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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

LỄ KỶ NIỆM 16 NĂM HOẠT ĐỘNG SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM  

 

 (TP.Hồ Chí Minh – ngày 29 tháng 07 năm 2016) Hôm nay, tại Tòa nhà Exchange 

Tower, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) long trọng tổ chức buổi Lễ Kỷ 

niệm 16 năm hoạt động nhằm ghi nhớ dấu mốc 16 năm hình thành và phát triển kể từ 

ngày chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 20/07/2000, với mục tiêu 

xây dựng kênh huy động vốn trung và dài hạn phục vụ cho công cuộc công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa Đất nước. Buổi lễ ngày hôm nay cũng đồng thời nhằm tri ân sự đóng 

góp của các Thành viên thị trường vào sự phát triển chung của Thị trường chứng 

khoán Việt Nam. Đồng thời, không gian ngày hôm nay cũng sẽ là nơi diễn ra Lễ trao 

giải Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm 2016 – năm thứ 9 liên tiếp Cuộc bình 

chọn được tiến hành cho gần 600 báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên cả 

HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Buổi lễ đã được tổ chức thành 

công với sự hiện diện của các đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân 

dân TP.HCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước, HOSE, HNX, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đại 

diện của công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các định chế tài 

chính khác trên thị trường và các tổ chức đã và đang cùng sát cánh với HOSE trong 

các công tác phát triển Thị trường chứng khoán. 

 

http://www.hsx.vn/


“Có thể nói rằng trong suốt 16 năm qua, thành công lớn nhất mà HOSE đạt được là đã 

tổ chức thành công một thị trường giao dịch chứng khoán tập trung công bằng, công 

khai, minh bạch, có quy mô lớn và tính thanh khoản ngày càng cao. HOSE không chỉ 

hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chính phủ đặt ra mà còn phát triển theo đúng mục 

tiêu, định hướng của Nhà nước, hướng tới những chuẩn mực quốc tế của các Sở Giao 

dịch Chứng khoán trong và ngoài khu vực, đem lại những lợi ích thiết thực cho sự phát 

triển của ngành tài chính trong nước”, Ông Trần Đắc Sinh – Chủ tịch Hội đồng quản 

trị HOSE chia sẻ. 

Tại báo cáo tổng kết 16 năm hoạt động, Ông Lê Hải Trà, Ủy viên Hội đồng quản trị 

kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực HOSE đã ghi nhận những diễn biến tích cực của 

thị trường trong thời gian qua: “Năm 2016, thanh khoản thị trường đã cải thiện đáng 

kể, giá trị giao dịch bình quân trên HOSE tính đến 20/7/2016 đạt gần 2.369 tỷ 

đồng/ngày, tăng 25,46% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường cũng đã chứng kiến 

những phiên thanh khoản sôi động với giá trị giao dịch lên đến  5.215 tỷ đồng/ ngày. 

Quy mô vốn hóa thị trường tính đến ngày 20/7/2016 đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 15,78% 

so với cuối năm 2015, tương đương 32% GDP. Thị trường niêm yết cổ phiếu trên 

HOSE vẫn tiếp tục dẫn đầu về quy mô vốn hóa và thanh khoản, chiếm gần 90% giá trị 

vốn hóa và 70% giá trị giao dịch cả nước”.   

Phát biểu tại buổi lễ, 

Ông Lê Thanh Liêm, Ủy 

viên thường vụ Thành ủy 

- Phó Chủ tịch Uỷ ban 

Nhân dân TP.HCM cũng 

gửi lời chúc mừng và 

động viên HOSE cũng 

như các thành viên thị 

trường tiếp tục phát huy 

tinh thần đoàn kết, chủ 

động, sáng tạo, giữ vững 

vai trò tiên phong, chủ 

đạo của đơn vị đầu 

ngành trong giai đoạn 

phát triển mới (2016-2020) của Thị trường chứng khoán Việt Nam, để HOSE sẽ luôn 

là địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp và nhà đầu tư, khẳng định vai trò một kênh huy 

động vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế đất nước. 

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ kỷ niệm 16 năm hoạt động ngày hôm nay, đã 

có 14 đơn vị tiêu biểu được tôn vinh với những đóng góp cho thị trường với 2 hạng 

mục: Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP.HCM đối với 4 Công ty chứng khoán thành 

viên và Vinh danh của Sở GDCK TPHCM đối với 10 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu 

đã đồng hành cùng sự phát triển của Sở GDCK TPHCM./. 



 

BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

VỀ THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH – CHỨNG KHOÁN 

STT Tên đơn vị Tên viết tắt 

1 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  SSI 

2 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. HCM HSC 

3 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt  BVSC 

4 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB  ACBS 

VINH DANH ĐƠN VỊ ĐÃ CÓ NHIỀU HỖ TRỢ ĐÓNG GÓP  

CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH 

STT Tên đơn vị Mã chứng khoán 

1 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam 

BID 

2 Tập đoàn Bảo Việt  BVH 

3 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM  CII 

4 Công ty cổ phần Xây dựng COTECCONS  CTD 

5 Công ty cổ phần FPT  FPT 

6 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội  MBB 

7 Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh  REE 

8 Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí  PVD 

9 Tập đoàn VINGROUP – Công ty cổ phần  VIC 

10 Công ty cổ phần Sữa Việt Nam  VNM 

 


