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I. THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT

Kính gửi Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý 

đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên. 

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Hội đồng Quản 

trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán BETA (BSI) xin 

gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Quý cổ 

đông, Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán 

bộ nhân viên đã đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong 

suốt thời gian qua. 

Năm 2018 được đánh giá là một năm đầy biến 

động với thị trường chứng khoán. Cụ thể, thị trường 

chứng khoán Việt Nam khởi đầu năm 2018 đầy thuận 

lợi ngay trong Quý 1 thể hiện thông qua việc tăng 

mạnh về điểm số cũng như tính thanh khoản trên thị 

trường. Tuy nhiên, diễn biến thị trường trở nên kém 

tích cực kể từ đầu Quý 2 do những lo ngại về chiến 

tranh thương mại leo thang trên toàn thế giới, xu 

hướng thắt chặt dần chính sách tiền tệ, tăng lãi suất 

cũng như tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc đã 

ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường tài chính toàn cầu 

nói chung và Việt Nam nói riêng. Trước những biến 

động của thị trường trong năm qua, BSI cũng chịu 

nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn 

thể Cán bộ - nhân viên và Ban lãnh đạo, cùng với tinh 

thần đoàn kết, tận tâm thực hiện nhiệm vụ thì BSI 

cũng đã vượt qua được thời gian khó khăn này với 

một số thành tựu đáng kể, góp phần thúc đẩy BSI phát 

triển ổn định và bền vững trong tương lai.  

Ngoài ra, trong năm 2018, xác định công nghệ 

là động lực của sự phát triển, BSI đã đầu tư vào phát 

triển công nghệ. Cụ thể, BSI đã thay đổi công nghệ, 

thực hiện giao dịch trên nền tảng công nghệ mới từ 

ngày 11/06/2018, hỗ trợ thực hiện giao dịch trực 

tuyến trực tiếp bằng bảng giá đặt lệnh nhanh chóng, 

chính xác và bảo mật. Đồng thời, BSI đã triển khai 

đặt lệnh qua tổng đài, qua các thiết bị di động nhằm 

mang lại những trải nghiệm và tiện ích tốt nhất cho 

mọi đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, hệ thống 

giao dịch mới hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, giúp nhà 

đầu tư trên thị trường kết nối thông tin, hoạt động hiệu 

quả và minh bạch. 

Mặc dù việc nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ thông tin hiện đại đang mang đến cho Nhà đầu 

tư trải nghiệm đầu tư chuyên nghiệp, cung cấp các 

công cụ phòng ngừa rủi ro, tối ưu hóa cơ hội đầu tư 

nhưng BSI luôn xác định con người là nòng cốt, là giá 

trị không thể thay thế. Chính vì vậy mà Ban lãnh đạo 

công ty luôn xem việc xây dựng con người là một 

phần quan trọng trong hệ thống quản trị, bằng việc 

hoàn thiện các chính sách nhân sự, chú trọng đào tạo 

nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên. Một đội ngũ 

nhân viên có chuyên môn cao, chuyên nghiệp và luôn 

nỗ lực hoàn thiện mình sẽ là lợi thế để BSI ngày càng 

phát triển trong tương lai. 

Kính thưa quý vị, 

Theo nhận định của giới chuyên môn thì năm 

2019 sẽ làm một năm với nhiều thách thức lớn nhưng 

cũng mang lại nhiều cơ hội lớn. Căng thẳng thương 

mại Mỹ - Trung và sự suy giảm kinh tế toàn cầu sẽ 

ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính. Tuy nhiên, 

quy mô của thị trường chứng khoán sẽ có nhiều 

chuyển biến tích cực, với việc các tập đoàn lớn trong 

nước đã và đang tiếp tục thoái vốn như VEA, Lilama, 

Viglacera…có thể kéo nguồn tiền lớn quay lại thị 

trường, từ đó thanh khoản trên thị trường cũng được 

cải thiện, khối lượng giao dịch cũng tăng lên. Bên 

cạnh đó, nền tảng công nghệ mới được vận hành sẽ 

mở ra những cơ hội cung cấp các sản phẩm mới trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, chúng ta 

toàn hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một năm 2019 khởi 

sắc và làm một năm kinh doanh thành công. 

Đứng trước cơ hội này, BSI xác định các mục tiêu 

trọng tâm như sau: 

1. Tập trung tái cơ cấu toàn diện các mặt trong hoạt 

động kinh doanh, chủ động kiểm soát rủi ro nhằm 

duy trì chất lượng dịch vụ và tăng trưởng bền 

vững. 

2. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng các 

mô hình quản trị tiên tiến vào quy trình vận hành 

của công ty. 

3. Tiếp tục phát huy nguồn nhân lực với đội ngũ nhân 

viên chuyên nghiệp và chất lượng cao. 

Từ những kết quả đạt dược trong năm 2018 và kế 

hoạch năm 2019, chúng tôi tin rằng Quý vị sẽ luôn 

đồng hành cùng BSI trên con đường vươn đến những 

đỉnh cao của thành công. Một lần nữa, tôi thay mặt 

Hội đồng Quản trị BSI chân thành cảm ơn sự tin 

tưởng, ủng hộ và gắn bó của Quý cổ động, khách hàng 

và đối tác trong suốt thời gian qua.  

Chúc Quý vị sức khỏe và thành công. 

 

Trân trọng./. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cựu
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II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 

1. THÔNG TIN CHUNG: 

Tên chính thức: Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA  

Tên viết tắt: BSI 

Hội sở: Tầng 4 -5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84-28) 3914 2929 

Fax: (84-28) 3914 3435 

Email: support@bsi.com.vn 

Website: www.bsi.com.vn 

Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (BSI) được thành lập vào ngày 06/12/2007 theo Giấy phép thành lập 

và hoạt động số 67/UBCK-GP của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. 

Hiện nay, BSI đang hoạt động với số vốn điều lệ là 400 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh 

doanh chứng khoán. 

Tầm nhìn 

Trở thành một trong những Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam về thương hiệu và chất lượng dịch vụ. 

Sứ mệnh 

 BSI xác định nguồn nhân lực làm nồng cốt, tạo dựng đội ngũ CBNV làm việc chuyên nghiệp và có đạo 

đức nghề nghiệp. 

 BSI chú trọng tạo lập, duy trì sự tin cậy, hài lòng của khách hàng, đối tác và đảm bảo hài hòa lợi ích cho 

cổ đông. 

 BSI hoạt động hướng đến lợi ích chung của xã hội. 

 Giá trị cốt lõi 

Tại BSI, chúng tôi nỗ lực giữ gìn các giá trị cốt lõi của Công ty và coi đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động 

của mình. 

MINH BẠCH: BSI hoạt động theo tiêu chí minh bạch, trung thực 

SÁNG TẠO: BSI xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và không ngừng sáng tạo những giá trị 

cho khách hàng, đối tác và cổ đông. 

TIN CẬY: nền tảng kinh doanh của BSI là tạo dựng uy tín với khách hàng, đối tác và cổ đông 

CHUYÊN NGHIỆP: liên tục phát triển và hoàn thiện từ thực tiễn, nâng cao kiến thức chuyên môn và quy 

trình thực hiện các giao dịch nhằm đem đến lợi ích cao nhất cho khách hàng. 

CỐNG HIẾN: Ở tất cả các cấp bậc, tập thể BSI đều cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, vượt qua 

sự mong đợi của đối tác và xây dựng quan hệ tốt đẹp với các bên có liên quan. 

THÁI ĐỘ TÍCH CỰC: Để thành công trên thị trường chứng khoán, kiên định với thái độ tích cực là một 

chìa khóa quan trọng. Từng thành viên của BSI luôn giữ suy nghĩ tích cực, cảm nhận tích cực và hành động 

tích cực để đạt mục tiêu và lợi ích tối đa cho khách hàng. 

 Lợi thế cạnh tranh 

Thế mạnh của BSI là sự kết hợp giữa đội ngũ nhân sự chất lượng cao, lợi thế về công nghệ hiện đại, năng 

lực tài chính mạnh và được định hướng bằng chiến lược phát triển bền vững. 

 BSI hội tụ đội ngũ nhân sự có tầm nhìn và đạo đức nghề nghiệp: Hệ thống nhân sự của BSI có chất 

lượng cao, bao gồm 33 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học. Đội ngũ chuyên viên được đào tạo chuyên 

sâu về chứng khoán, tài chính và ngân hàng ở trong và ngoài nước; am tường trong lĩnh vực tài chính; nhiều 

năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty tài chính, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán; không ngừng cập 

nhập kỹ năng chuyên môn, năng lực nghiên cứu và được dẫn dắt bởi ban lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược. 

mailto:support@bsi.com.vn
http://www.bsi.com.vn/
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 Công nghệ hiện đại: BSI có hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng đầy đủ và trụ sở được đặt tại trung tâm tài 

chính. BSI được đánh giá là một trong những công ty chứng khoán có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại 

nhất trong các công ty chứng khoán trong nước 

 Năng lực tài chính mạnh: BSI đang hoạt động với số vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, có kế hoạch tăng vốn 

hàng năm để trở thành một trong những công ty hàng đầu về vốn và năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, BSI 

có một mạng lưới quan hệ rộng khắp, chặt chẽ với các quỹ đầu tư, các tổ chức đầu tư tài chính lớn trong và 

ngoài nước. Đây là cơ sở để BSI hoàn toàn có thể hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư về dịch vụ hỗ trợ vốn như giao 

dịch ký quỹ; ứng trước tiền bán; cầm cố chứng khoán; repo cổ phiếu, trái phiếu. Hơn nữa, được sự hỗ trợ tích 

cực của các tổ chức tài chính như: Ngân hàng Bản Việt; Ngân hàng Nam Á; Tập đoàn Đô Thành là nền tảng 

vững chắc cho sự thành công của các dự án tư vấn tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là trong trường hợp khách 

hàng có nhu cầu tái cấu trúc vốn và những giải pháp về vốn khác. 

 Chiến lược phát triển bền vững: BSI tiếp tục kiên định lập trường hướng tới phát triển ổn định và bền 

vững, phấn đấu vươn lên trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật về 

thương hiệu, uy tín về chất lượng và hiệu quả trong hoạt động. Chú trọng chất lượng dịch vụ đi kèm với củng 

cố mạng lưới hoạt động; đề cao công tác giám sát – kiểm tra, minh bạch các quy trình thực hiện; nâng cấp 

và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho quá trình giao dịch của nhà đầu tư nhanh 

chóng, tiện ích và bảo mật; đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng. 

Những thế mạnh trên chỉ là một vài trong nhiều yếu tố để tạo ra lợi thế về sự khác biệt của chất lượng cũng 

như giá trị dịch vụ mà BSI mang đến cho nhà đầu tư. Hơn thế nữa, sự kết hợp tương hỗ chặt chẽ lợi thế đó 

với những tôn chỉ kinh doanh: 

 Con người là trung tâm, khuyến khích tư duy sáng tạo trong chuyên môn nghiệp vụ vì quyền lợi của khách 

hàng và sự phát triển của BSI. 

 Bảo đảm hài hòa lợi ích và quyền lợi của các bên liên quan. 

 Không ngừng đổi mới và phát triển toàn diện. 

 Quản trị rủi ro hiệu quả, tích cực áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong quản trị điều hành. 

 Luôn tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển cộng đồng. 

 

Những điều này đã tạo nên sức mạnh canh tranh toàn diện của BSI cũng như phát huy cao nhất hiệu quả hoạt 

động của hệ thống. Từ đó tạo ra giá trị tối ưu cho nhà đầu tư đang sử dụng sản phẩm và dịch vụ của BSI. 

Đồng thời, tiếp tục thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư trong hiện tại và tương lai, thích nghi với mọi giai đoạn 

phát triển của trị trường tài chính Việt Nam. “Vững tin vào đầu tư” là khẩu hiệu và cũng chính là sự cam kết 

về chất lượng sản phẩm - dịch vụ của BSI đối với khách hàng. 

 

2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

BSI là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng đầy đủ các dịch vụ theo quy định của 

nhà nước đối với công ty chứng khoán. Hiện nay, BSI đang cung cấp các nghiệp vụ và dịch vụ trọn gói sau: 

 Môi giới chứng khoán 

 Lưu ký chứng khoán 

 Tư vấn đầu tư chứng khoán 

 Tự doanh chứng khoán 

 Tư vấn tài chính doanh nghiệp 

 Bảo lãnh phát hành chứng khoán 

 Xác định giá trị doanh nghiệp 

Mục tiêu của chúng tôi là luôn đồng hành với sự phát triển của thị trường tài chính, hỗ trợ tích cực cho nhà 

đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân, cung cấp công cụ đầu tư tối ưu và đưa ra giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy sự 

phát triển và tạo thêm các giá trị gia tăng cho khách hàng. 

3. CÁC DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN 
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Môi giới  

 Môi giới chứng khoán niêm yết/OTC. 

 Môi giới/đấu thầu trái phiếu niêm yết/chưa niêm yết. 

 Tư vấn đầu tư chứng khoán. 

 Tìm nguồn/thực hiện các giao dịch thỏa thuận. 

 Dịch vụ báo giá cổ phiếu OTC. 

 Quản lý sổ cổ đông cho cổ phiếu chưa niêm yết. 

Lưu ký 

 Quản lý tiền và chứng khoán. 

 Lưu ký và chuyển khoản chứng khoán. 

 Thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán. 

 Phong tỏa và giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu. 

 Rút chứng khoán. 

 Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán. 

Hỗ trợ vốn  

 Giao dịch ký quỹ. 

 Ứng trước tiền bán chứng khoán. 

 Cầm cố chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết. 

 Repo cổ phiếu. 

 Repo trái phiếu chưa niêm yết. 

 Thực hiện quyền, cổ tức và các thông tin có liên quan đến giao dịch ký quỹ. 

IPO 

 Đại lý đấu giá IPO. 

 Tổ chức đấu giá tại công ty. 

 Bảo lãnh phát hành. 

 Dịch vụ tư vấn đấu giá cổ phần. 

 Ủy thác đấu giá mua chứng khoán phát hành lần đầu. 

Hỗ trợ giao dịch  

 Dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại (B-Mobile), trực tuyến (B-Pro, B-Web) nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. 

 Tra cứu số dư tài khoản trực tuyến, tra cứu thông tin quyền. 

 Chuyển tiền, chứng khoán trực tuyến. 

 Ứng trước trực tuyến. 

 Đăng ký mua quyền trực tuyến. 

 Thay đổi thông tin trực tuyến. 

 Quản lý danh mục đầu tư hàng ngày. 

 Tư vấn hỗ trợ khách hàng qua điện thoại. 

 Thông báo kết quả khớp lệnh qua Email, SMS. Thông báo SMS về biến động số dư tiền, các thông tin 

về quyền. 

 Cập nhật thông tin thị trường bằng bản tin hằng ngày và báo cáo phân tích của công ty. 

 Sản phẩm tư vấn khuyến nghị nhà đầu tư. 

Báo cáo phân tích thị trường, chứng khoán 

 Báo cáo phân tích định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng quý và báo cáo năm. 

 Báo cáo phân tích ngành, báo cáo phân tích vĩ mô và báo cáo tư vấn chiến lược đầu tư. 

Dịch vụ khác 

 Tổ chức các buổi hội thảo đầu tư, hội thảo chuyên đề. 

 Tổ chức các chuyến tham quan tìm hiểu doanh nghiệp. 
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4. DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm về thị trường tài chính, luật, kế toán, kiểm toán, thẩm định giá 

cùng sự hiểu biết sâu sắc và hệ thống pháp luật Việt Nam. BSI luôn đưa ra các giải pháp tài chính tốt nhất 

cho những khách hàng được chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn. Bên cạnh đó, bằng các biên bản ghi 

nhớ về hợp tác chiến lược, chúng tôi đã hợp tác với các công ty kiểm toán, công ty thẩm định giá, công ty 

tư vấn luật nhằm hỗ trợ, đáp ứng kịp thời và thỏa mãn các yêu cầu phát sinh đa dạng của khách hàng. 

Các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp 

 Tư vấn niêm yết chứng khoán: BSI cung cấp dịch vụ tư vấn niêm yết chứng khoán, nhằm giúp các 

doanh nghiệp thực hiện nhu cầu niêm yết lần đầu hoặc niêm yết bổ sung chứng khoán trên thị trường 

chứng khoán tập trung. 

 Tư vấn cổ phần hóa: BSI đồng hành cùng khách hàng để hoàn thành lộ trình cổ phần hóa theo quy định 

hiện hành với những nội dung tư vấn chủ yếu sau: Xác định giá trị doanh nghiệp; Lập phương án cổ 

phần hóa; Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng; Tổ chức đại hội cổ đông lần đầu; Thành lập công 

ty cổ phần và những nội dung liên quan khác. 

 Tư vấn phát hành chứng khoán: BSI tư vấn các giải pháp và hình thức phát hành chứng khoán (cổ 

phiếu và trái phiếu) bao gồm: phát hành riêng lẻ, phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thêm 

nhằm đáp ứng các nhu cầu về vốn của khách hàng. 

 Bảo lãnh phát hành chứng khoán: BSI có năng lực và được phép thực hiện bảo lãnh phát hành chứng 

khoán nhằm đảm bảo sự thành công của đợt phát hành, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp.  

 Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp: BSI thực hiện việc đánh giá toàn bộ hoạt động tài chính 

và xây dựng các biện pháp tối ưu để lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp. 

 Tư vấn mua bán và sáp nhập: BSI đóng vai trò là tổ chức tài chính trung gian và là cầu nối giữa các 

doanh nghiệp trong việc thực hiện các giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. BSI tư vấn cho 

doanh nghiệp lựa chọn thời điểm thực hiện việc mua/bán doanh nghiệp và là nhà tư vấn cho bên bán 

hoặc bên mua để thực hiện chiến lược của mình.  

 Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp: BSI tư vấn cho các khách hàng là công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển đổi 

thành công ty cổ phần, nhằm giúp doanh nghiệp hoạch định được mô hình phát triển và lộ trình phát 

triển hoạt động kinh doanh trong tương lai. 

 Tư vấn thoái vốn nhà nước: BSI thực hiện nghiệp vụ tư vấn cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước 

thoái vốn đầu tư tại các công ty ngoài ngành theo chủ trương của chính phủ theo đúng trình tự và quy 

định của pháp luật hiện hành. 

 

5. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ CỘT MỐC PHÁT TRIỂN 

2007 

 Ngày 06/12/2007: BSI được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 135 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 16 

Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2008 

 Ngày 25/7/2008: Vốn điều lệ của BSI tăng từ 134 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng. 

 Ngày 28/8/2008: BSI tăng vốn điều lệ từ 270 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. 

2009 

 Ngày 01/7/2009: BSI chính thức triển khai hệ thống giao dịch trực tuyến (Online Trading). 

 Ngày 08/10/2009: BSI thành lập Chi nhánh Hà Nội tại số 27 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
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 Ngày 20/11/2009: BSI chính thức triển khai các nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng 

khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn Tài chính doanh nghiệp, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Xác định 

giá trị doanh nghiệp. 

2010 

 Ngày 14/10/2010: BSI thành lập Chi nhánh Sài Gòn tại số 38-40-42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2011 

 Tháng 1/2011: BSI vinh dự đón nhận giải thưởng Cúp vàng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 

2010”. 

 Ngày 31/8/2011: Vốn điều lệ của BSI tăng từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. 

2012 

 Đưa vào sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến hiện đại B-Trade, triển khai nghiệp vụ Margin. 

2013 

 Thị phần môi giới chứng khoán niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX của BSI chiếm gần 1%. Thuộc Top 

10 Công ty có thị phần môi giới Trái phiếu Chính phủ nhiều nhất năm 2013. 

 Tháng 3/2013: Thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

 Tháng 10/2013: BSI chính thức chuyển Trụ sở hoạt động về 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ngay trung tâm tài chính của thành phố.  

2014 

 Tháng 01/2014: BSI chính thức triển khai phần mềm giao dịch chứng khoán mới T-Solution (Hàn Quốc) 

bao gồm B-Pro, B-Web và B-Mobile để hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán. Đây là 

một trong những phần mềm mạnh nhất trên thị trường trong nước và đang được ứng dụng rộng rãi tại một số 

nước trong khu vực. Tại Việt Nam, T-Solution đang được những công ty chứng khoán lớn như VCSC, SHS, 

PSI, Woori CVB, KIS sử dụng. 

2018 

Ngày 11/06/2018: BSI chính thức triển khai ứng dụng BSI Trade và nhà đầu tư được giao dịch trên nền tảng 

công nghệ mới. Nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm với Web Trading (BMT) và Mobi Trading (MBT) về bảo mật, 

tốc độ xử lý lệnh cũng như những tính năng vượt trội khác được tích hợp ngay trên giao diện thân thiện, dễ 

sử dụng và hiệu quả. Bên cạnh đó, với Bảng giá đặt lệnh thông minh theo thời gian thực. BSI đã đem đến 

cho nhà đầu tư trải nghiệm tuyệt vời khi có thể đặt lệnh mua – bán và cập nhật thông tin thị trường trực tiếp 

ngay trên bảng giá điện tử. 

 

6. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 
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Sơ đồ tổ chức BSI 

 

Hiện tại, Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA đang áp dụng mô hình tổ chức của Công ty cổ phần. Mô hình 

Quản trị gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng 

ban chức năng. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể và chịu sự quản lý của 

các cấp điều hành. Mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản 

trị, quản lý Công ty, đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị, ban Tổng Giám đốc. Theo đó: 

 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) là cơ quan có thẩm quyền quyết định 

cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty. ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi 

năm một lần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền 

nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những 

vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Hội đồng Quản trị hiện tại có 03 thành viên. 

 

 BAN KIỂM SOÁT: Ban Kiểm soát (“BKS”) là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò 

của BKS là đảm bảo quyền lợi của cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp 

luật. BKS của công ty hiện tại có 03 thành viên, hoạt động độc lập với HĐQT và ban Tổng Giám đốc. 

 

 KIỂM TOÁN NỘI BỘ: Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát, thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ của mình trên nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật. Kiểm toán nội bộ có chức 

năng, nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản; 

- Đánh giá việc tuân thủ các hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ; 

- Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; 

- Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và quá trình kinh doanh; 

- Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; 

- Đánh giá hiệu quả các hoạt động; 
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- Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty; 

- Các nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình hoạt động theo chức năng, quyền hạn. 

 

 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: Ban Tổng Giám đốc gồm: 03 người, 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng 

Giám đốc. 

Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty, có quyền quyết định, thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 

Cổ đông, Hội đồng Quản trị; chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và pháp luật về việc điều hành hoạt động của Công ty và 

thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

Phó Tổng Giám đốc: là người hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc điều hành một số lĩnh vực hoạt động của 

Công ty theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và 

trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công, ủy quyền. 

 

 CÁC BỘ PHẬN, PHÒNG BAN TRONG CÔNG TY: Thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ được phân công. 

 

7. BAN LÃNH ĐẠO 

-  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Hội đồng Quản trị gồm:  

+  Ông Nguyễn Văn Cựu: Chủ tịch 

 Ông Nguyễn Văn Cựu đã có 20 năm kinh nghiệm về quản trị và đầu tư trong lĩnh vực Tài chính – 

Ngân hàng – Chứng khoán. Ông Nguyễn Văn cựu tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Hoa 

Kỳ, Cử nhân Tài năng – Ngân hàng và Cử nhân Luật. 

+ Bà Nguyễn Thị Minh Quang: Phó chủ tịch 

 Bà là thành viên Hội đồng Quản trị tham gia vào hoạt động điều hành của BSI. Bà là người am hiểu 

sâu sắc và có nhiều năm kinh nghiệ m đảm trách hoạt động quản trị tài chính cho nhiều doanh nghiệp. 

Bà Nguyễn Thị Minh Quang tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Cử nhân tài chính tại Hoa 

Kỳ. 

+  Ông Huỳnh Văn Tốt: Thành viên 

 Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và đã từng giữ nhiều chức vụ 

quản trị, điều hành tại các tổ chức tài chính – ngân hàng lớn tại Việt Nam. Ông Huỳnh Văn Tốt là 

Tổng Giám đốc của BSI từ 09/2012. 

- BAN KIỂM SOÁT 

Với kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, các thành viên Ban Kiểm soát luôn xác 

định được vai trò trách nhiệm thực hiện kiểm soát các hoạt động của Công ty theo quy định nhằm bảo vệ 

lợi ích cao nhất cho các Cổ đông của Công ty. Trong suốt nhiệm kỳ qua, Ban kiểm soát đã nỗ lực giám 

sát hoạt động kinh doanh, phát triển và ngăn chặn kịp thời những sai phạm, sai sót nhằm đảm bảo hoạt 

động Công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty cũng như thực hiện đúng các nghị 

quyết của ĐHĐCĐ đề ra hàng năm. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các phiên họp của 

HĐQT, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cũng như thường xuyên 

có những kiến nghị kịp thời hoàn thiện chính sách, quy trình, quy chế, nâng cao năng lực quản trị điều 

hành và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của BSI. 

Ban Kiểm soát của BSI gồm 03 thành viên:  
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+   Ông Nguyễn Văn Thiên 

+   Ông Trần Thanh Khiết 

+   Bà Nguyễn Thị Hải 

Trưởng ban  

Thành viên  

Thành viên  

- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

Ban Tổng Giám đốc của BSI gồm các thành viên sau: 

+  Ông Huỳnh Văn Tốt: Tổng Giám đốc 

 Ông Huỳnh Văn Tốt có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và đã từng giữ 

nhiều chức vụ quản trị, điều hành tại các tổ chức tài chính – ngân hàng lớn tại Việt Nam. Ông Huỳnh 

Văn Tốt là Tổng Giám đốc của BSI từ 09/2012. 

+ Bà Nguyễn Thị Minh Quang: Phó Tổng Giám đốc 

 Bà Nguyễn Thị Minh Quang tốt nghiệp MBA và Cử nhân tài chính Hoa Kỳ, là người am hiểu sâu sắc 

và có nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị tài chính doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Minh Quang là 

Phó Tổng Giám đốc của BSI từ năm 2011. 

+ Bà Trần Thị Bông: Phó Tổng Giám đốc. 

 Bà Trần Thị Bông là nhân sự thuộc thế hệ đầu tiên của BSI từ năm 2007. Bà có 15 năm kinh nghiệm 

làm việc trong lĩnh vực pháp luật. Bên cạnh đó, bà còn là thành viên tích cực của Đoàn Luật sư Thành 

phố Hồ Chí Minh. Bà Trần Thị Bông là Phó Giám đốc của BSI từ 11/2012. 

 

8. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 

 BSI hướng đến sự phát triển bền vững, an toàn, minh bạch và hiệu quả. 

 Mục tiêu của BSI là luôn đồng hành cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, hỗ trợ tích cực cho nhà 

đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân, cung cấp công cụ đầu tư tối ưu và đưa ra giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy sự 

phát triển và tạo thêm các giá trị gia tăng cho khách hàng. 

 BSI tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ dựa trên hai giá trị cốt lõi quan trọng nhất là CON 

NGƯỜI và CÔNG NGHỆ. 

 Về con người: BSI tiếp tục với định hướng mở rộng đội ngũ nhân lực đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực. Bên cạnh nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, BSI đề cao đạo đức nghề nghiệp nhằm đạt 

được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng. 

 Về công nghệ: BSI tiếp tục kiên định với định hướng không ngừng đầu tư nghiên cứu, tận dụng mọi thế 

mạnh công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao nhất, cung cấp cho khách hàng 

một hệ thống giao dịch thuận thiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, đem đến cho khách hàng những 

trải nghiệm mới với sự hài lòng cao. 

 

9. CÁC RỦI RO 

RỦI RO KINH TẾ 

Các yếu tố kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá ngoại tệ, … sẽ tác động trực tiếp hoặc 

gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của mọi loại hình doanh nghiệp. Với các công ty chứng khoán thì ảnh 

hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô nhanh hơn và tác động mạnh hơn so với phần lớn các doanh nghiệp hoạt 

động trong các ngành nghề khác bởi thị trường chứng khoán được ví như là “Phong vũ biểu” của nền kinh 

tế. Đồng thời, thị trường chứng khoán ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ tới hoạt động và hiệu quả hoạt động 

của các công ty chứng khoán. Có thể nói, hầu hết các hoạt động và các khoản doanh thu của một công ty 

chứng khoán đều gắn liền với thị trường chứng khoán. 

Là một công ty chứng khoán nên hiệu quả hoạt động của BSI chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố kinh 

tế vĩ mô và thị trường chứng khoán. Do vậy, nhằm hạn chế những tác động bất lợi từ những chuyển động 

của nền kinh tế và thị trường chứng khoán tới hiệu quả hoạt động của công ty, BSI luôn cập nhật các biến 

động của nền kinh tế, đánh giá các tác động của các chính sách vĩ mô đến thị trường chứng khoán, đưa ra 

những dự báo của riêng mình và các phương án chủ động điều chỉnh hoạt động phù hợp. 
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RỦI RO PHÁP LUẬT 

BSI hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có 

liên quan. Việc thay đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của 

Công ty. Rủi ro luật pháp tại BSI là rủi ro liên quan đến việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định, 

quy trình của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Công ty thường xuyên cập nhật các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến thị trường chứng khoán 

và các lĩnh vực liên quan. Đảm bảo việc phổ biến các chế độ, chính sách của Nhà nước; quy định, quy trình 

của công ty cho tất cả các đơn vị, cán bộ có liên quan. Nhờ đó giúp công ty hạn chế những rủi ro liên quan 

đến vấn đề về pháp luật. Công ty cũng đã ban hành các quy trình nghiệp vụ quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, 

các quy định, quy trình nghiệp vụ cụ thể cho từng phòng ban nghiệp vụ và thực hiện phổ biến đến từng cán 

bộ nhân viên trong công ty giúp công ty hạn chế những rủi ro luật pháp trong hoạt động. 

 

RỦI RO CHIẾN LƯỢC 

Là rủi ro liên quan tới công tác hoạch định, xây dựng, thực hiện chiến lược và định hướng hoạt động của 

BSI. Rủi ro chiến lược không những ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà có thể ảnh 

hưởng tới sự phát triển của BSI. Vì vậy, BSI luôn theo dõi các biến động của thị trường chứng khoán, đưa ra 

những dự báo của riêng mình và các phương án chủ động điều chỉnh quy mô của công ty phù hợp với quy 

mô của thị trường. Việc mở rộng quy mô, mạng lưới, nhân sự, … phải phù hợp với tình hình thị trường đảm 

bảo công ty hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thị trường cả lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. 

 

RỦI RO HOẠT ĐỘNG 

Là các rủi ro liên quan đến việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, quy trình của công ty trong 

các hoạt động của BSI do việc không cập nhật hoặc cố tình không tuân thủ của cán bộ nhân viên hay đơn 

giản là lỗi con người do nhầm lẫn vô tình. Để hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra cho công ty, BSI đưa ra các 

biện pháp: 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, đề cao đạo đức nghề nghiệp và tôn 

trọng các giá trị của BSI; 

- Ứng dụng tối đa các công nghệ mới để xây dựng, duy trì Hệ thống giao dịch tiện ích, hiệu quả cho khách 

hàng;  

- Hệ thống quản trị nội bộ hỗ trợ hiệu quả hoạt động kinh doanh;  

- Hệ thống quản trị rủi ro tiên tiến quản trị hiệu quả mọi rủi ro hoạt động và tuân thủ; 

- Xây dựng các quy định, quy trình nội bộ của mọi đơn vị trực thuộc đầy đủ, rõ ràng và phổ biến đầy đủ 

cho cán bộ nhân viên nhằm hạn chế tối đa rủi ro phát sinh, đảm bảo công ty hoạt động an toàn, hiệu quả. 

 

RỦI RO THỊ TRƯỜNG 

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu ảnh hưởng lớn khi có sự thay đổi về lãi suất, giá chứng khoán và 

thanh khoản của thị trường chứng khoán. 

 

RỦI RO LÃI SUẤT 

Khi lãi suất thị trường thay đổi doanh thu của BSI sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp: Lãi suất của các khoản tiền gửi 

có hoặc không có kỳ hạn, các khoản cho vay giao dịch ký quỹ, ... Và lãi suất thay đổi làm ảnh hưởng đến 

dòng tiền trên thị trường và ảnh hưởng gián tiếp đến doanh thu môi giới chứng khoán của BSI. Để giảm thiểu 

các thiệt hại có thể phát sinh do rủi ro về lãi suất, thông qua phân tích tình hình và dự báo, BSI luôn chủ động 

trong việc lựa chọn các thời điểm và kỳ hạn thích hợp trong việc duy trì các khoản tiền gửi, hạn mức giao 

dịch, lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ để có được mức lãi suất hợp lý, có thể cạnh tranh trên thị trường mà 

vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động. 

 

RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC 

Do đặc thù của ngành, nguồn nhân lực trên TTCK luôn đòi hỏi có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo 

đức kinh doanh. Đảm bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng cao là sống còn với các công ty chứng khoán. Khi 

TTCK tăng trưởng, sự cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính, công ty chứng khoán trong việc thu hút nhân 
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lực là rất gay gắt. Ngược lại khi TTCK sụt giảm thì hiện tượng chảy máu chất xám ồ ạt từ lĩnh vực chứng 

khoán sang các lĩnh vực khác làm cho các doanh nghiệp chứng khoán thiếu hụt nhân sự trầm trọng. 

Tuy nhiên xác định con người là sức mạnh cốt lõi, BSI luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, năng động. Nhờ những nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự, trọng dụng nhân tài, chú 

trọng đầu tư đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nhiệp, hiện BSI 

đã và đang tạo ra được sự ổn định về mặt nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao. Hiện nay, BSI đang có hơn 

37 cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm làm việc. Sự ổn định về nguồn nhân 

lực chính là sức mạnh để BSI được thực hiện mục tiêu đã đề ra, xác lập được vị thế của công ty trên thị 

trường. 

 

RỦI RO CẠNH TRANH VÀ TÁI CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 

Tính đến cuối năm 2017, số lượng các công ty chứng khoán đang hoạt động trên TTCK là 79 công ty. Các 

công ty chứng khoán cạnh tranh khốc liệt cả về thị phần, khách hàng và nhân sự. Các Công ty chứng khoán 

đã tập trung đến việc cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích như các loại đòn bẩy tài chính cho khách hàng, cũng 

như đổi mới về công nghệ. 

Vì vậy, BSI đã và đang không ngừng đầu tư tập trung, khai thác tối đa các ưu thế về công nghệ, BSI đã xây 

dựng thành công hệ thống công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư một 

hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch. 

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 

1.1. Kết quả đạt được 

Năm 2018 là năm đầy biến động đối với thị trường chứng khoán. Đây là năm đầu tiên thị trường chứng khoán 

suy giảm, sau 5 năm liên tiếp trước đó chỉ số chứng khoán song hành với đà tăng trưởng của nền kinh tế, đạt 

mức tăng trưởng cao, có năm lên đến 47% (năm 2017). Trong năm 2018, VN Index từng lập đỉnh cao mới 

trong lịch sử ở mức 1.211 điểm (ngày 10/4/2018), nhưng sau đó lại có quá trình sụt giảm mạnh 27% xuống 

đáy 888 điểm (ngày 30/10/2018). 

VN Index kết thúc phiên giao dịch cuối năm ở mức 892,54 điểm, giảm 8,27 điểm (-0,92%) so với phiên 

trước, và giảm 91,7 điểm (-9,32%) so với cuối năm 2017. HNX Index tăng nhẹ 0,25 điểm (0,24%) so với 

phiên trước lên mức 104,23 điểm, nhưng lại giảm 12,63 điểm (-10,81%) so với cuối năm 2017. 

Thị trường chứng khoán lạc nhịp trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất 10 

năm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan như tình trạng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung 

Quốc, cũng như xu hướng tăng tốc bình thường hóa lãi suất của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. 

Những biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2018 có tác động không nhỏ đến hoạt 

động của các công ty chứng khoán, trong đó có BSI. Tuy nhiên, nhờ tập trung và với sự nỗ lực của mình thì 

BSI cũng đạt được một số thành tựu nhất định. 

Cụ thể, BSI xin tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính trong năm 2018 như sau: 

 

 Đơn vị tính: đồng 

Việt Nam 

Đơn vị tính: đồng 

Việt Nam 

Đơn vị tính: đồng 

Việt Nam 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017 2018 

Tổng tài sản 412.583.715.658 420.076.696.572 414.305.310.642 

Vốn điều lệ 400.000.000.000 400.000.000.000 400.000.000.000 

Số cổ phiếu lưu hành (cổ phiếu) 40.000.000 40.000.000 40.000.000 

Vốn chủ sở hữu 355.886.925.336 364.494.612.087 372.372.867.457 

    

 Đơn vị tính: đồng 

Việt Nam 

Đơn vị tính: đồng 

Việt Nam 

Đơn vị tính: đồng 

Việt Nam 

KẾT QUẢ KINH DOANH 2016 2017 2018 
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Doanh thu thuần 72.720.616.435 56.796.587.873 55.269.429.229 

Lợi nhuận gộp từ hoạt động (15.605.482.582) 20.027.230.847 19.747.824.413 

Lợi nhuận kinh doanh (26.158.133.173) 9.293.527.131 8.083.255.370 

Lợi nhuận trước thuế (24.751.287.374) 8.607.686.751 7.878.255.370 

    

 Đơn vị tính: % Đơn vị tính: % Đơn vị tính: % 

CHỈ TIÊU KHÁC 2016 2017 2018 

Cơ cấu tài sản (%)    

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 91,09 76,21 74,21 

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 8,91 23,79 25,79 

Cơ cấu nguồn vốn (%)    

Nợ phải trả/Tổng tài sản 13,74 13,23 10,12 

Nguồn vốn CSH/Tổng tài sản 86,26 86,77 89,88 

    

 Đơn vị tính: % Đơn vị tính: % Đơn vị tính: % 

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN 2016 2017 2018 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần -34,04 15,16 14,26 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản -5,99 2,05 1,90 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ -6,19 2,15 1,97 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH -6,95 2,36 2,12 

 

1.2. Thành tựu khác 

Qua hơn 10 năm hoạt động, BSI đã ngày một nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm phân tích để cung 

cấp theo yêu cầu cho nhà đầu tư. Các sản phẩm nghiên cứu, phân tích này được phản hồi tích cực và nhận 

được sự đánh giá cao từ khách hàng. Các sản phẩm phân tích là công cụ hỗ trợ đắc lực và hiệu quả cho hoạt 

động Phòng Môi giới trong việc cung cấp những thông tin quan trọng của thị trường cũng như tình hình cổ 

phiếu cho nhà đầu tư. 

Việc triển khai thành công các hợp đồng tư vấn có sự góp sức rất lớn từ đội ngũ chuyên gia phân tích – từ 

việc thu thập và đánh giá thông tin doanh nghiệp, năng lực hoạt động đến tình hình tài chính, tiềm năng phát 

triển của các công ty cần tư vấn. Từ đó, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian trong quy trình tư vấn tài 

chính doanh nghiệp. 

Hiện nay, BSI cung cấp hầu như đầy đủ các sản phẩm phân tích, hoàn thiện báo cáo phân tích, hỗ trợ thông 

tin tham vấn tốt nhất cho khách hàng tổ chức cũng như cá nhân nhằm đem lại giá trị gia tăng và lợi thế cạnh 

tranh cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của BSI. 

Bên cạnh đó, BSI liên danh cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư, cá 

nhân trong và ngoài nước bao gồm: Thẩm định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn; Định giá cổ 

phiếu; Định giá thương hiệu; Định giá lợi thế thương mại, tác quyền; Thẩm định giá bất động sản;… Hiện 

nay, BSI đang áp dụng các phương pháp định giá tiên tiến trên thế giới và được nhiều quốc gia chấp nhận và 

đặc biệt phù hợp với các thị trường đang phát triển như Việt Nam. 

Ngoài ra, trong dịch vụ tư vấn tài chính dự án, BSI thực hiện lập kế hoạch tài chính cho các dự án triển khai; 

Các dự án có nhu cầu huy động vốn và cho các mục đích quản trị tài chính khác; Lập dự báo dòng tiền chi 

tiết cho mục đích phân tích, định giá doanh nghiệp; Lập dự án đầu tư nhằm phục vụ quá trình đầu tư, mua 

bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp. 

 

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

2.1. Sự thay đổi trong Ban lãnh đạo 

Ngày 31/05/2018, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên, BSI bầu lại Ban Kiểm soát. Cụ thể, Ông Trần 

Thanh Khiết được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát thay cho ông Tôn Thất Lâm Khánh.  

2.2. Cơ cấu nhân sự: 

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá và đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của BSI. Chính vì vậy, trong 

quá trình hình thành và phát triển BSI không ngừng xây dựng các chính sách đãi ngộ, tuyển dụng và quản lý 
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nguồn nhân lực minh bạch, công bằng, khách quan và cạnh tranh để thu hút và giữ gìn nhân tài đáp ứng yêu 

cầu khắt khe nguồn nhân lực trong ngành chứng khoán nói riêng và tài chính nói chung. 

BSI luôn hướng tới việc xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả và thân thiện để tất cả các thành viên 

có điều kiện phát huy năng lực và kiến thức cũng như sở trường của mình, đồng thời khuyến khích và thúc 

đẩy tinh thần học hỏi, chia sẻ kỹ năng, tri thức giữa các thành viên trong công ty. 

Tính đến cuối năm 2018 BSI có 37 CBNV đang công tác. Trong đó: 

Trình độ: 

Trình độ trên Đại học: 22% (08 CBNV). 

Trình độ Đại học: 68% (25 CBNV). 

Lao động phổ thông: 10% (04 CBNV). 

Giới tính: 

Giới tính: 17 CBNV Nữ, 20 CBNV Nam. 

Biên chế lao động:  

Không xác định thời hạn 43% (16 CBNV).  

Xác định thời hạn từ 01 đến 03 năm 57% (21 CBNV).  

Thời vụ: Không có. 

2.3. Chính sách đãi ngộ: 

Ngoài chính sách lương cơ bản, lương kinh doanh, lương tháng 13 và các khoản thưởng hoàn thành công 

việc theo hoạt động của cá nhân và đơn vị. Tất cả nhân viên chính thức của BSI đều được hưởng các chế độ 

bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh thực hiện các chính sách, phúc lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật, BSI thể hiện 

sự quan tâm đến đời sống của CBNV thông qua các khoản phúc lợi khác như: khám sức khoẻ định kỳ, tiền 

thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm (30/4, 1/5, 2/9, Quốc tế thiếu nhi 1/6 tết Dương lịch, tết Nguyên 

đán) bằng tiền hoặc hiện vật cụ thể. Ngoài ra, BSI còn hỗ trợ CBNV về các chế độ như trợ cấp bữa ăn trưa, 

cấp phát trang phục làm việc, tham quan du lịch nghỉ mát, tổ chức sinh nhật và các buổi giao lưu tập thể, tổ 

chức thăm hỏi các sự kiện liên quan đến cá nhân, gia đình CBNV cùng một số ưu đãi khác. 

BSI quan tâm sâu sắc đến chính sách đào tạo vì đây là yếu tố rất quan trọng để phát triển và thu hút nhân tài 

cũng như khuyến khích người lao động đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của công ty. BSI không ngừng 

cập nhật các kiến thức liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và đào tạo chuyên sâu các nghiệp vụ theo từng 

lĩnh vực chuyên môn từ cấp nhân viên đến cấp quản lý. 

IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2018 

1.1. Môi trường kinh tế thế giới 

 Môi trường kinh tế toàn cầu đã trở nên kém thuận lợi hơn. Tăng trưởng toàn cầu đang chững lại, tiến 

trình phục hồi về thương mại và các hoạt động chế tạo và chế biến đang mất đà. Tăng trưởng GDP toàn cầu 

theo giá so sánh dự kiến giảm nhẹ từ 3% năm 2018 xuống 2,9% năm 2019 do tác động của các hoạt động 

kinh tế bị chững lại, các ngân hàng trung ương tiếp tục rút dần chính sách tạo thuận lợi, thương mại và đầu 

tư toàn cầu tiếp tục yếu đi trong điều kiện căng thẳng gia tăng của chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung 

Quốc. (biểu đồ 1) 



 

16 

 

Tăng trưởng ở các nền kinh tế tiên tiến dự kiến giảm nhẹ từ 2,2% năm 2018 xuống 1,9% năm 2019, và giảm 

dần xuống mức tiềm năng, còn 1,6% vào năm 2020 khi chạm đến các ngưỡng ràng buộc về năng lực và quá 

trình bình thường hóa chính sách tiền tệ tiếp tục diễn ra. Môi trường bên ngoài bắt đầu xấu đi từ năm 2018, 

dự kiến còn trở nên kém thuận lợi hơn đối với các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi. Lý do 

là tăng trưởng ở các nền kinh tế tiên tiến chững lại, đầu tư và thương mại toàn cầu giảm xuống, các điều kiện 

huy động vốn bị thắt chặt hơn và căng thẳng thương mại tăng lên. Tăng trưởng ở các nền kinh tế đang phát 

triển và thị trường mới nổi giảm nhẹ xuống khoảng 4,2% trong năm 2018 so với 4,3% năm 2017, do một số 

quốc gia phải chịu áp lực tài chính, dự kiến chỉ tăng nhẹ lên mức 4,3% năm 2019 và 4,6% năm 2020 khi quá 

trình phục hồi ở các nước xuất khẩu thương phẩm đã đến ngưỡng đi ngang. 

Biểu đồ 1 Môi trường kinh tế toàn cầu đã trở nên kém thuận lợi hơn 

 
Nguồn: World Bank (12/2018), cập nhật bởi BSI 

 Cho dù phải đối mặt với những trở ngại phát sinh, tăng trưởng ở các quốc gia đang phát triển khu 

vực Đông Á và Thái Bình Dương vẫn đứng vững. Tăng trưởng GDP theo giá so sánh tại khu vực Đông Á 

và TBD dự kiến giảm đà từ 6,3% năm 2018 xuống 6% trong các năm 2019 và 2020 (biểu đồ 2). Tăng trưởng 

chậm lại trong khu vực cho thấy các hoạt động kinh tế chững bước do cơ cấu kết hợp với xuất khẩu yếu đi 

trong điều kiện căng thẳng thương mại tăng lên giữa Trung Quốc và Mỹ và dự kiến tăng trưởng của Trung 

Quốc sẽ giảm đà đến năm 2020. Tốc độ tăng trưởng ở Trung Quốc dự kiến sẽ chững lại từ 6,5% năm 2018 

xuống còn 6,2% bình quân trong các năm 2019 - 2020 và quá trình tái cân bằng kinh tế đối nội và đối ngoại 

vẫn tiếp tục diễn ra. Các cấp có thẩm quyền ở Trung Quốc đã chuyển sang chính sách tài khóa và tiền tệ tạo 

thuận lợi hơn nhằm đối phó với môi trường kinh tế đối ngoại thách thức hơn, bao gồm cả những căng thẳng 

thương mại đang leo thang. Hoạt động kinh tế ở các quốc gia còn lại trong khu vực, trừ Trung Quốc, dự kiến 

vẫn vững vàng, xoay quanh tốc độ tăng trưởng tiềm năng trong năm 2019 - 2020. Nhưng rủi ro lại tăng lên, 

khi nhìn vào xu hướng cơ cấu dân số ngày càng bất lợi, tốc độ tích lũy tư bản dần chậm lại, kèm theo nhu 

cầu phải kiềm chế tăng trưởng tín dụng quá mức. Điều kiện huy động vốn trên toàn cầu bị thắt lại, chi phí 

vay nợ cao hơn, dòng vốn đầu tư chững lại, tình trạng bất định chính sách kéo dài cũng ảnh hưởng đến tăng 

trưởng đầu tư trong những năm tới, càng làm hạn chế tốc độ tăng trưởng tiềm năng. 

Biểu đồ 2 Tăng trưởng ở các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á và Thái Bình Dương vẫn đứng 

vững 
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Nguồn: World Bank (12/2018), cập nhật bởi BSI 

 

 Rủi ro đối với triển vọng toàn cầu và khu vực đã tăng lên và nghiêng theo hướng xấu. Xác suất leo 

thang bảo hộ thương mại tăng lên có thể để lại những âm hưởng và hệ quả rộng khắp theo các chuỗi giá trị 

toàn cầu. Những hệ quả đó còn trở nên lớn hơn do những rủi ro địa chính trị và bất định chính sách gia tăng, 

gây tác động tiêu cực đến lòng tin và đầu tư ở các quốc gia chịu ảnh hưởng và cả trên toàn cầu. Bên cạnh đó, 

các điều kiện huy động vốn toàn cầu bị thắt chặt sớm hơn so với dự kiến có thể tiếp tục làm suy giảm lưu 

chuyển vốn, làm tăng biến động trên thị trường tài chính, gây áp lực lên gánh nặng trả nợ vừa được nới nhẹ 

trong vài năm qua do lãi suất và phí rủi ro trên toàn cầu còn thấp. Nguy cơ dễ tổn thương trong nước - do nợ 

trong nước tăng cao kèm theo nhu cầu huy động nợ nước ngoài lớn ở một số quốc gia - có thể làm trầm trọng 

hơn tác động của các cú sốc bên ngoài và làm giảm tăng trưởng, nhất là ở những nơi dư địa chính sách còn 

hạn chế. 

 

1.2. Diễn biến của kinh tế Việt Nam năm 2018 

Năm 2018 là năm thành công toàn diện của kinh tế Việt Nam, khi cả 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

đều đạt và vượt mục tiêu đề ra; bên cạnh đó là nhiều con số tăng trưởng kỷ lục đáng chú ý. Tăng trưởng GDP 

trong năm 2018 đạt mức kỷ lục 7,08%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Kể từ năm 

2008, sau khi Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tăng trưởng GDP của Việt Nam 

mới lại chạm ngưỡng 7%, cho thấy nền kinh tế đã từng bước hồi phục vững chắc hơn. 

Đáng chú ý nữa là, kim ngạch xuất nhập khẩu thiết lập kỷ lục mới, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 

cả năm đạt trên 482,23 tỷ USD. Đặc biệt, lần đầu tiên, Việt Nam đạt mức xuất siêu trên 7 tỷ USD. Đây là 

con số mà trước nay Việt Nam chưa bao giờ đạt được. 

Ngoài những con số tăng trưởng kỷ lục, nhiều chuyên gia, tổ chức quốc tế còn ấn tượng hơn với Việt Nam 

trong năm 2018 về sự tăng trưởng toàn diện trong tất cả các lĩnh vực; với động lực là ngành sản xuất chế tạo 

tiếp tục mở rộng, sản xuất nông nghiệp tăng cao, ngành dịch vụ ổn định, tiêu dùng trong nước được duy trì 

tốt, đầu tư dồi dào của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong 

nước. 

1.2.1. Tăng trưởng cao nhờ điều kiện trong nước thuận lợi và sức cầu mạnh bên ngoài 

 Mặc dù môi trường toàn cầu trở nên thách thức hơn, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn đứng vững 

nhờ sức cầu mạnh trong nước và nền sản xuất chế tạo, chế biến định hướng xuất khẩu. Dữ liệu ban đầu 

cho thấy tăng trưởng GDP của Việt Nam trong ba quý đầu năm 2018 được ước tính ở mức khả quan là 7% 

(so cùng kỳ năm trước). GDP dự kiến tăng trưởng 6,9% trong Quý 3, tuy chững nhẹ so với mức 7,5% trong 
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Quý 1, 2018 nhưng ít nhiều cũng đã bật lại từ mức 6,5% trong Quý 2, 2018 (biểu đồ 3). Ngành nông, lâm, 

ngư nghiệp tăng trưởng tốt ở mức 3,7%. Ngành công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 8,9% nhờ tốc độ tăng 

trưởng sáng lạng trong các lĩnh vực chế tạo, chế biến ở mức 12,9%. Ngành dịch vụ đạt tăng trưởng 6,9% do 

du lịch và tiêu dùng tư nhân vẫn phát triển tốt 

Biểu đồ 3 Tăng trưởng GDP trong năm 2018 đạt mức kỷ lục 

 
Nguồn: Tổng cục Thống kê, cập nhật bởi BSI 

 Sức cầu trong nước vẫn đứng vững nhờ tiêu dùng và đầu tư vẫn tăng trưởng tốt. Tiêu dùng cuối 

cùng và đầu tư dự kiến đóng góp lần lượt 5,3 và 2,4 điểm phần trăm cho tổng tăng trưởng GDP năm 2018. 

Trong chín tháng đầu năm 2018, đầu tư tăng 10,9% (so cùng kỳ năm trước) theo giá hiện hành, nâng tổng 

chi đầu tư lên khoảng 34% GDP tính đến Quý 3, so với 33,3% trong năm 2017.3 Đầu tư của khu vực đầu 

trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 8,4% trong kỳ (so cùng kỳ năm trước), đóng góp gần một phần tư cho tổng 

chi đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đầu tư công cũng được đẩy mạnh trong Quý 3 của năm, đóng góp được 

khoảng 33,6% cho tổng đầu tư. Cho dù có tăng lên, nhưng tỷ trọng đầu tư công thể hiện xu hướng giảm rõ 

rệt trong những năm gần đây, từ 12,4% GDP năm 2016 xuống 11,9% năm 2017 và dự kiến đạt 11,4% năm 

2018, do Chính phủ cắt giảm chi đầu tư để hỗ trợ củng cố tình hình tài khóa. Đầu tư công giảm xuống trong 

thời gian qua được bù lại còn nhiều hơn bởi nguồn đầu tư mạnh mẽ của tư nhân trong nước và dòng vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên tục đổ vào, dẫn đến tỷ trọng tổng đầu tư trên GDP tăng lên trong những 

năm gần đây (biểu đồ 4). 
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Biểu đồ 4 Sức cầu trong nước vẫn đứng vững nhờ tiêu dùng và đầu tư 

 

 
Nguồn: Tổng cục Thống kê, cập nhật bởi BSI 

 Kết quả tăng trưởng tốt trong những năm qua đã hỗ trợ đẩy mạnh tạo việc làm và nâng cao thu 

nhập người lao động. Tỷ lệ thất nghiệp chính thức của Việt Nam rất thấp, chỉ khoảng 2%. Tương tự, tỷ lệ 

tham gia lực lượng lao động tương đối cao, đạt 76,6% trong Quý 2, 2018 tính cho dân số độ tuổi từ 15 trở 

lên. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng 10,5$ mỗi năm theo giá hiện hành suốt giai đoạn 

2010 - 2017 (khoảng 4% theo giá so sánh). Cụ thể, thu nhập của lao động trong khu vực nhà nước tăng 8,9% 

theo giá hiện hành trong cùng kỳ, thu nhập của lao động trong các doanh nghiệp khu vực tư nhân và đầu tư 

nước ngoài tăng lần lượt 11,6% và 11,4% mỗi năm. Trong năm 2017, lao động của Việt Nam có mức thu 

nhập bình quân hàng tháng đạt 8,3 triệu VND, tăng 10,1% so cùng kỳ năm trước (khoảng 6,6% theo giá so 

sánh), nhờ cải thiện năng suất lao động (biểu đồ 5). 

Mặc dù vậy, chất lượng của lực lượng lao động vẫn là một thách thức. Tuy đã có những cải thiện so với 

14,5% năm 2009, nhưng tính đến Quý 2, 2018, chỉ có 21,9% lực lượng lao động được dạy nghề hoặc tham 

gia các hình thức giáo dục sau phổ thông khác. Thành tựu lớn nhất trong những năm qua là số lượng người 

có bằng đại học (tăng 4,1 điểm phần trăm tỷ lệ trên tổng trong cùng kỳ) và các trường kỹ thuật (tăng 2,6 điểm 

phần trăm). Tuy nhiên, khảo sát cho thấy kỹ năng của lao động và cung lao động vẫn là quan ngại nghiêm 

trọng hơn đối với các bên sử dụng lao động so với các vấn đề về thuế và quy định trên thị trường lao động. 

Nhiều đơn vị sử dụng lao động cho biết tuyển dụng lao động mới là một thách thức đặc biệt nghiêm trọng do 

thiếu kỹ năng, nhất là trong số các ứng cử viên tìm việc ở các nghề kỹ thuật, chuyên môn và quản trị. 

Biểu đồ 5 Sức cầu trong nước vẫn đứng vững nhờ tiêu dùng và đầu tư 
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Nguồn: Bộ LĐTB&XH - Tổng cục Thống kê, cập nhật bởi BSI 

 

1.2.2. Chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát cơ bản được kiểm soát 

 Lạm phát ước tính thấp hơn chỉ tiêu năm là 4% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), và 

áp lực lạm phát có xu hướng giảm trong Quý 4. Cùng với quá trình tăng giá các dịch vụ thuộc diện quản 

lý nhà nước, chủ yếu về y tế và giáo dục, tốc độ tăng CPI toàn phần bình quân năm vẫn ở mức vừa phải là 

3,6% trong 10 tháng đầu năm 2018 (biểu đồ 6). Thời tiết không thuận lợi và kèm theo đó là cú sốc cung sản 

lượng nông nghiệp cũng gây áp lực về giá lương thực, thực phẩm, tăng đến 5,1% vào tháng 10 năm 2018 (so 

cùng kỳ năm trước). Giá nhiên liệu bán lẻ tăng cao cũng góp phần làm tăng chỉ số CPI toàn phần. Ngược lại, 

lạm phát lõi (không tính giá lương thực, thực phẩm, nhiên liệu và giá do nhà nước quản lý) vẫn ổn định với 

mức tăng 1,4% (so với cùng kỳ năm trước) trong 10 tháng đầu năm 2018. 

Biểu đồ 6 Chỉ số giá tiêu dùng (%, so với cùng kỳ năm trước) 

 
Nguồn: Tổng cục Thống kê, cập nhật bởi BSI 

 Mặc dù chính sách tiền tệ nhìn chung vẫn theo hướng tạo thuận lợi, nhưng NHNN đã phần nào thắt 

lại tăng trưởng tín dụng trong Quý 3 năm 2018. NHNN nới nhẹ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của khu vực 

ngân hàng xuống 17% cho năm 2018 so với 18% cho năm 2017. NHNN cũng đặt ra hạn mức tăng trưởng tín 

dụng cho từng ngân hàng thương mại, tùy theo sức khỏe của ngân hàng thời điểm đầu năm để điều tiết tổng 

tăng trưởng tín dụng và hỗ trợ thực hiện chỉ tiêu. Bên cạnh đó, NHNN tái khẳng định quan điểm kiểm soát 

chặt chẽ việc cho vay các lĩnh vực rủi ro cao (bất động sản, chứng khoán và tiêu dùng tư nhân). Thanh khoản 
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trong khu vực ngân hàng cũng bị thắt lại rõ rệt, do lượng tiền gửi giảm đà tăng khiến cho lãi suất liên ngân 

hàng trong ngắn hạn bị đẩy lên. Với điều kiện huy động vốn bị thắt chặt hơn, tăng trưởng tín dụng chững lại 

còn khoảng 15% vào tháng 10 (so cùng kỳ năm trước). (biểu đồ 7). 

Biểu đồ 7 Chỉ số giá tiêu dùng (%, so với cùng kỳ năm trước) 

 
Nguồn: SBV và GSO, cập nhật bởi BSI 

 Nhưng dù sao tổng dư nợ tín dụng của khu vực ngân hàng tại Việt Nam vẫn còn cao. Tăng trưởng 

tín dụng cao trong những năm qua - trên gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng GDP theo giá hiện hành - đã nâng 

hệ số tín dụng trên GDP lên đến 136% vào Quý 3, 2018, cao hơn so với hầu hết các quốc gia cùng mức thu 

nhập như Việt Nam (biểu đồ 8). Mức nợ cao kết hợp với các giai đoạn tăng trưởng tín dụng cao kéo dài có 

thể làm tăng rủi ro về ổn định tài chính. Quan ngại đó lại càng lớn hơn khi nhìn vào tỷ lệ vốn tương đối mỏng 

và khối lượng nợ xấu trước đây còn lơ lửng ở một số ngân hàng. 

Biểu đồ 8 Hệ số tín dụng trên GDP của Việt Nam cao hơn so với hầu hết các quốc gia cùng mức thu 

nhập 

 
Nguồn: WB, cập nhật bởi BSI 



 

22 

 

 Quá trình xử lý nợ xấu vẫn đang tiếp diễn, cụ thể với những tiến triển gần đây về nợ xấu thuộc quản 

lý của Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng (VAMC). Tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân 

hàng giảm xuống mức tương đối thấp là 2,1% vào tháng 6/2018, so với 2,5% đầu năm 2017, do các ngân 

hàng đẩy mạnh xử lý nợ xấu thông qua thu hồi nợ và bán tài sản thế chấp qua áp dụng Nghị quyết 42. Qua 

chỉ tiêu chung về tổng nợ xấu trên bảng cân đối tài sản của các ngân hàng, gồm cả nợ xấu đưa vào VAMC, 

kết hợp với các khoản vay ngân hàng có nguy cơ cao trở thành nợ xấu trong ngắn hạn, Chính phủ ước tính 

nợ xấu rơi vào khoảng 6,5% tổng dư nợ vào giữa năm 2018, giảm so với 10% vào tháng 12 năm 2016. 

1.2.3. Quá trình củng cố tình hình tài khóa của Việt Nam đang diễn ra và được đánh giá cao 

 Bội chi ngân sách giảm xuống giúp kiềm chế nợ công tăng lên trong hai năm qua. Qua dữ liệu sơ bộ 

đến quý 3, bội chi ngân sách năm 2018 được dự báo ở mức khoảng 4% GDP (biểu đồ 9). Chính sách tài 

khóa kiềm chế được duy trì và số thu từ cổ phần hóa DNNN đã giúp kiềm chế nợ công tăng lên, đảm bảo 

tuân thủ với hạn mức nợ 65% GDP theo luật định. Trước đó là giai đoạn mà tổng nợ công của Việt Nam tăng 

gần 13 điểm phần trăm GDP từ 50,8% năm 2012 lên đến khoảng 63,7% năm 2016, tiệm cận với hạn mức 

65% GDP theo luật định của Việt Nam. Tuy nhiên, bội chi ngân sách giảm xuống kể từ năm 2017 kết hợp 

với hạn chế về bảo lãnh của nhà nước trong năm 2017 và 2018 đã giúp Việt Nam kiềm chế, không cho nợ 

công tiếp tục tăng lên và ổn định được tỷ lệ nợ công trên GDP ở mức khoảng 61,5% từ năm 2017. 

Biểu đồ 9 Kìm chế nợ công và ổn định tỷ lệ nợ công trên GDP 

 
Nguồn: WB, IMF và MOF, cập nhật bởi BSI 

 

Tốc độ tăng chi tiêu công chững lại, còn tốc độ tăng đầu tư công được khôi phục trong năm 2018. 

Trong chín tháng đầu năm, tổng chi tăng 9,8% theo giá hiện hành, trong đó chi thường xuyên và chi đầu tư 

tăng lần lượt 7% và 25%. Cho dù đã có những cải thiện trong hai quý cuối đến Quý 3, 2018, đầu tư công mới 

chỉ đạt khoảng một nửa chỉ tiêu của năm, tỷ lệ chi đầu tư trên tổng chi tiêu vẫn ở mức thấp, giảm xuống mức 

21% tổng chi trong chín tháng đầu năm 2018, so với mức bình quân 25% trong giai đoạn 2013 - 2017. Chi 

thường xuyên, bao gồm chi quản lý nhà nước, chi lương và tiền công, chi an sinh xã hội, lương hưu và các 

sự nghiệp công khác vẫn ở mức cao, chiếm 71% tổng chi tiêu (biểu đồ 10). 

Biểu đồ 10 Kìm chế nợ công và ổn định tỷ lệ nợ công trên GDP 
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Nguồn: MOF, cập nhật bởi BSI 

 Trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam đã tái khẳng định cam kết tiếp tục củng cố tình hình tài 

khóa. Chính phủ đang tìm cách tăng cường kỷ cương tài khóa bằng cách cải thiện về quản lý thuế và mở 

rộng cơ sở tính thuế. Hiện đang có các nỗ lực nhằm hạn chế tăng chi thường xuyên, đồng thời thắt chặt kiểm 

soát các dự án đầu tư công mới. Tuy nhiên, các biện pháp củng cố tình hình tài khóa cần được tính toán hợp 

lý để đảm bảo nguồn lực cho các mục tiêu phát triển chính nhằm duy trì bền vững tốc độ tăng trưởng tiềm 

năng trong dài hạn. 

1.2.4. Vị thế kinh tế đối ngoại được tăng cường, trong điều kiện những diễn biến bất định về thương mại 

toàn cầu 

 Vị thế kinh tế đối ngoại của Việt Nam được tăng cường trên cơ sở thặng dư tài khoản vãng lai và 

dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào mạnh mẽ. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt 

Nam đạt kỷ lục tăng thặng dư ở mức gần 7,2 tỷ US$ trong 10 tháng đầu năm 2018, trong đó tăng trưởng nhập 

khẩu giảm tốc nhiều hơn so với xuất khẩu. Thặng dư tài khoản vốn cũng ở mức lớn do dòng vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (FDI) được duy trì bền vững (biểu đồ 11). Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2018, tổng vốn 

FDI đạt khoảng 22 tỷ US$ (gồm vốn cam kết mới và mở rộng đầu tư của những dự án hiện tại). Ngoài ra, 

các nhà đầu tư nước ngoài còn góp vốn đầu tư 6,3 tỷ US$ vào cổ phần và vốn góp tại các doanh nghiệp Việt 

Nam. Trong cùng kỳ, giải ngân FDI đạt 15 tỷ US$ - tăng 6,3%. Cán cân thanh toán được cải thiện tạo điều 

kiện để NHNN nâng dự trữ ngoại hối lên khoảng 3,1 tháng nhập khẩu vào cuối Quý 2, 2018, so với 2,8 tháng 

vào tháng 12/2017. Tuy nhiên, mặc dù có thặng dư kinh tế đối ngoại, nhưng áp lực tỷ giá đã xuất hiện vào 

nửa cuối của năm do những biến động trên thị trường ngoại hối toàn Châu Á và một phần dòng vốn nội địa 

dịch chuyển vào những tài sản “an toàn” (đồng đô-la và vàng). 

Biểu đồ 11 Cán cân thanh toán (%GDP) & FDI vào Việt Nam (tỷ USD, lũy kế) 
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Nguồn: MOF, cập nhật bởi BSI 

 Tăng trưởng xuất khẩu vẫn cao trong mười tháng đầu năm 2018 cho dù có những diễn biến bất 

định về thương mại toàn cầu. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam dự kiến tăng 15,2% trong mười 

tháng đầu năm 2018 (so cùng kỳ năm trước), chủ yếu phản ánh điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trên các thị 

trường xuất khẩu lớn. Mặc dù đà tăng có chững lại so với 21,9% trong cùng kỳ năm 2017, nhưng tăng trưởng 

xuất khẩu của Việt Nam vẫn vượt trội so với các quốc gia tương đương trong khu vực. Điều này góp phần 

nâng tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong ASEAN-6 lên gần 2,5 điểm phần trăm, từ mức 14,2% 

năm 2015 lên 16,7% vào tháng 6/2018 (biểu đồ 12). 

Biểu đồ 12 Tăng trưởng xuất khẩu vẫn cao trong 10 tháng đầu năm 2018 

 
Nguồn: WB, cập nhật bởi BSI 

 Xuất khẩu của Việt Nam đang trở nên tinh hơn. Việt Nam đạt kết quả tốt về xuất khẩu trên cơ sở đa 

dạng hóa giỏ các mặt hàng xuất khẩu một cách ngoạn mục trong 8 năm qua (biểu đồ 13). Các mặt hàng chế 

tạo, chế biến xuất khẩu đến nay đóng góp khoảng 85% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng so với 65% năm 2010 

nhờ tăng trưởng năng động ở khu vực doanh nghiệp nước ngoài theo định hướng xuất khẩu. Tỷ trọng các 

mặt hàng chế tạo, chế biến xuất khẩu giá trị cao như điện thoại, máy tính, máy ảnh, hàng điện tử và linh kiện 

tăng từ 5% trong năm 2010 lên đến khoảng 35% trong năm 2018. Tương ứng, tỷ trọng thương phẩm thô giảm 

mạnh, trong đó tỷ trọng xuất khẩu dầu thô giảm từ gần 7% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 xuống còn 

khoảng 1,3% vào tháng 10 năm 2018. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là quốc gia có chuỗi cung ứng chưa phát triển, 

còn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu thô nhập khẩu, thiếu các ngành công nghiệp phụ trợ. Đó là các vấn đề 

cần giải quyết nhằm nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng và duy trì bền vững năng lực cạnh tranh xuất khẩu 

khi mức lương chắc chắn sẽ tăng lên. 
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Biểu đồ 13 Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu 

 
Nguồn: Vietnam Customs, cập nhật bởi BSI 

 Việt Nam cũng thành công trong việc duy trì được thị trường xuất khẩu đa dạng. Trong số các đối 

tác thương mại, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, đóng góp đến 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 

Tiếp theo là Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Nhật 

Bản và Hàn Quốc (biểu đồ 14). Giao thương giữa Việt Nam và Mỹ cơ bản vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi những 

chính sách thương mại gần đây. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 14% từ tháng 1 đến tháng 

10 năm 2018 so cùng kỳ năm trước, còn nhập khẩu từ Mỹ và Việt Nam tăng 40,4%, đứng đầu là các mặt 

hàng nông phẩm như đậu tương, lúa mỳ, bông, thức ăn chăn nuôi, cũng như máy tính, máy móc và thiết bị, 

chiếm 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Thị trường xuất khẩu đa dạng giúp Việt Nam duy trì 

được những thành tích về xuất khẩu đồng thời giảm thiểu được rủi ro kinh tế do những biến động kinh tế bên 

ngoài. Việt Nam cũng đã ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có hai hiệp định thương 

mại lớn dự kiến sẽ có hiệu lực trong thời gian tới là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU EVFTA). Những hiệp định mới nêu trên sẽ 

tạo cơ hội để Việt Nam nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu và có thêm các nguồn đầu tư 

nước ngoài mới. 

Biểu đồ 14 Thị trường xuất khẩu (% tổng giá trị) 
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Nguồn: Vietnam Customs, cập nhật bởi BSI 

 Căng thẳng thương mại leo thang có thể đem lại cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Một mặt, 

Việt Nam có thể đóng vai trò nhà cung cấp thay thế một số mặt hàng của Trung Quốc xuất sang thị trường 

Mỹ. Trong số các quốc gia ASEAN, Việt Nam cũng được coi là điểm đến mới của các nhà đầu tư đang dịch 

chuyển ra khỏi Trung Quốc. Mặt khác, nếu nhu cầu mua hàng Trung Quốc giảm xuống, xuất khẩu của Việt 

Nam sang Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng vì Việt Nam là một phần của chuỗi cung ứng tại Trung Quốc. Hơn 

nữa, hàng hóa Trung Quốc có thể tràn ngập Việt Nam, gây ảnh hưởng đến các hoạt động chế tạo, chế biến 

trong nước. 

 Biến động toàn cầu tăng lên gây tác động lan tỏa đến thị trường trong nước vào nửa cuối năm 2018. 

Để đối phó với biến động cao trên các thị trường ngoại tệ quốc tế, NHNN cho phép đồng nội tệ giảm giá 

từng bước. Việt Nam tiếp tục vận hành hệ thống tỷ giá thả nổi có quản lý, coi tỷ giá là mốc neo chính sách 

danh nghĩa chủ yếu. Áp lực lên đồng nội tệ tăng dần từ đầu tháng 6/2018, liên quan đến căng thẳng thương 

mại toàn cầu tăng lên và đồng tiền các quốc gia Châu Á trở nên yếu đi. Những áp lực đó càng trở nên trầm 

trọng do đồng nhân dân tệ của Trung Quốc bị phá giá mạnh vào giữa tháng 6/2018. Không muốn tiếp tục 

nâng lãi suất, NHNN phản ứng bằng cách cho phép đồng nội tệ giảm giá dần dần thông qua một số can thiệp 

trên thị trường ngoại tệ. Tính từ đầu năm đến nay, đồng nội tệ đã bị mất giá danh nghĩa khoảng 2,7% so với 

US Dollar. Tuy nhiên, do đồng nội tệ giảm giá danh nghĩa ở mức hạn chế (tương quan với tốc độ giảm giá 

đồng tiền của các đối tác thương mại chính), tỷ giá thực hiệu lực (REER) của đồng nội tệ tiếp tục tăng, lên 

khoảng 2,5% kể từ đầu năm 2018, điều này có thể dần dần làm suy giảm năng lực cạnh tranh xuất khẩu của 

Việt Nam (biểu đồ 15). 

Biểu đồ 15 Tỷ giá danh nghĩa & Tỷ giá hiệu lực (REER - % thay đổi từ đầu năm) 
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Nguồn: WB, cập nhật bởi BSI 

1.2.5. Triển vọng kinh tế trong trung hạn, đánh giá rủi ro và hàm ý chính sách 

 Tăng trưởng GDP trong năm 2018 đạt mức kỷ lục 7,08% và được dự báo giảm tốc nhẹ xuống còn 

6,6% và 6,5% lần lượt cho năm 2019 và 2020. Tăng trưởng tiếp tục dựa trên nền tảng sức cầu trong nước 

đứng vững, phản ánh tăng trưởng mạnh về đầu tư và tiêu dùng tư nhân. Lạm phát dự kiến tăng nhẹ trong quý 

cuối của năm, do tăng giá nhiên liệu, tác động thời tiết bất lợi đối với giá lương thực thực phẩm, cũng như 

các yếu tố mùa vụ vào cuối năm, với mức lạm phát cả năm rơi vào khoảng 4% vào thời điểm cuối năm. Tài 

khoản vãng lai dự kiến vẫn thặng dư, chủ yếu do cán cân thương mại được cải thiện. Về lâu dài, thặng dư tài 

khoản vãng lai dự kiến sẽ giảm nhẹ, do xuất khẩu chững lại và kết chuyển thu nhập tăng lên khi các doanh 

nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chuyển lợi nhuận về nước. Bội chi ngân sách được dự báo sẽ giảm 

dần xuống khoảng 4% GDP năm 2018, khiến cho nợ công tiếp tục giảm so với GDP. Nhìn về trung hạn, cân 

đối tài khóa dự kiến sẽ ổn định ở mức 4% trên GDP, theo các cam kết của Chính phủ (biểu đồ 16). 

Biểu đồ 16 Các chỉ số tài chính chủ yếu của Việt Nam trong ngắn hạn 

 

 
Nguồn: SBV và WB, cập nhật bởi BSI 

 Triển vọng trung hạn còn phụ thuộc vào nhiều rủi ro. Do dù viễn cảnh trong ngắn hạn đã được cải 

thiện, nhưng những rủi ro suy giảm lớn vẫn còn đó. Nhìn từ trong nước, tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp 

nhà nước (DNNN) và khu vực ngân hàng chậm lại có thể ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính - vĩ mô, 

làm xấu đi viễn cảnh tăng trưởng và để lại những nghĩa vụ lớn cho khu vực nhà nước. Thanh khoản bị thắt 

chặt đột ngột có thể gây suy kiệt tín dụng và làm lãi suất tăng cao có thể gây méo mó bảng cân đối tài sản 
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của các ngân hàng và doanh nghiệp. Củng cố tình hình tài khóa bằng cách tiếp tục thu hẹp đầu tư công có 

thể ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển dài hạn trong điều kiện thương mại mở cửa ở mức cao, dư địa 

chính sách tiền tệ và tài khóa còn tương đối hạn chế. Những rủi ro bên ngoài bao gồm chủ nghĩa bảo hộ 

thương mại leo thang, tình trạng bất định địa chính trị tăng cao trong khu vực và trên toàn cầu, các điều kiện 

huy động vốn trên toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt, dẫn đến những biến động gây xáo trộn trên thị trường tài 

chính. 

 Nâng cao khả năng chống chịu về kinh tế vĩ mô cũng như năng lực cạnh tranh là cách để tiếp sức 

cho triển vọng tăng trưởng dài hạn. Các nhà hoạch định chính sách cần tận dụng những diễn biến vẫn có 

lợi cho tăng trưởng để đẩy mạnh cải cách cơ cấu, bao gồm cả cải cách khu vực DNNN và khu vực ngân hàng, 

song song với nâng cao hiệu suất đầu tư công, nhằm nâng cao năng suất, sản lượng tiềm năng và hỗ trợ tăng 

cường các dịch vụ sự nghiệp. Là một nền kinh tế mở, Việt Nam cần duy trì chính sách tiền tệ ứng phó và tỷ 

giá linh hoạt, củng cố tình hình tài khóa và hạn chế tăng trưởng tín dụng để củng cố khung chính sách kinh 

tế vĩ mô và nâng cao khả năng chống chịu. Các chính sách cải thiện hiệu quả quản lý nợ công cần được tiếp 

tục triển khai nhằm tiết kiệm chi phí và qua đó hỗ trợ quốc gia chuyển sang dựa nhiều hơn vào nguồn vốn 

thị trường đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh lãi suất toàn cầu tăng lên. Các chính sách nhằm 

tăng cường tạo thuận lợi thương mại sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam, kết hợp 

với việc đẩy mạnh kịp độ cải cách về môi trường kinh doanh thuận lợi, sẽ là điều kiện để đẩy mạnh thu hút 

đầu tư, bao gồm cả thu hút đầu tư nước ngoài. 

1.3.  Toàn cảnh TTCK Việt Nam 2018 

 Biến động mạnh nhất sau 10 năm, tính từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 

 
 

Đây là năm đầu tiên thị trường chứng khoán suy giảm, sau 5 năm liên tiếp trước đó chỉ số chứng khoán song 

hành với đà tăng trưởng của nền kinh tế, đạt mức tăng trưởng cao, có năm lên đến 47% (năm 2017). Trong 

năm 2018, VN Index từng lập đỉnh cao mới trong lịch sử ở mức 1.211 điểm (ngày 10/4/2018), nhưng sau đó 

lại có quá trình sụt giảm mạnh 27% xuống đáy 888 điểm (ngày 30/10/2018). 

VN Index kết thúc phiên giao dịch cuối năm ở mức 892,54 điểm, giảm 8,27 điểm (-0,92%) so với phiên 

trước, và giảm 91,7 điểm (-9,32%) so với cuối năm 2017 (biểu đồ 17). HNX Index tăng nhẹ 0,25 điểm 

(0,24%) so với phiên trước lên mức 104,23 điểm, nhưng lại giảm 12,63 điểm (-10,81%) so với cuối năm 

2017 (biểu đồ 18). 

Thị trường chứng khoán lạc nhịp trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất 10 

năm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan như tình trạng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung 

Quốc, cũng như xu hướng tăng tốc bình thường hóa lãi suất của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. 

Biểu đồ 17 Chỉ số VN Index năm 2018 
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Nguồn: BSI 

Biểu đồ 18 Chỉ số HNX Index năm 2018 

 
Nguồn: BSI 

 Chứng khoán phái sinh bùng nổ sau một năm vận hành 

Thị trường chứng khoán phái sinh bắt đầu giao dịch ngày 10/8/2017 và chỉ sau hơn 1 năm đã đạt mức tăng 

trưởng vượt bậc về quy mô. Kết thúc năm 2017, giá trị giao dịch danh nghĩa của thị trường phái sinh chỉ ghi 

nhận mức kỷ lục 2.500 tỷ đồng/phiên nhưng đến tháng 10/2018 đã đạt kỷ lục gần 17.000 tỷ đồng/phiên. Số 

lượng tài khoản giao dịch phái sinh tăng gấp 3,2 lần so với cuối năm 2017. 

Bên cạnh những kết quả đạt được thị trường chứng khoán phái sinh vẫn còn một số hạn chế nhất định về sản 

phẩm, cơ sở nhà đầu tư. Thị trường hiện mới chỉ có sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được đưa vào 

giao dịch. Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường khá lớn nhưng chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân (chiếm hơn 

99%), số lượng nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường còn rất ít, mới chỉ có 98 nhà đầu tư (trong đó tổ chức 

trong nước 88 và tổ chức nước ngoài là 10), trong khi tại các thị trường phát triển nhà đầu tư tổ chức đóng 

vai trò chủ đạo. 
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 Thị trường chứng khoán Việt Nam lọt vào danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE 

Năm 2018, một dấu ấn vui của thị trường chứng khoán Việt Nam là Tổ chức tính toán chỉ số chứng khoán 

toàn cầu (FTSE) đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường 

mới nổi, do Việt Nam đã thỏa mãn 8 trong 9 điều kiện tiên quyết để được nâng hạng lên thị trường mới nổi 

hạng 2 và chỉ còn 1 điều kiện duy nhất còn chưa được thỏa mãn là thanh toán bù trừ.  

Sau khi được vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ phân loại tháng 9/2018 và có những sự cải thiện 

cần thiết để thỏa mãn tiêu chí cuối cùng này, Việt Nam có thể sẽ chính thức được nâng hạng lên thị trường 

mới nổi hạng 2 vào kỳ báo cáo thường niên tháng 9/2019. Việc lọt vào danh sách này cho thấy thị trường 

chứng khoán Việt Nam đã đạt đến tiêu chuẩn quốc tế. Đây là ghi nhận đối với những cải tiến và phát triển 

thị trường trong một thời gian dài. 

 Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) chính thức được công bố 

Ngày 08/11/2018, dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) được công bố. Dự thảo luật được kỳ vọng khắc phục 

những tồn tại, hạn chế sau hơn 10 năm thi hành Luật Chứng khoán và bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ 

thống pháp luật liên quan, đặc biệt Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. 

Một số nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật là: tăng mức vốn tối thiểu của doanh nghiệp muốn chào bán 

cổ phiếu lần đầu từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng và phải có nhà tư vấn chào bán; doanh nghiệp phải có vốn điều 

lệ từ 50 tỷ đồng trở lên mới được chào bán bổ sung huy động vốn, giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh 

giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành và lần chào bán thêm phải cách tối thiểu 1 năm sau 

lần chào bán trước. Bên cạnh đó, dự thảo khuyến khích và nâng cao chất lượng quản trị công ty, công bố 

thông tin theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế. Dự kiến, dự án Luật sẽ được trình Quốc hội xem xét cho 

ý kiến và thông qua trong năm 2019.  

 Chính phủ chính thức quy định khung pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp 
Tháng 12/2018, cơ chế hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp chính thức được Chính phủ ban 

hành tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP. Văn bản này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2019, đánh dấu nền tảng 

pháp lý cao nhất định hình nền tảng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam. 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam hiện có quy mô vốn hóa khoảng 7% GDP, cho đến nay vẫn 

chưa được tổ chức, quản lý chính thức. Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động vẫn chủ yếu dựa vào vốn 

vay ngân hàng và một phần vốn được tài trợ thông qua việc phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. 

Nền tảng pháp lý mới về trái phiếu doanh nghiệp ra đời được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở cho việc định hình thị 

trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP, đơn vị tổ chức thị trường 

trái phiếu doanh nghiệp sẽ là sở giao dịch chứng khoán. Các doanh nghiệp và thành viên thị trường kỳ vọng 

sở giao dịch chứng khoán sẽ sớm tổ chức thị trường trái phiếu doanh nghiệp để mở ra một kênh đầu tư, kênh 

huy động vốn dài hạn bên cạnh kênh cổ phiếu và tín dụng ngân hàng. 
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 Sàn HNX thêm 15 phút giao dịch sau giờ 

Nhằm giúp gia tăng tính thanh khoản cho thị trường, đồng thời gia tăng cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư tại 

thời điểm cuối ngày giao dịch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa bổ sung thêm phiên giao dịch 

sau giờ trên sàn HNX. 

Cụ thể, ngoài phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa như hiện nay, HNX bổ sung 

phiên giao dịch sau giờ, thời gian từ 14h45 đến 15h. Đồng thời, HNX cũng bổ sung lệnh giao dịch khớp lệnh 

sau giờ (PLO). Đây là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên 

khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Lệnh này chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ, được khớp 

ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch 

và không được phép sửa, hủy. 

 Sàn HOSE dừng giao dịch 2 ngày do sự cố kỹ thuật 

Sự cố giao dịch xảy ra vào chiều ngày 22/01 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã khiến cho 

đợt khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa của phiên giao dịch không thực hiện được. Sau đó, sàn HOSE 

phải ngừng giao dịch trong hai ngày liên tiếp (23 và 24/01). Trong quá khứ, sàn HOSE cũng đã từng gặp sự 

cố kỹ thuật và phải dừng giao dịch liên tục 3 ngày vào tháng 5/2008. 

Sự cố kỹ thuật đáng tiếc này đặt ra yêu cầu làm mới nền tảng công nghệ thị trường. Sau 18 năm vận hành 

khá ổn định, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, hệ thống giao dịch hiện nay của Sở Giao dịch Chứng 

khoán TP.HCM đến nay đã bộc lộ một số nhược điểm và đã đến lúc cần được thay thế. 

 Dấu ấn các thương vụ bán vốn tỷ USD 
Năm 2018 chứng kiến các thương vụ bán vốn cổ phần đặc biệt lớn. Khởi đầu là thương vụ bán hơn 164 triệu 

cổ phiếu của Techcombank, tương đương 14% vốn điều lệ ngân hàng cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, 

trị giá 922 triệu USD. 

Thương vụ tỷ USD lớn nhất được nhắc tới trong năm 2018 là thương vụ của Vinhomes. Ngay sau khi chào 

sàn, nhà đầu tư nước ngoài chi 1,35 tỷ USD để nắm giữ cổ phiếu VHM, tạo nên phiên giao dịch có trị giá 

trên 1 tỷ USD đầu tiên trong gần 20 năm phát triển của thị trường chứng khoán. 

Liên quan đến hoạt động bán vốn Nhà nước, trong năm 2018 có những thương vụ thoái vốn ấn tượng nhất là 

bán 78,99% vốn điều lệ tại Vinaconex (SCIC bán 57,71% và Viettel bán 21,28%). Nhà nước (thông qua 2 

đại diện chủ sở hữu là SCIC và Viettel) đã thu về hơn 9.369 tỷ đồng. 

 Dòng vốn ngoại vào TTCK Việt nam tích cực, tập trung vào các giao dịch thỏa thuận lớn 

Khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao vào tháng 9, nhiều quỹ đầu tư nước ngoài đã rút vốn và rút nhiều 

ra khỏi thị trường châu Á. Trong bối cảnh làn sóng rút vốn như vậy, dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp 

nước ngoài vào Việt Nam vẫn giữ được mức tăng nhất định. Thống kê của UBCKNN cho thấy, tính từ đầu 

năm đến hết ngày 14/12, dòng vốn vào ròng ước đạt hơn 2,8 tỷ USD, xấp xỉ bằng mức vào ròng của cả năm 

2017 (2,92 tỷ USD). Con số này là khả quan nếu so sánh với tình hình dòng vốn rút mạnh khỏi các thị trường 

mới nổi thời gian gần đây (tính từ đầu năm đến nay, NĐTNN đã rút ròng từ 07 thị trường châu á gồm: Hàn 

Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Đài Loan, Malaysia với tổng giá trị hơn 27,34 tỷ USD.  

 Thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước 
Ngày 30/9, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước ra mắt tại Hà Nội, chính thức việc tách bạch chức năng quản lý 

Nhà nước, chức năng quản trị doanh nghiệp và chức năng chủ sở hữu vốn Nhà nước. Mô hình hoạt động của 

một cơ quan chuyên trách như Ủy ban quản lý vốn Nhà nước không chỉ phù hợp với thực tiễn phổ biến trên 

thế giới về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào kinh doanh mà còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần quan 

trọng vào quá trình đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Theo đó, 19 doanh nghiệp bao gồm: 7 tập đoàn và 12 tổng công ty (thuộc 5 Bộ: Tài chính, Công thương, 

Thông tin và truyền thông, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phải thực hiện chuyển 

giao quyền đại diện chủ sở hữu về Ủy ban. Giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu nhà nước của 19 doanh nghiệp 

được bàn giao về Uỷ ban này là trên 1 triệu tỷ đồng, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp gần 2,3 triệu tỷ 

đồng. 

 

2. DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2019 

 Viễn cảnh kinh tế toàn cầu: nền kinh tế thế giới đang tăng trưởng ngày càng chậm hơn so với dự 

kiến và các rủi ro đang tăng lên – triển vọng xấu hơn 

Trong nhận định đưa ra ngày 8/01/2019, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 

giảm nhẹ xuống mức 2,9% sau khi đã điều chỉnh giảm tăng trưởng năm 2018 xuống 3% trong bối cảnh nhiều 
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rủi ro ảnh hưởng tới viễn cảnh kinh tế. Thương mại quốc tế và các hoạt động sản xuất đang sụt giảm, trong 

khi căng thẳng thương mại ngày càng leo thang, đồng thời một số nền kinh tế mới nổi đang chịu sức ép lớn 

từ thị trường tài chính. Đồng thời, tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển được dự báo giảm xuống mức 

2% trong năm nay. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu giảm dần, chi phí vốn vay tăng lên và chính sách thiếu 

ổn định sẽ là gánh nặng đối với viễn cảnh của các quốc gia đang phát triển và các quốc gia mới nổi. Tăng 

trưởng cho nhóm này được kỳ vọng giữ vững mức 4,2% trong năm nay, thấp hơn so với dự báo trước đó. 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 22/01/2019 cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu và cho rằng nền 

kinh tế thế giới đang đối mặt loạt nguy cơ khủng hoảng, từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tới cuộc chia 

tay đầy sóng gió giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit. IMF cũng nhấn mạnh sự giảm 

tốc sâu hơn dự báo của kinh tế Trung Quốc, và nguy cơ Brexit không thỏa thuận, cho rằng những yếu tố này 

có thể khiến thị trường biến động mạnh hơn. 

Triển vọng kinh tế thế giới tối dần, do đó cần ưu tiên đẩy mạnh hoạch định rủi ro, thúc đẩy thương mại và 

tăng cường tiếp cận tài chính nhằm định hướng bối cảnh không rõ ràng hiện nay và tạo đà cho tăng trưởng. 

 Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục được cải thiện trong ngắn hạn nhưng phải đối mặt 

với ngày càng nhiều trở ngại bên ngoài; lạm phát dự kiến tăng không đáng kể - chính sách tiền tệ dự 

kiến sẽ được thắt lại trong trung hạn - rủi ro trong trung hạn tăng dần 

Mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) Việt Nam trong năm 2019 là 6,7% (tăng 0,1% so với 

mục tiêu đặt ra trong năm 2018 là 6,6%) - đây là thách thức rất lớn. Những yếu tố tác động đến kinh tế Việt 

Nam trong năm 2018 và có thể tác động tiếp trong năm tiếp theo đó là căng thẳng thương mại toàn cầu leo 

thang có thể dẫn đến suy giảm nhu cầu về các mặt hàng xuất khẩu, đồng thời thanh khoản trên toàn cầu bị 

thắt chặt có thể làm giảm vốn đầu tư cũng như đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong khi đó, cải cách 

doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế nhà nước và khu vực ngân hàng chậm lại có thể tác động 

làm chậm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Kinh tế tư nhân mặc dù được xác định là động lực quan trọng 

của nền kinh tế song còn gặp nhiều khó khăn về môi trường kinh doanh, nhất là tiếp cận với nguồn vốn, mặt 

bằng đất đai, thông tin, thị trường thế giới. 

 

Sức chịu đựng của nền kinh tế Việt Nam đối với các cú sốc từ bên ngoài rất tốt. Từ đó, tạo được tiền đề tốt 

cho Việt Nam đứng vững trong bối cảnh kinh tế thế giới đang khó khăn. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 
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2019 vẫn tiếp tục được cải thiện trong ngắn hạn cho dù phải đối mặt với ngày càng nhiều trở ngại bên ngoài. 

Năm 2019, lạm phát dự kiến tăng không đáng kể, xoay quanh chỉ tiêu 4% trong điều kiện chính sách tiền tệ 

dự kiến sẽ được thắt lại trong trung hạn. Tài khoản vãng lai dự kiến thặng dư, nhưng sẽ giảm nhẹ do xuất 

khẩu tăng chậm hơn. 

 

Về trung hạn, dự kiến duy trì chính sách tài khóa kiềm chế sẽ khiến cho bội chi tiếp tục giảm xuống theo các 

cam kết của Chính phủ. Tuy nhiên, triển vọng trung hạn nêu trên còn nhiều rủi ro. Trong nước, công cuộc tái 

cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và khu vực ngân hàng chậm lại có thể làm suy giảm viễn cảnh tăng 

trưởng và làm tăng nghĩa vụ cho khu vực công. Việt Nam cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động bên 

ngoài do thương mại đã được mở cửa mạnh mẽ, trong khi dư địa chính sách tiền tệ và tài khóa còn hạn chế. 

Căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang có thể ảnh hưởng đến triển vọng phát triển theo định hướng xuất 

khẩu của Việt Nam và sức cầu bên ngoài giảm xuống có thể làm cho vị thế kinh tế đối ngoại yếu đi và tăng 

trưởng GDP giảm xuống. 

 TTCK Việt Nam năm 2019 - dự báo diễn biến khó lường và bất ổn sẽ đến nhiều từ những yếu tố 

bên ngoài - kịch bản thận trọng 

Những biến số có thể dẫn đến biến động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019. 

 Khả năng TTCK Việt Nam được nâng hạng ngay trong năm 2019 là thấp 

Trong tháng 9/2018, FTSE Russell đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới 

nổi loại 2. Tuy nhiên, việc chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 là câu chuyện dài 

hạn trong nhiều năm tới, khả năng được nâng hạng ngay trong năm 2019 là thấp. 

Theo FTSE, các tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi loại 2 tương đối dễ dàng, về mặt định lượng, Việt Nam 

cơ bản đã thỏa thuận được 9/21 tiêu chí của thị trường mới nổi loại 2, nhưng về mặt định tính Việt Nam cần 

cải thiện nhiều, đặc biệt là các phần liên quan đến tính minh bạch. Đối với MSCI, Việt Nam vẫn có khả năng 

được thêm vào danh sách theo dõi lên thị trường mới nổi trong năm 2019, tuy nhiên con đường được chính 

thức nâng hạng là rất dài. 

 Thị trường tài chính toàn cầu năm 2019 sẽ còn rất khó khăn 
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Thị trường tài chính toàn cầu năm 2019 sẽ còn rất khó khăn do chính sách thắt chặt tiền tệ ở hầu hết các nước 

lớn, sẽ tác động đến không chỉ riêng Việt Nam mà còn trên toàn thế giới bởi hiện nay Việt Nam bị tác động 

rất lớn bởi thị trường tài chính thế giới. 

Năm 2019 sẽ đối mặt với nguy cơ tăng lãi suất tại các quốc gia. Các quốc gia đã bắt đầu thực hiện việc điều 

chỉnh lãi suất theo 4 lần tăng lãi suất của Fed trong năm 2018. Các đợt điều chỉnh này sẽ tác động trực tiếp 

đến tỷ giá, và ảnh hưởng mạnh mẽ đến dòng tiền đầu tư, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi như thị trường 

chứng khoán Việt Nam. Mặc dù có nhiều dự báo tích cực FED sẽ không tăng lãi suất nữa hay là tăng ít hơn 

năm 2018.  

Tuy nhiên, dù tăng hay không nhưng vẫn có điểm chung, là nếu không tăng thì chính sách của Fed vẫn là 

thắt chặt tiền tệ, có nghĩa là không tăng lãi suất chứ không giảm lãi suất. Tại châu Âu, hết ngày 29/12, Ngân 

hàng Trung ương châu Âu chấm dứt toàn bộ gói kích cầu kinh tế trong 5 năm qua, nghĩa là EU thắt chặt tiền 

tệ trong năm 2019. 

 Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể leo thang bất kỳ lúc nào 

Sự leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung dự kiến sẽ ảnh hưởng mức tăng trưởng của cả hai quốc 

gia vào 2019, khi sự tăng trưởng từ việc cắt giảm thuế của Tổng thống Trump bắt đầu suy yếu. 

IMF cảnh báo cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ làm cho thế giới trở nên "nghèo và nguy 

hiểm hơn" trong đánh giá mới nhất của IMF về nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, IMF cảnh báo rằng thế giới 

phải chịu một sự tác động vĩnh viễn nếu Mỹ tiếp tục thực hiện lời đe dọa áp đặt 25% thuế lên trên tất cả các 

xe nhập khẩu, và thuế quan toàn cầu sẽ đạt cực điểm ảnh hưởng đến tín nhiệm, đầu tư và chi phí vay. Trong 

kịch bản xấu nhất này, nền kinh tế Mỹ sẽ bị tác động đáng kể, trong khi tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc sẽ 

giảm xuống dưới 5% vào năm 2019, so với dự đoán hiện tại là 6,2% và do đó kinh tế toàn cầu sẽ bị ảnh 

hưởng tiêu cực. 

 Sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc cùng dấu hiệu suy thoái của kinh tế Mỹ và toàn 

cầu 

Sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc cùng dấu hiệu suy thoái của kinh tế Mỹ và toàn cầu. Đây là 

một trong những điểm đáng lo nhất sẽ tác động đến thị trường chứng khoán toàn cầu trong năm 2019. Tốc 

độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã bắt đầu chậm lại từ Quý 3/2018, diễn biến này cộng với sự phình to của 

khối nợ toàn cầu và sự biến động thất thường của giá dầu sẽ chi phối lớn đến các nền kinh tế, trong đó có 

Việt Nam trong năm 2019. 

 Brexit  

Brexit không trật tự (hay còn gọi là Brexit cứng) sẽ là một rủi ro chính trị đối với kinh tế toàn cầu, có nguy 

cơ tác động tiêu cực không chỉ đến kinh tế Anh mà còn cả kinh tế Eurozone. Hai nguy cơ chính đối với tăng 

trưởng kinh tế năm 2019 là những gián đoạn của các thị trường tài chính và sự không chắc chắn về chính 

sách hay bất ổn chính trị - những yếu tố có thể gây biến động thị trường tài chính và Brexit là một trong 

những mối đe dọa tiềm ẩn đó. 

 

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2019 

3.1. Mục tiêu 

Công ty kiên định lập trường hướng tới phát triển ổn định và bền vững, phấn đấu vươn lên trở thành một 

trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật về thương hiệu, uy tín về chất lượng và 

hiệu quả trong hoạt động. 

3.2. Định hướng 

TTCK Việt Nam được dự báo dự báo sẽ cải thiện về cả lượng và chất trong năm 2019, tiếp tục là điểm đến 

hấp dẫn nhà đầu tư - triển vọng dài hạn là tích cực. Tuy nhiên, TTCK tiếp tục phải đối diện với những trở 
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ngại còn tồn tại và rủi ro tiểm ẩn. Đặc biệt là tình trạng dễ bị tổn thương của hệ thống tài chính - ngân hàng 

vẫn chưa được giải quyết triệt để. 

Để đạt mục tiêu, BSI tiếp tục tạo cơ hội phát triển cho nhân sự công ty, hướng đến xây dựng một đội ngũ 

CBNV trình độ, chuyên nghiệp, thân thiện, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. 

Năm 2019, sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn lực của công ty để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Bên 

cạnh đó, chú trọng chất lượng dịch vụ đi kèm với củng cố mạng lưới hoạt động; đề cao công tác giám sát – 

kiểm tra; tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho quá trình giao dịch 

của nhà đầu tư nhanh chóng, tiện ích và bảo mật; đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ nhằm thỏa mãn tất cả nhu 

cầu của khách hàng. 

 

3.3. Một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch 2019 

STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019 

1 Doanh thu 55.269.429.229 60.000.000.000 

2 Chi phí 47.391.173.859 50.000.000.000 

3 Lợi nhuận 7.878.255.370 10.000.000.000 

 

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. ĐÁNH GIÁ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 Mặc dù năm 2018 là một năm được đánh giá là có nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán 

BETA cũng đã nỗ lực hết mình và đạt được lợi nhuận sau thuế là gần 8 tỷ đồng. 

 Năm 2018, công ty đã mạnh dạn đầu tư vào công nghệ bằng cách đầu tư và triển khai ứng dụng BSI Trade – 

hệ thống giao dịch mới hiện đại, an toàn, bảo mật cao hơn và giao dịch chứng khoán trực tuyến trên hệ điều 

hành iOs, Android. Đây là một bước tiến lớn của BSI trong việc cải tạo công nghệ, nâng cao chất lượng phục 

vụ đối với khách hàng. 

 Đồng thời, năm 2018, về cơ bản công ty giữ nguyên quy mô, nhân sự và ổn định trong mọi hoạt động. Mặt 

khác, để đảm bảo việc phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban, Công ty có điều chỉnh sơ đồ tổ chức và hoạt 

động, từ đó các phòng ban hoạt động hiệu quả hơn, có sự phối hợp nhịp nhàng trong công việc, từ đó nâng 

cao được hiệu suất kinh doanh, đem lại những lợi ích thiết thực cho công ty. 

2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC 

CÁN BỘ QUẢN LÝ. 

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác 

trong điều hành công việc hàng ngày của công ty. 

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại 

Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt 

động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành 

kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng Quản trị và của Ban Kiểm 

soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các nghị quyết Đại 

hội đồng Cổ đông và nghị quyết Hội đồng Quản trị. Các thành viên Hội đồng Quản trị, BanTổng Giám đốc, 

Ban Kiểm soát thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp 

và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông công ty. 

Định kỳ hàng tháng Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận báo cáo kết quả kinh 

doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong 

công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng Quản trị tổ chức họp 
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xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong quý và yêu cầu triển khai công việc mới theo nghị quyết Đại hội 

đồng Cổ đông đề ra. 

Trong năm 2018, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về 

tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình 

duyệt của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và đột xuất. 

Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý. Năm 

2018, tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của luật pháp hiện 

hành. 

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA đã thể hiện trách nhiệm cao 

trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận 

năm 2018 của công ty là khá tốt. 

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 

Hội đồng Quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công 

ty và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA. Các thành viên Hội đồng Quản 

trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực; 

tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị; luôn hành động vì 

quyền lợi của công ty và các cổ đông của công ty. 

Hội đồng Quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện 

tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm 

vụ được giao. Hội đồng Quản trị hợp tác chặt chẽ với Ban Kiểm soát đảm bảo cung cấp tất cả các tài liệu và 

thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan độc lập của Ban Kiểm soát. Hội đồng 

Quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng và nhiệm 

vụ của Ban Kiểm soát và chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban Kiểm 

soát. 

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác 

theo các nguyên tắc sau:  

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông; 

- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty; 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch; 

- Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối 

hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. 

Năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, lường trước các khó khăn, mở 

rộng phát triển khách hàng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các khách hàng, cổ 

đông để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty. 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  

 

 

 

 






















































































































