam, nhắn tin liên hệ trực tiếp dựa trên cơ sở thông tin liên lạc của Indochina Research
, gửi thông tin đến các nhà đầu tư đầu tư nổi tiếng để được chia sẻ trong mạng lưới của họ.
Những người tham gia đủ điều kiện tham gia sẽ đưrút thăm may mắn với 3 người trúng giải 1
triệu đồng tương đương ~ 43 đô la Mỹ tiền mặt.

Tổng số người tham gia: n = 425
Tổng số hoàn thành khảo sát: n = 333 | Tổng số khảo sát từng phần (Đã sàng lọc): n = 88
Tổng số người trả lời đủ điều kiện: n = 193 (58%)

Tỉ giá hối đoái: Các số liệu được báo cáo bằng USD dựa trên tỷ giá hối đoái là 23.000 đồng cho 1 đô la Mỹ.
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Xavier Depouilly - General Manager
xavier@indochinaresearch.com

www.indochina-research.com

Để nhận thêm nhiều 
báo cáo về Việt Nam
Vui lòng liên hệ


