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Tóm tắt:

Bài viết dựa trên nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước và sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm phân tích, đánh giá 
thực trạng phát triển của thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn vừa 

qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy kể từ khi đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán VN 
đã có sự phát triển mạnh về quy mô và loại hình sản phẩm, góp phần là kênh huy động 
vốn quan trọng cho quá trình phát triển của đất nước. Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch 
covid -19 đã và đang diễn ra, với nhiều khó khăn và thách thức nhưng thị trường chứng 
khoán VN vẫn duy trì và phát triển mạnh. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán VN vẫn 
còn tồn tại những khó khăn và rủi ro nhất định. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số kiến 
nghị góp phần phát triển thị trường chứng khoán của VN trong bối cảnh bình thường 
mới như hiện nay
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Abstract: 
The article is based on secondary data which is collected from the State Securities 

Commission and using descriptive statistics method to analyze and evaluate the 
development situation of Vietnam’s stock market in the past period. Research results 
show that since coming into operation, Vietnam’s stock market had a strong development 
in terms of scale and type of products, contribute to an important capital mobilization 
channel for the development of the country. Especially during the ongoing period of 
the covid -19 pandemic, with many difficulties and challenges, the Vietnamese stock 
market still maintains and thrives. Besides, the Vietnamese stock market still has certain 
difficulties and risks. On that basis, the article proposes some recommendations to 
contribute to the development of Vietnam’s stock market in the current new normal.
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