WFE HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ RUNG CHUÔNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI
Liên đoàn các Sở GDCK thế giới (WFE) đã có thông báo chính thức về việc các thành
viên của WFE hưởng ứng tuần lễ “Rung chuông vì bình đẳng giới” tại Mỹ, EMEA và
Châu Á Thái Bình Dương. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, 78 Sở GDCK trên toàn thế giới tổ
chức rung chuông nhân ngày Quốc tế phụ nữ 2020 ngày 8/3/2020. Ngày 9/3/2020, Sở
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cũng đã tham gia hưởng ứng
cùng với các tổ chức quốc tế gồm Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women), Hiệp ước Toàn
cầu Liên Hợp Quốc (UN Global Compact), Women in the ETFs, Tổ chức Tài chính
Quốc tế (IFC), Sáng kiến các Sở Giao dịch Chứng khoán bền vững (SSE) và WFE
nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tạo thêm nhiều cơ
hội cho chị em phụ nữ trong các vai trò lãnh đạo, nhân viên, doanh nhân cũng như
người tiêu dùng.
Vui lòng tham khảo thêm một số thông tin ở đường link bên dưới:
https://focus.world-exchanges.org/articles/wfe-members-ring-bell-gender-equality2020

Về Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là một trong những đơn vị vận hành thị
trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2019 tại HOSE có 382 cổ phiếu, 03 chứng
chỉ quỹ đóng, 02 chứng chỉ quỹ ETF, 37 chứng quyền có bảo đảm và 44 trái phiếu doanh
nghiệp. Giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt 3.28 triệu tỷ đồng, tăng 14,05% so với năm 2018, chiếm
95% giá trị vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu niêm yết và đạt xấp xỉ 60% GDP năm 2018.
HOSE luôn đồng hành cùng các thành viên thị trường, công ty niêm yết để phát triển một thị
trường chứng khoán minh bạch, bền vững, hướng tới thông lệ tốt trên thế giới.
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