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Tìm kiếm …

ó bạn đến với kinh doanh và đầu tư. Nhiều bạn còn thắc mắc và chưa
phân biệt được đâu là cổ phiếu và đâu là trái phiếu hôm nay thì chúng
mình cùng đi tìm hiểu Xem là cổ phiếu và trái phiếu giống và khác nhau
như thế nào các bạn nhé. Trước hết thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về trái
phiếu. Trái phiếu là một loại chứng khoán. Nó quy định nghĩa vụ của

Bài viết mới



người phát hành hay còn gọi là người vay tiền phải trả cho người nắm
giữ chứng khoán đó hay còn gọi là người cho vay một khoản tiền xác
định thường trong những khoảng thời gian cụ thể và phải hoàn trả
khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn.
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Thứ 2 là cổ phiếu cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền mà nhà đầu tư
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đóng góp vào công ty phát hành cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ
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phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc
một số cổ phần của công ty đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi so
sánh cổ phiếu và trái phiếu về điểm giống nhau thì trái phiếu và cổ
phiếu đều là= chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở
hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Đều được thể
hiện dưới hình thức chứng chỉ bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đều
có thể trao đổi, mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp và thừa kế.
Đều được nhận lãi cổ tức đối với cổ phiếu và trái tức đối với trái phiếu.
Đều là phương tiện thu hút vốn của nhà phát hành. Điểm khác nhau về
tính chất thì cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, ghi nhận quyền
sở hữu đối với một phần vốn điều lệ. Trái phiếu là chứng chỉ hoặc bút
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toán ghi sổ, ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn vay. Về tư
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cách người sở hữu. Thì đối với cổ phiếu, người sở hữu cổ phiếu là cổ
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đông thành viên của công ty và được sở hữu một phần lợi nhuận của
công ty dưới hình thức lãi cổ phiếu cổ phiếu còn được gọi là chứng
khoán vốn. Còn về trái phiếu thì người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của
công ty vì trái phiếu là một loại giấy ghi nhận nợ trái phiếu còn được
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gọi là chứng khoán nợ. Về vấn đề hưởng lợi nhuận thì cổ phiếu có độ
rủi ro cao cổ tức thay đổi tùy thuộc vào khả năng sản xuất kinh doanh
của công ty khi công ty làm ăn có lãi mới được chia lợi tức khi công ty
làm ăn thua lỗ thì không được chi trả cổ tức. Đối với trái phiếu thì độ rủi
ro sẽ thấp hơn lợi tức thường không thay đổi, không phụ thuộc vào
việc sản xuất kinh doanh của công ty có lãi hay không có lãi. Về vấn đề
trách nhiệm đối với cổ phiếu thì người sở hữu cổ phiếu chịu trách
nhiệm về các khoản nợ của công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn
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góp vào công ty khi công ty bị giải thể hay phá sản thì cổ đông chỉ
được trả lại một phần vốn góp sau khi đã thanh toán hết mọi nghĩa vụ,
mọi khoản nợ của công ty.
Vay thế chấp sổ đỏ Ngân Hàng Agribank, Điều Kiện Thủ Tục Và Lãi Suất
được Vay
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Đối với trái phiếu thì người sở hữu trái phiếu không phải chịu trách
nhiệm về các khoản nợ của công ty khi công ty bị giải thể hay phá sản
thì chủ sở hữu trái phiếu được ưu tiên thanh toán gốc và lãi trái phiếu
trước chủ sở hữu cổ phần. Việc tham gia vào các hoạt động của công
ty. Người có cổ phiếu có quyền tham gia vào đại hội đồng cổ đông của
công ty vào các cơ quan quản lý điều hành của công ty. Còn người có
trái phiếu không có quyền tham gia vào các cơ quan quản lý của công
ty, không được quyền bỏ phiếu quyết định các vấn đề liên quan đến
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hoạt động của công ty. Về thời gian đáo hạn cổ phiếu thì không có thời
gian đáo hạn, còn đối với trái phiếu thì thường có một thời gian nhất
định được ghi trong trái phiếu. Hậu quả pháp lý của việc phát hành đối
với công ty. Kết quả của việc phát hành cổ phiếu sẽ làm tăng vốn điều
lệ của công ty cổ phần và làm thay đổi quyền quản trị của các cổ đông.
Đối với trái phiếu, kết quả của việc phát hành trái phiếu sẽ làm tăng vốn
vay của công ty cổ phần và không ảnh hưởng gì đến quyền quản trị của
các cổ đông. Vừa rồi là sự so sánh giữa cổ phiếu và trái phiếu.
Vay tiền trả góp hàng tháng Ngân Hàng Điều kiện và thủ tục được vay
vốn mới nhất
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