


























 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN 
(TAS) 

 
Số:……../CV_TAS 

V/v: Giải trình KQKD Quý I1/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

  
 Hà Nội, ngày   tháng   năm 2012 

 
 

Kính gửi:   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã chứng khoán: TAS) 

Trụ sở chính: Tầng 9, 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Số đăng ký kinh doanh: 0103015160 ngày 21/12/2006 do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. 

Tình hình biến động Kết quả kinh doanh Quý II/2012 so với Quý 
II/2011 của TAS như sau: 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Quý 

II/2012 
Quý 

II/2011 

Chênh 
lệch 

Biến 
động 
(%) 

(1) (2) (3) (4) 
(5)=(3)-

(4) 
(6)=(5)/ 

(4) 

I Doanh thu 1.213 1.414 -201 -14

1 Môi giới 758 1.025 -267 -26

2 Tự doanh 36 57 -19 -36

3 Tư vấn 90 21 69 329

4 Doanh thu khác 327 310 16 5

II Chi phí 5.215 12.455 -7.239 -58

1 Trực tiếp 2.485 9.610 -7.124 -74

2 Quản lý 2.729 2.845 -115 -4

III Lợi nhuận trước thuế -4.002 -11.040 7.038 -63

 

Các nguyên nhân tạo nên sự biến động về kết quả kinh doanh giữa Quý 
2/2012 so với Quý 2/2011: So với cùng kỳ năm 2012, Quý 2/2012 tổng doanh 
thu giảm 14% trong đó: Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán giảm 
26%; Doanh thu tự doanh chứng khoán giảm 36 %; Doanh thu hoạt động tư 
vấn tăng 329% nhưng tỷ trọng trong tổng doanh thu không cao; Doanh thu 
khác tăng 5%.  



Hiện nay, thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn, giá trị giao dịch 
chứng khoán giảm theo từng phiên giao dịch. Trước tình hình không mấy lạc 
quan của thị trường, nhà đầu tư thận trọng hơn trong quyết định đầu tư, giá trị 
giao dịch của nhà đầu tư tại TAS cũng giảm theo tương ứng. Do đó, Quý II 
năm 2012, Doanh thu môi giới chứng khoán và các dịch vụ gia tăng khác của 
TAS giảm so với Quý II năm 2011. Ngoài ra, biến động của chỉ số chứng 
khoán không thuận lợi, thị trường biến động khó lường làm hiệu quả đầu tư 
của TAS giảm đi đáng kể, giao dịch cũng không còn nhiều, vì vậy doanh thu 
từ hoạt động tự doanh giảm đi 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, năm 
2012, do cắt giảm bớt nguồn vốn vào đầu tư chứng khoán tự doanh, việc này 
cũng một làm giảm bớt một phần chi phí trực tiếp của mình, giảm 74% so với 
Quý II/2011.  

Bên cạnh đó, trước sự sụt giảm của thị trường, TAS vẫn tập trung chủ 
yếu vào việc kiểm soát rủi ro, thanh lý các khoản đầu tư không hiệu quả nên 
chi phí quản lý doanh nghiệp của TAS Quý II/2012 biến động không nhiều so 
với Quý II/2011 (giảm 4%). Công ty vẫn thực hiện các chính sách tiết kiệm chi 
phí, cắt giảm và thu gọn quy mô đảm bảo hoạt động của công ty đợi chờ cơ hội 
mới. 

Tổng ảnh hưởng từ giảm doanh thu (giảm 14%) và giảm chi phí (giảm 
58%) làm cho lỗ trước thuế giảm 63%. 

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS) xin  
giải trình biến động Kết quả kinh doanh Quý II/2012 tới Quý Sở. 

 Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu KT, HC 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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