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Tìm kiếm …

Xin chào lại là kiến thức thú vị, đây rất vui được gặp lại các bạn có thể
các bạn đã biết hoặc chưa biết thì những người giàu nhất Việt Nam hay
kể cả trên thế giới đều là những người giàu trên sàn chứng khoán. Ví dụ
như ông Phạm Nhật Vượng, giả sử ông ấy sở hữu một tỷ cổ phiếu của
Vingroup, được giao dịch trên sàn chứng khoán, mỗi cổ phiếu có giá
50.000. Vậy thì ông ấy có trong tay 50.000 tỷ, vậy là người ta nói tài sản
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công vượng là 50.000 tỷ nhưng tài sản như vậy nó chỉ có giá trị tức thời
và thay đổi dựa vào giá cổ phiếu. Có thể mai nó tăng lên 55.000 một cổ
phiếu thì tài sản của ông vượng tăng thêm 5000 tỷ chỉ trong một đêm.

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN:
Vay mua nhà như thế
nào

Nhưng nếu giả dụ Vingroup phá sản thì cái một tỷ cổ phiếu kia sẽ
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chẳng còn giá trị gì hết. Như vậy, giàu nghèo được gắn với giá cổ phiếu,
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vậy thì cổ phiếu là gì mà uy lực như vậy? Trong video này, mình sẽ chia
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sẻ cho các bạn một cách dễ hiểu, chi tiết và đơn giản nhất. Hãy cùng
bắt đầu nhá, hãy tưởng tượng bạn thành lập một công ty ban đầu chỉ
có mình bạn bỏ ra vốn để thành lập thôi công ty làm ăn phát đạt, bạn
muốn mở rộng quy mô để kiếm được nhiều tiền hơn? Nhưng vốn bạn
không còn, bạn phải đi huy động thêm vốn nhưng huy động kiểu gì vay
của người nhà thì chẳng được, bạn bè thì lại càng không. Thế nên bạn
nảy sinh ra ý định đó là bán một phần công ty cho người khác, bất kể là
ai, miễn là có đủ tiền mua cách bán như thế nào. Nếu bạn đã Xem
chương trình shark tank thì nó tương tự như vậy. Ví dụ, bạn cảm thấy
công ty của bạn bây giờ phải đáng giá tầm 100 tỷ, bạn chia công ty của
bạn thành 100 phần mỗi phần tương ứng với một tỷ bạn sẽ rao bán
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30% công ty với giá 30 tỷ. 40% với giá 40 tỷ. Như vậy, nếu có ai mua
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30% công ty với giá 30 tỷ thì có nghĩa là họ đồng ý với bạn rằng công
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ty của bạn đáng giá 100 tỷ và sau khi có ai đó sở hữu 30% công ty của
bạn thì lãi từ hoạt động của công ty họ cũng được hưởng 30%. Còn nếu
bạn bán số cổ phần nhiều hơn số bạn đang nắm giữ thì bạn còn trao
cho họ quyền quyết định mọi hoạt động của công ty. Nghĩa là bạn
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chẳng còn là chủ công ty nữa. Một thời gian dài sau thì công ty lại làm
ăn phát đạt hơn. Đến lúc này thì bạn cùng những người bỏ tiền ra mua
lại cổ phần kia. Muốn huy động thêm vốn để tiếp tục mở rộng quy mô.
Vấn đề là bây giờ đã có rất nhiều cổ đông rồi mà chia làm 100 phần thì
quá khó để trao đổi đến đây thì bạn cần phải dùng đến một khái niệm
mới để chia nhỏ cổ phần của công ty hơn. Đó chính là cổ phiếu. Giờ giả
dụ công ty bạn có giá 1000 tỷ, bạn muốn chia nhỏ thành một tỷ phần
đều nhau gọi là cổ phiếu, vậy mỗi cổ phiếu sẽ có giá là 1.000 VND nếu
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bạn chia thành 100 triệu cổ phiếu thì mỗi cổ phiếu sẽ có giá 10.000
VND và nếu chia thành 10 triệu cổ phiếu. Thì mỗi cổ phiếu sẽ có giá
100.000 VND sau khi đã quyết định chia thành 10 triệu cổ phiếu, mỗi cổ
phiếu có giá 100.000 thì bạn đến sàn chứng khoán để làm thủ tục đăng
bán nhưng không phải đang bán hết 10 triệu kia mà chỉ bán một phần
nào đó, phần còn lại thì chia đều cho các cổ đông cũ và khách hàng.
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Những người chơi chứng khoán bắt đầu tiếp cận và mua cổ phiếu của
công ty bạn nếu ai đó mua một triệu cổ phiếu thì đương nhiên là họ
nắm giữ 10% cổ phần công ty những ai mua cổ phiếu này thì cuối 5 sẽ
được chia cổ tức. Vậy thì cổ tức là gì thì cổ tức là thế này. Vào cuối 5
công ty sẽ tổng kết hoạt động Xem lại lỗ thế nào, nếu có lãi thì đại hội
đồng cổ đông sẽ cùng thống nhất Xem lấy tiền lãi đó sử dụng để kinh
doanh tiếp hay chia đều cho các cổ đông. Nếu chia đều cho các cổ
đông dựa vào tỷ lệ phiếu họ có thì đó gọi là cổ tức và ai giữ nhiều cổ
phiếu hơn thì sẽ nhận được nhiều cổ tức hơn. Ngoài ra, khi đã đưa công
ty lên sàn chứng khoán thì cổ phiếu sẽ được mua đi bán lại tùy người sở
hữu. Ví dụ, bây giờ bạn đang nắm giữ cổ phiếu của công ty. Nhưng bạn
không thích nữa thì bạn có thể bán lấy tiền nếu công ty làm ăn phát đạt
thì sẽ có nhiều người tìm mua cổ phiếu của công ty và nhiều người mua
thì giá cổ phiếu sẽ tăng. Còn khi có nhiều người bán thì giá cổ phiếu sẽ
giảm mà bán cổ phiếu đi thì có rất nhiều nguyên nhân có thể do công
ty làm ăn sa sút. Các cổ đông bán tháo bỏ chạy hoặc có thể thông tin
nào đó gây ảnh hưởng đến công ty thì cũng ảnh hưởng đến giá cổ
phiếu.
Chiêu trò làm giá đất ảo của môi giới và giới đầu cơ
Ví dụ như vụ network youtube của yeah một bị youtube ngừng hợp tác
thì giá cổ phiếu bỗng tụt như tụt quần. Bây giờ trưa, những người sở
hữu cực kỳ nhiều cổ phiếu của công ty thì họ mới quan tâm đến việc
điều hành công ty. Còn đa số mọi người mua cổ phiếu của một công ty
nào đó chỉ là dạng đầu tư mua giá thấp, bán giá cao, lấy lời hoặc để
được chia phần tiền cổ tức mà nếu mua cổ phiếu rồi công ty bị phá sản
thì đương nhiên cổ phiếu đó sẽ không còn giá trị hay đúng hơn là giá
trị số cổ phần bạn đang nắm giữ của công ty nào đó trở thành con số
không hoặc đã mua rồi thì bạn cũng không thể đến công ty đó đòi trả
để lấy lại tiền được. Bạn chỉ có thể tìm cách bán cho người khác. Hoặc
gắn bó với nó cả đời. Như vậy, cổ phiếu đơn giản là sự chứng nhận
quyền sở hữu một phần của công ty nào đó với người sở hữu nó và
được bán ra chủ yếu là để gọi vốn.
5 Sai lầm khiến bạn không có người yêu
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