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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM| NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Khảo sát được thực hiện bởi công ty Nghiên Cứu Đông Dương Việt Nam

Lần 2 – Tháng 10 năm 2021
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THÔNG TIN DỰ ÁN| PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Cuộc khảo sát được tài trợ bởi DYNAM Capital và được thực hiện bởi công ty Nghiên Cứu Đông Dương 
(Indochina Research), một công ty nghiên cứu độc lập ở Việt Nam và khu vực Đông Dương (CLMV).

Thời gian khảo sát:

Phương pháp thực hiện:  

Người tham dự:

Phương pháp tuyển:  

Số mẫu:  

Tháng 10 năm 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 theo
phương pháp 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 vào 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 khảo sát đủ điều kiện sẽ được tham gia chương trình rút thăm trúng
thưởng. Ba (3) người may mắn nhất sẽ nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tương đương ~ 43
đô la Mỹ tiền mặt.

Tổng số người tham gia: n =  706
Tổng số hoàn thành khảo sát: n=  377 (53.4%) 
Tổng số khảo sát từng phần (Không thỏa điều kiện): n= 329 

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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Các tỉnh khác

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA KHẢO SÁT| SỐ MẪU TÍCH LŨY ( n = 377)
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Lao động văn phòng

Lao động tự do

Quản lý cấp cao

Sinh viên

Chủ doanh nghiệp

Giám đốc

Khác

43%

57%

Nam Nữ

32%

36%

29%

3%

<$650

$650-$1300

>$1300

NA

Nghề nghiệp: Đa số là lực lượng lao động văn phòng Thu nhập cá nhân hằng tháng
Thu nhập trung bình ~$USD 1,100

Nhóm tuổiGiới tínhĐịa điểm

Thu nhập theo địa điểm



27%

28%

20%

25%45%
Nhà đầu tư F0
đã bắt đầu giao dịch trong
vòng 12 tháng qua | n=169

55%
Nhà đầu tư F1+
Đã bắt đầu giao dịch được hơn 12 
tháng | n= 208

Dưới 6 tháng

Từ 6 đến 12 
tháng

Dưới 24 tháng

Từ 12 đến 24 
tháng

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA KHẢO SÁT | NHÀ ĐẦU TƯ FO vs F1+

Anh/chị đã đầu tư cổ phiếu được 
bao lâu rồi?

5

Có nhiều nhà đầu tư F1+ hơn nhà đầu tư F0. Nhà đầu tư tham gia thị trường được 1-2 năm kể từ khi dịch COVID-19 diễn ra, 
chiếm tỉ lệ 28% - cao nhất trong tất cả loại nhà đầu tư khác nhau đại diện trong cuộc khảo sát này.
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80% ghi nhận có lãi trong
vòng 1 năm vừa qua

87% Theo dõi thị trường hằng ngày

60% giữ cổ phiếu dưới 3 tháng; 26%
nắm giữ cổ phiếu dưới 1 tháng 70% kỳ vọng lợi nhuận hàng năm từ 11%

đến 30%

56%
dự đoán thị trường sẽ tăng trưởng 
hơn 5% vào cuối năm 2021

VIỆT NAM | KHẢO SÁT NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN| KẾT QUẢ CHÍNH*

BÁO CÁO VỀ 
NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM

25% dành hơn 50% tổng số vốn đầu tư
của họ vào cổ phiếu

$13.8K là mức giá trị đầu tư trung bình vào cổ
phiếu của mỗi người tham gia khảo sát

23% tham gia đầu tư ký quỹ

*Một vài số liệu đã được làm tròn

Lần 2 – Tháng 10 năm 2021

Có sự khác biệt lớn giữa nhà đầu tư F0 và F1+ | Xem chi tiết ở trang tiếp theo.



Nhà đầu tư F0 Nhà đầu tư F1+

THU NHẬP

THỜI GIAN NẮM GIỮ

GIÁ TRỊ DANH MỤC

KỲ VỌNG LỢI NHUẬN

NGUỒN THÔNG TIN

HIỂU QUẢ ĐẦU TƯ
TRONG 1 NĂM QUA

20.7 Triệu VND ~ $ 900 27.7 Triệu VND ~ $ 1,200

72% dưới 3 tháng 50% dưới 3 tháng

7,600 USD 18,900 USD

66% có lãi ít hơn 20% 53% có lãi ít hơn 20%

Không thay đổi 21% 85% có lãi

48% từ các công ty Chứng Khoán 43% dùng các chỉ báo kỹ thuật

➢ Có thu nhập ở mức trung bình
➢ Chủ yếu đầu tư lướt sóng
➢ Danh mục đầu tư có giá trị nhỏ hơn
➢ Kỳ vọng lãi thấp
➢ Nguồn thông tin chính là từ công ty 

chứng khoán và lời khuyên của các
chuyên gia

➢ Ít nhà đầu tư có lãi trong 1 năm qua
➢ Chỉ một vài người tham gia kí quỹ

30% tham gia ký quỹTham gia ký quỹ 15% 

KHẢO SÁT NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VIỆT NAM| CHÂN DUNG NHÀ ĐẦU TƯ| F0 vs F1+

➢ Thu nhập cao hơn
➢ Thời gian nắm giữ cổ phiếu dài lơn
➢ Danh mục đầu tư có giá trị cao hơn
➢ Kỳ vọng lợi nhuận cao hơn
➢ Thích dùng các chỉ báo kỹ thuật thị

trường để đưa ra quyết định
➢ Nhiều nhà đầu tư có lãi trong 1 năm qua
➢ Nhiều người tham gia kí quỹ

Lần 2 – Tháng 10 năm 2021
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• Ngoài chứng khoán ra thì những nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát cũng phân bổ danh mục của họ cho nhiều kênh đầu tư 
khác nhau, từ mở tài khoản Ngân hàng an toàn (53%) cho đến Tiền điện tử (16%). Thú vị rằng, nhiều nhà đầu tư hiện tại có 
nhiều Tiền điện tử hơn là Vàng trong danh mục đầu tư của họ.

53%

32% 23%

16%

14%

11%

10%

6%
5%

Tiền gửi ngân hàng

Bất động sản

Bảo hiểm

Tiền điện tử (Bitcoins + Các đồng khác)

Vàng

Trái phiếu

Vốn cổ phần

Cổ phiếu nước ngoài

Ngoại hối

Empty

Hành vi đầu tư
Xu hướng thị

trường
Tổng quan thị trường Thói quen giao dịch Yếu tố tác động

DANH MỤC ĐẦU TƯ| NGƯỜI VIỆT NAM ĐẦU TƯ VÀO NHỮNG KÊNH NÀO

Trong vòng 2 năm vừa qua, anh/chị đã thực hiện những 
hoạt động đầu tư nào?
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3%

29%

18%

31%

9%

10%

Không trả lời

Dưới 50T VND (<$2,000)

50-100T VND ($2,000 - $4,500)

100-500T VND ( $4,500 - $22,000)

500T  - 1 Tỉ VND ($22,000 - $43,500)

Trên 1 Tỉ VND (>$43,500)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

TỔNG SỐ MẪU
N = 377

• Trong các nhà đầu tư tham gia khảo sát, hầu hết (48%) có giá trị danh mục đầu tư dưới 100 triệu (<4,500) và có 
một số nhà đầu tư lớn (31%) sở hữu danh mục từ 100-500 triệu VND (~$4,500 – $22,000)

• Giá trị danh mục trung bình là từ 316 triệu VND ($ ~13,800 USD )

~$US 13,800
Giá trị danh mục trung bình

TẤT CẢ NHÀ ĐẦU TƯ

DANH MỤC ĐẦU TƯ| GIÁ TRỊ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN

48%

31%

18%

3%

Dưới 100T VND (<$4,500)

100T - 500T VND ($4,500 - $22,000)

Trên 500T VND (>$ 22,000)

N/A

Anh/chị ước tính giá trị cổ phiếu mình đang nắm giữ là bao nhiêu?

Hành vi đầu tư
Xu hướng thị

trường
Tổng quan thị trường Thói quen giao dịch Yếu tố tác động
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2%

45%

19%

26%

4%

4%

4%

17%

18%

34%

13%

14%

Không trả lời

Dưới 50T VND (<$2,000)

50-100T VND ($2,000 - $4,500)

100-500T VND ( $4,500 - $22,000)

500T  - 1 Tỉ VND ($22,000 - $43,500)

Trên 1 Tỉ VND (>$43,500)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

F1+ F0

• Trung bình, giá trị danh mục đầu tư từ F1+ cao khoảng gấp 2.5 lần danh mục của F0, với 61% nhà đầu tư F1+ dành ra hơn 
100 triệu cho danh mục của họ.

64%

26%

8%

~$US 18,900
Giá trị danh mục trung bình

Nhà đầu tư F1+

35%

34%

27%

DANH MỤC ĐẦU TƯ| GIÁ TRỊ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN

~$US 7,600
Giá trị danh mục trung bình

Nhà đầu tư F0

Significant difference @95% confidence level

Anh/chị ước tính giá trị cổ phiếu mình đang nắm giữ là bao nhiêu?

Hành vi đầu tưXu hướng thị trườngTổng quan thị trường Thói quen giao dịch Yếu tố tác động



XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG



5%

44%

32%

10%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Dưới 5%

5-10%

10-15%

15-20%

Trên 20%

15

TÍCH CỰC 
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRONG 1 NĂM

• Trong năm qua, thị trường chứng khoán là một lựa chọn rất hấp 
dẫn, có 8 trên 10 người (79%) nhà đầu tư ghi nhận có lãi. 

• Danh mục đầu tư trong 2 tháng (9-10) từ đó cũng được ghi nhận 
ổn định hơn (39%) và cũng có tăng nhẹ (46%).

6%

15%

79%

16%

39%
46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Lỗ Hòa vốn Có lãi

Trong 1 năm qua Trong 2 tháng qua

Nhìn chung, trong vòng 1 năm qua và 2 
tháng vừa qua, anh/chị đánh giá danh mục 
đầu tư cổ phiếu của mình đã thay đổi như 
thế nào?

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG| THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT

TỔNG
N = 377

Trong 2 tháng vừa qua, anh/chị đánh giá danh mục 
đầu tư cổ phiếu của mình đã thay đổi như thế nào?

LỢI NHUẬN CAO
KẾT QUẢ TRONG 2 THÁNG QUA

• Trong các nhà đầu tư có lãi (46%) trong 2 tháng qua 
(51%) có ghi nhận lợi nhuận ít nhất 10%.

51% nhà đầu
tư có lãi trên
10%

Hành vi đầu tưXu hướng thị trườngTổng quan thị trường Thói quen giao dịch Yếu tố tác động
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TÍCH CỰC
GÓC NHÌN CUỐI NĂM

• Trong số các nhà đầu tư có chia sẻ cái nhìn tích cực về 
tương lai, nhiều người dự đoán rằng thị trường sẽ tăng 
trưởng không quá cao, chỉ vào khoảng 5-15% trong 2 
tháng cuối năm 2021

7%

37%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Giảm Không đổi Tăng

45%

4%

21%

18%

8%

4%

NA

Dưới 5%

5-10%

10-15%

15-20%

Trên 20%

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG| TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN CUỐI NĂM 2021

TỔNG SỐ MẪU
N = 200

TRUNG BÌNH  
TỈ LỆ TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG

Anh/chị đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ 
như thế nào vào cuối năm nay? (tháng 12 năm 2021)

• Ở trạng thái bình thường mới, 56% nhà đầu tư lạc 
quan rằng thị trường chứng khoán sẽ đi lên vào cuối 
năm nay (2021).

Anh/chị dự đoán thị trường chứng khoán Việt 
Nam sẽ như thế nào vào cuối năm nay? (tháng 
12 năm 2021)

Hành vi đầu tưXu hướng thị trườngTổng quan thị trường Thói quen giao dịch Yếu tố tác động
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• HPG, FPT và TCB là 3 mã chứng khoán được các nhà đầu tư khuyến nghị mua nhiều nhất. Phân loại theo nhóm ngành, các 
lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tăng trưởng bao gồm Ngân hàng, Bất Động Sản, Sản xuất và Công Nghệ.

Trong 2 tháng cuối năm 2021, anh/chị dự đinh lựa 
chọn mã cổ phiếu ở nhóm ngành nào để đầu tư?

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG| MÃ CỔ PHIẾU ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ (Tháng 10 năm 2021)

Mã cổ phiếu Nhóm ngành

19%

13%

13%

10%

45%

HPG
19%

FPT
14%

TCB
13%

VCB
9%

VIC
9% VNM

7%
VHM
6%

CTG
6%

SHB
5%

MWG
5%

Hành vi đầu tưXu hướng thị trườngTổng quan thị trường Thói quen giao dịch Yếu tố tác động



HÀNH VI ĐẦU TƯ
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HÀNH VI ĐẦU TƯ| THỜI GIAN NẮM GIỮ| F0 và F1

• Các nhà đầu tư F0 có xu hướng “lướt sóng” nhiều hơn so với các nhà đầu tư F1+. Có 7 trên 10 (72%) nhà đầu tư F0 chỉ nắm giữ 
cổ phiếu của họ dưới 3 tháng.

• Tỉ lệ nhà đầu tư F1+ nắm giữ cổ phiếu trên 3 tháng thì cao hơn rất nhiều (50% so với 28%).

72%

28%

Dưới 3 tháng

Trên 3 tháng

50%50%

Nhà đầu tư
F0

Nhà đầu 
tư F1+

Significant difference @95% confidence level

THỜI GIAN NẮM GIỮ

Trung bình, khi mua, anh/chị sẽ
giữ cổ phiếu trong bao lâu?

Hành vi đầu tưXu hướng thị trườngTổng quan thị trường Thói quen giao dịch Yếu tố tác động
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HÀNH VI ĐẦU TƯ| THỜI GIAN NẮM GIỮ

26%

34%

19%

11%

9%

Dưới 1 tháng

1-3 tháng

3-6 tháng

6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

32%

40%

14%

8%

7%

21%

29%

24%

14%

12%

TỔNG Nhà đầu tư F0 Nhà đầu tư F1+

N = 377 N = 169 N = 208

• Tỉ lệ nhà đầu tư F1+ nắm giữ cổ phiếu dài hạn cao hơn rất nhiều, với 26% nhà đầu tư F1+ nắm giữ cổ phiếu của họ ít nhất 6 tháng
• Các nhà đầu tư F0 có xu hướng “lướt sóng” nhiều hơn so với nhà đầu tư F1+, có 7 trên 10 (72%) nhà đầu tư F0 chỉ nắm giữ cổ phiếu

của họ dưới 3 tháng và 3 trên 10 người (32%) chỉ giữ dưới 1 tháng.

Trung bình, khi mua, anh/chị sẽ
giữ cổ phiếu trong bao lâu?

Significant difference @95% confidence level

Hành vi đầu tưXu hướng thị trườngTổng quan thị trường Thói quen giao dịch Yếu tố tác động



YẾU TỐ TÁC ĐỘNG
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• 87% các nhà đầu tư tham gia khảo sát thì nói rằng họ theo dõi thị trường hằng ngày, hơn một nửa (56%) trong số đó nói rằng
họ xem các chỉ báo thị trường vài lần mỗi ngày.

HÀNH VI ĐẦU TƯ| TẦN SUẤT THEO DÕI THỊ TRƯỜNG

56%

31%

9%

2%

2%

Vài lần mỗi ngày

Một lần một ngày

Vài ngày trong một tuần

Một lần một tuần

Ít hơn một lần một tuần

87%

11%
Hằng ngày

Hằng tuần

Thỉnh thoảng

Tần suất anh/chị theo dõi thị trường chứng 
khoán là như thế nào?
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60%

42%

27%

51%

46%

52%

44%

39%

36%

11%

24%

17%

Xu hướng thị trường

Xu hướng kinh tế vĩ mô

Tình hình COVID-19 trong nước

Báo cáo tài chính của công ty

Danh tiếng của công ty

Giá trị thị trường của cổ phiếu

Tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu 

Phân tích từ các công ty chứng khoán

Lời khuyên từ các chuyên gia đầu tư/ nhân viên môi giới

Thông tin nhận được từ các ứng dụng giao dịch chứng 
khoán

Lời khuyên từ bạn bè/người thân

Tin đồn của thị trường

Sự thay đổi thị trường

Tình hình công ty

Phân tích kỹ thuật

Các công ty/chuyên
gia chứng khoán

Người quen

Tin tức thị trường

• Khi kể đến các nguồn thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, nhiều nhà đầu tư (60%) xem xét các chỉ 
báo xu hướng thị trường là nguồn thông tin chính, tiếp theo là các dự đoán về giá trị thị trường (52%) và các báo cáo tài 
chính của công ty (51%).

CÁC NGUỒN THÔNG TIN| CÁC YẾU TỐ CÂN NHẮC

Khi quyết định mua hoặc
bán một cổ phiếu, anh/chị
cân nhắc những nguồn
thông tin nào?
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