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PHẦN 1: THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Kính gửi Quý cổ đông, Quý đối tác 

Tăng trưởng kinh tế là nền tảng cho sự thịnh vượng, mở rộng và phát triển của thị trường tài 

chính - chứng khoán cũng như các thị trường khác. Năm 2018, GDP của Việt Nam đạt tốc độ 

tăng trưởng 7,08% - cao nhất trong 11 năm qua và đây chính là nền tảng cho mọi sự phát triển 

của đất nước. Chu kỳ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiếp tục được củng cố khi một số điều 

kiện về hội nhập thương mại quốc tế được mở rộng. Đặc biệt, năm 2018 lạm phát được kiểm 

soát ở mức 3,54% so với năm trước và đạt mục tiêu giữ CPI bình quân dưới 4% trong bối cảnh 

các mặt hàng do Nhà nước quản lý hầu hết đã được điều chỉnh về giá. Giữa tình hình tài chính 

toàn cầu biến động, Việt Nam đã có những chính sách đối phó khá tốt về cải cách thể chế để 

hạn chế những tác động tiêu cực và đón những cơ hội và dòng vốn đang dịch chuyển 

Thị trường chứng khoán có những diễn biến khó dự đoán khi đạt mức đỉnh lịch sử 1,205 điểm 

trong tháng 4 năm 2018. Tuy vậy, rủi ro đầy bất ngờ từ sự kiện kinh tế chính trị toàn cầu là cuộc 

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cùng xu hướng siết chặt dòng tiền, tăng lãi suất của Fed đã 

tác động rất lớn tới thị trường Việt Nam từ quý 2 đến hết quý 4 của năm. Cuối năm 2018, VN-

Index đã lui về ngưỡng 892 điểm, tức sụt giảm gần 10% so với đầu năm và 25% so với mức 

đỉnh tháng 4. Đây được cho  là năm biến động mạnh nhất kể từ khủng hoảng cách đây hơn 10 

năm. 

Mặc dù chỉ số tăng trưởng âm nhưng vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam vẫn tiếp tục tăng 

trưởng trên 2 con số (12,7% so với 2017), đạt tổng vốn hóa thị trường hơn 3,96 triệu tỷ đồng, 

trong đó vốn hóa tại sàn HOSE đạt 2,87 triệu tỷ đồng, tăng 10%. 

2018 – Trưởng thành về năng lực 

Mục tiêu 5 năm giai đoạn 2017 - 2022, TVSI xây dựng vốn điều lệ 1,000 tỷ đồng, dư nợ cho vay 

bình quân 1,065 tỷ đồng, doanh thu môi giới 100 tỷ đồng, 16 đơn vị kinh doanh. Ngay trong 

năm 2018 - năm thứ hai của lộ trình, công ty đã gần hoàn thành kế hoạch 5 năm này. Kết quả 

hoạt động năm 2018, tổng doanh thu công ty đạt 327 tỷ đồng trong đó doanh thu môi giới đạt 

111,8 tỷ đồng, dư nợ cho vay bình quân năm đạt 1,025 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh doanh trên 

đều vượt kế hoạch năm từ 20-30% và tăng trưởng từ 11-33% so với năm 2017. Bên cạnh kết 

quả khả quan của hoạt động kinh doanh, công ty cũng hoàn thành nâng cao năng lực tài chính 

với vốn điều lệ tăng lên 1,080 tỷ đồng vào cuối năm 2018.  

Thận trọng với sức nóng của thị trường là tiền đề cho hoạt động kinh doanh năm 2018. Mặc dù 

thị trường chứng khoán đã đạt điểm số đỉnh lịch sử, nhưng công ty đã kiên định với nhận định 

về một năm khó khăn cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Vì vậy, hoạt động đầu tư tự 

doanh đặt mục tiêu thận trọng với doanh thu 25,5 tỷ đồng và đã hoàn thành 175% kế hoạch đạt 

44,6 tỷ đồng nhưng vẫn giảm 48% so với năm 2017. So với nhiều công ty có đánh giá lạc quan 

về thị trường, chúng ta đã cho thấy được hiệu quả thực sự từ chiến lược đầu tư thận trọng này. 

Tổng thể kết quả hoạt động kinh doanh chung, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 75 tỷ đồng, 

hoàn thành 119% kế hoạch đề ra. Tâm thế khi gia nhập Câu lạc bộ các công ty có vốn điều lệ 

1,000 tỷ đồng đã góp phần củng cố vững chắc hơn sự tự tin và uy tín mà công ty gây dựng 

trong suốt quá trình hoạt động của mình.  

Hoạt động kinh doanh cốt lõi là Môi giới và Dịch vụ tài chính vẫn đóng góp tỷ lệ chi phối 78% 

trong tổng doanh thu của công ty. Sự cải thiện đáng kể trong chất lượng hoạt động môi giới cả 

về kiểm soát chi phí lẫn nâng cao chất lượng dịch vụ đã mang lại lợi nhuận cho hoạt động của 

mảng dịch vụ này (tính thuần doanh thu Môi giới). Mục tiêu mở rộng mạng lưới kinh doanh môi 



giới qua đó tăng cường hoạt động dịch vụ tài chính cũng đạt được những thành quả đáng ghi 

nhận khi trong năm 2018. Công ty đã mở thêm 02 đơn vị kinh doanh, nâng tổng số đơn vị kinh 

doanh môi giới lên 16 đơn vị, trải rộng khắp cả nước. 

Thị trường luôn luôn tồn tại cơ hội và chúng tôi cũng đã bước đầu mở rộng những con đường 

mới như hoạt động phát hành, môi giới kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp. Mảng hoạt động 

kinh doanh tiềm năng này đã được phát triển mạnh hơn trong năm 2018 và tiếp tục được chú 

trọng nhằm đa dạng các nghiệp vụ tạo doanh thu cho TVSI. 

Kiểm soát quy trình hoạt động, quản trị rủi ro hệ thống thông qua tiêu chuẩn hóa các quy trình 

nghiệp vụ, tự động hóa các công cụ giám sát đã giúp chúng tôi hạn chế tối đa các rủi ro hoạt 

động có thể xảy ra. Năm 2018, nợ xấu đã không phát sinh trên toàn hệ thống. 

Giải thưởng Fastest Growing Brokerage Network Vietnam 2018 do tạp chí Global Banking and 

Finance Review uy tín của Anh quốc trao tặng đã chứng nhận những nỗ lực trong việc mở rộng 

hệ thống mạng lưới môi giới của công ty, không chỉ bao gồm số lượng đơn vị kinh doanh mà cả 

số lượng và chất lượng nhân sự. 

TVSI vẫn phải đối mặt với những thử thách như phát triển dịch vụ khách hàng tổ chức, khách 

hàng nước ngoài và dịch vụ ngân hàng đầu tư có giá trị gia tăng cao để nâng cao cũng như đa 

dạng dịch vụ. Chỉ có phát triển đồng đều hơn nữa giữa các mảng dịch vụ mới tạo nên sức 

mạnh tổng thể của công ty vươn đến mục tiêu xa hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. 

2019 – Sẵn sàng nắm bắt cơ hội 

Hàng loạt các sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng của thế giới được tổ chức tại nước ta ngay 

trong đầu năm 2019 là một trong những tín hiệu quan trọng cho thấy Việt Nam đang là một tâm 

điểm đáng chú ý của thế giới.  

Chính phủ triển khai hàng loạt những giải pháp nhằm cải tiến thể chế, chú trọng phát triển cộng 

đồng doanh nghiệp tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả đầu tư. Cơ hội trong 

giai đoạn dân số vàng, nguồn vốn đầu tư FDI dồi dào, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, chính trị 

ổn định tiếp tục là điều kiện để nâng đỡ nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao. Thị trường chứng 

khoán 2019 với nhiều chính sách nâng đỡ thị trường như luật chứng khoán sửa đổi, sản phẩm 

mới cho thị trường như phái sinh trái phiếu chính phủ, chứng quyền, nỗ lực nâng hạng thị 

trường sẽ tiếp tục thu hút thêm được các nguồn vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán.  

Những tác động mạnh của động thái tăng lãi suất của FED nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục trong 

năm 2019; Mỹ và Trung Quốc sẽ cần thời gian đàm phán dài hơn để đạt được một thỏa thuận 

thương mại toàn diện; kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đi cùng với việc kiểm 

soát tốt lạm phát và tỷ giá dù chịu nhiều áp lực hơn tác động điểm số thị trường với dự báo Vn-

Index biến động trong khoảng 800 đến 1,100 điểm. 

Áp lực cạnh tranh từ nhóm các công ty chứng khoán có vốn đầu tư ngước ngoài mạnh về tiềm 

lực tài chính đang ngày càng mạnh mẽ cả về nhân sự, thị phần và cạnh tranh giá dịch vụ khi 

những quy định về mức phí tối thiểu đã được dỡ bỏ. Những thách thức của thị trường ngày 

càng mạnh đối với các công ty chứng khoán nội địa trong việc phát triển hoạt động của mình. 

Không phải vì thế mà chúng ta mất đi cơ hội phát triển. 

Sự sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh là điều kiện tiên quyết để TVSI tiếp tục phát 

triển trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh của thị trường. Vì vậy, một cơ cấu tổ chức chuyên sâu và 

linh hoạt, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng sẽ được kiện toàn trong đầu năm 2019 tạo tiền đề cho 

những kế hoạch đổi mới, sáng tạo phù hợp với quy mô công ty trên 1,000 tỷ đồng.  

Đối với hoạt động môi giới, chúng ta tiếp tục phát huy những điểm mạnh sẵn có ở mảng khách 

hàng cá nhân với dịch vụ tài chính linh hoạt, phát triển mạng lưới khách hàng tổ chức và hướng 



tới sự cân bằng trong cơ cấu kinh doanh môi giới. Cung cấp sản phẩm giao dịch chứng khoán 

phái sinh trong nửa đầu năm 2019 sẽ hoàn thiện đầy đủ các dịch vụ cung cấp đến nhà đầu tư. 

Tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ, quy trình dịch vụ môi giới giữ vững những lợi thế về hệ 

thống. Phát triển thêm các dịch vụ tài chính sáng tạo, năng động phù hợp với thị trường thu hút 

thêm các Nhà đầu tư cá nhân bám sát thị trường.  

Dịch vụ ngân hàng đầu tư sẽ là mảng hoạt động có thể mang lại kết quả đột phá khi sự dịch 

chuyển mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư quốc tế đang diễn ra, đặc biệt đối với các quốc gia đang 

đầu tư vào thị trường Trung Quốc cần tìm địa chỉ kinh doanh mới, phân tán rủi ro. Chúng tôi kỳ 

vọng sẽ mang lại những dịch vụ có giá trị gia tăng cao đối với mảng hoạt động này và có những 

cơ hội mang lại kết quả đột biến.  

Bảo toàn vốn với tỷ trọng sinh lời hợp lý là lựa chọn hàng đầu. Chúng tôi xác định mục tiêu thận 

trọng trong đầu tư, chỉ chấp nhận giải ngân trong những cơ hội thực sự rõ ràng với các tiêu 

chuẩn khắt khe hơn khi giải ngân trong điều kiện thị trường đã đạt mức P/E 15-17 (chúng tôi 

cho rằng không còn là định giá rẻ).  

Nhân sự, hệ thống tiếp tục được đầu tư tạo nền tảng ngày càng vững chắc để sáng tạo, linh 

hoạt hơn nữa trong môi trường kinh doanh mở rộng nhưng cạnh tranh này. Chúng tôi tin tưởng 

một chu trình đầu tư có chọn lọc về nhân sự và công nghệ trong những năm qua, cùng năng 

lực tài chính được nâng cao đã tích lũy đủ điều kiện cần để TVIS Sẵn sàng nắm bắt cơ hội 

trong năm 2019. 

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tín 

nhiệm của Quý Cổ đông; sự hợp tác tích cực của Quý Khách hàng và Đối tác cùng mang đến 

lợi ích có giá trị và tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin dành lời cảm ơn chân thành tới các anh chị em 

trong Công ty đã kề vai sát cánh cùng nhau xây dựng và cùng gặt hái những thành công cùng 

TVSI! 

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

Hồ Bửu Phương 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

           

Nguyễn Tiến Thành 

 
  



PHẦN 2: TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 TẦM NHÌN 

      Trở thành định chế tài chính trung gian hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán.  

 SỨ MỆNH 

     Tiên phong trong cung ứng dịch vụ tới khách hàng, đối tác. Vận hành hiệu quả, an toàn, 

minh bạch, đảm bảo lợi ích vượt trội của cổ đông. Kiến tạo môi trường làm việc năng 

động, khuyến khích cán bộ, nhân viên khẳng định giá trị bản thân, phát triển sự nghiệp. 

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

    Đổi mới, sáng tạo: Tích cực tiếp thu phản hồi, chủ động thay đổi linh hoạt để nâng tầm 

dịch vụ, thương hiệu. 

    Trung thực, minh bạch: Từ quan điểm tới hành động, lãnh đạo làm gương, nhân viên 

tuân thủ, đề cao đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng với niềm tin của khách hàng, cổ 

đông. 

Tự chủ, phân quyền: Cá nhân làm chủ công việc phù hợp với phạm vi thẩm quyền và 

trách nhiệm vì mục tiêu hiệu năng, hiệu quả. 

Dân chủ, tôn trọng: Mỗi ý kiến, quan điểm dù là khác biệt đều có cơ hội được thẳng 

thắn trao đổi, lắng nghe và ghi nhận với sự tôn trọng. 

  



PHẦN 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 

1. THÔNG TIN CƠ BẢN 

 Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt 

 Thành lập ngày : 28/12/2006 

 Vốn điều lệ  : 1.080.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm tám mươi tỷ 

đồng)  

 Địa chỉ  : Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội. 

 Số điện thoại            : (84) 24 3728 0921 

 Số fax                       : (84) 24 3728 0920 

 Email                        : contact@tvsi.com.vn 

 Website                    : www.tvsi.com.vn 

2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 Môi giới chứng khoán 

 Dịch vụ tài chính 

 Tự doanh chứng khoán 

 Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán 

 Bảo lãnh phát hành chứng khoán 

 Lưu ký chứng khoán 

3. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

2006  Thành lập TVSI.  

2007  Thành viên chính thức của HOSE, HNX;  

 Thành lập Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;  

 Triển khai thành công Core giao dịch chứng khoán của nước ngoài đầu tiên tại Việt 

Nam. 

2008  Tăng vốn điều lệ lên 128 tỷ đồng;  

 Cung cấp hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến iTrade-Home. 

2009  Tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng;  

 Thành lập các chi nhánh Hoàn Kiếm, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng;  

 Vận hành Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua điện thoại của TVSI sử dụng đầu số 

1900 1885; 

 Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu. 

2010  Thành lập Chi nhánh Quy Nhơn; Phòng Giao dịch Láng Hạ, Cộng Hòa; 

 Hệ thống website, giao dịch trực tuyến, mở tài khoản trực tuyến tích hợp trong phiên 

bản Website & iTrade 2010; 

 Đạt giải thưởng: “Tin & Dùng” 2009, “Thương hiệu chứng khoán uy tín 2010”; TOP 

500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR 500).  

2011  Thành lập Chi nhánh Mỹ Đình, Chi nhánh Vĩnh Long;  

 Triển khai Giao dịch ký quỹ tự động và là một trong những công ty chứng khoán đầu 

tiên đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hệ thống quản lý tự 

động; 

 Ra mắt hệ thống dịch vụ tiện ích mới: iPayment kết nối trực tiếp Vietcombank, 

Financial Portal, Bảng giá tích hợp; 

 Đạt giải thưởng: “Tin & Dùng” 2010 cho sản phẩm “Giao dịch trực tuyến” do Thời 

mailto:contact@tvsi.com.vn
http://www.tvsi.com.vn/


báo Kinh tế Việt Nam trao tặng. 

2012  Triển khai ứng dụng giao dịch trên thiết bị cầm tay iTrade Mobile; 

 Nâng cấp tính năng đặt lệnh trực tiếp cho Financial Portal. 

2013  Chuyển trụ sở chính về số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; 

 Đạt TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần cao nhất HNX quý 3/2013; 

 Thành lập Phòng Giao dịch Tây Hồ; 

 Áp dụng chính sách chăm sóc khách hàng VIP chuyên biệt; 

 Phát triển tính năng thông minh trên iTrade Home: Tự động chia lệnh, Thực hiện 

quyền online, Bán chứng khoán lô lẻ online. 

2014  Ra mắt công cụ giao dịch trực tuyến hoàn toàn mới iTrade Home 2014; 

 Đạt TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần cao nhất HNX quý 3/2014; 

 Phát hành thành công 188,5 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ TVSI; 

 Xây dựng bảng giá trực tuyến dành riêng cho khách hàng TVSI; 

 Trở thành thành viên lập quỹ ETF VFMVN30 nội đầu tiên của Việt Nam. 

2015  Phát hành thành công 232 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp TVSI;  

 Ra mắt TVSI Mobile: Ứng dụng giao dịch trực tuyến dành cho thiết bị cầm tay sử 

dụng iOS và Android; 

 Triển khai sản phẩm mới: Margin Group – Tạo các gói sản phẩm chuyên biệt đáp 

ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm khách hàng. 

2016  Đạt TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cao nhất HNX 2016; 

 Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tổng 

CTCP Bảo hiểm Bảo Long; 

 Ra mắt sản phẩm mới: Kết nối chuyển tiền trực tuyến đến từ ngân hàng TMCP Sài 

Gòn (SCB); iTrade Home, TVSI Mobile – bản nâng cấp lệnh thông minh, quản lý lãi 

lỗ giao dịch, giao dịch đa tài khoản và tích hợp 04 ngôn ngữ Việt – Anh – Hàn – 

Hoa; 

 Ra mắt Website và Financial Portal: Công nghệ HTML Responsive cho cả các số 

liệu tài chính; 

 Đạt giải thưởng: Hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến tốt nhất Việt Nam năm 

2016 (Best Online Trading Platform Vietnam 2016) do tạp chí International Finance 

Magazine Anh Quốc bình chọn và trao tặng. 

2017  Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng; 

 Phát hành thành công 02 đợt trái phiếu doanh nghiệp TVSI với giá trị trên 400 tỷ 

đồng; 

 Thành lập Phòng Môi giới Cầu Giấy trực thuộc Chi nhánh Mỹ Đình; Nâng cấp 02 

PGD Láng Hạ và Tây Hồ thành Chi nhánh;  

 Triển khai Dịch vụ tài khoản đầu tư gián tiếp cho khách hàng nước ngoài qua dịch 

vụ BIDV@Securities; 

 Đạt giải thưởng: Sản phẩm giao dịch ký quỹ Chứng khoán tốt nhất Việt Nam (Best 

Margin Trading Product Vietnam 2017) do tạp chí Global Banking & Finance Review 

Anh Quốc trao tặng. 

2018  Tăng vốn điều lệ lên 1,080 tỷ đồng; 

 Thành lập 2 đơn vị kinh doanh môi giới: Phòng Môi giới Mễ Trì trực thuộc Chi nhánh 



Mỹ Đình và BS09 Hồ Chí Minh;  

 Đạt giải thưởng: Công ty phát triển mạng lưới môi giới nhanh  nhất Việt Nam 2018 

(Fastest Growing Brokerage Network Vietnam 2018) do tạp chí Global Banking & 

Finance Review Anh Quốc trao tặng; VNR500 lợi nhuận cao nhất. 

 Tư vấn niêm yết Công ty CP BĐS Netland (NRC); Tư vấn đăng ký giao dịch Tổng 

công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - VGI). 

 Phát hành thành công 02 đP BĐS Netland (NRC); Tư vấn đăng ký giao dịch Tổng 

công; 

 

4. CÁC DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC 

 

 

 

  



5. BỘ MÁY TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

a. Sơ đồ tổ chức 

 

b. Nhân sự chủ chốt 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Ông Hồ Bửu Phương – Chủ tịch HĐQT  

Cử nhân Kế toán - Đại học Kinh tế TP.HCM; 

Thạc sỹ Kế toán Quốc tế - Đại học Swinburne of Technology (Úc); 

Kiểm toán viên hành nghề VN – CPA. 

 

Chủ tịch HĐQT CTCP CK Tân Việt (05/2017 – nay); 

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ An Phát (03/2012 – 03/2018); 

Giám đốc tư vấn TCDN kiêm Phó Giám đốc CN TP.Hồ Chí Minh CTCP CK Tân Việt 

(11/2007 – 03/2012); 

Chủ nhiệm kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (09/1999 - 10/2007); 

Số cổ phần đang sở hữu tại TVSI: 3,346,871 cổ phần 

 

 Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc  

Cử nhân Tài chính ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân; 

Thạc sỹ Quản lý phát triển - Asian Institute of Management (Philippines). 

 



Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN TP.Hồ Chí Minh CTCP Chứng khoán Tân Việt 

(01/2016 - nay); 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN TP.Hồ Chí Minh CTCP Chứng khoán Tân Việt 

(2008 - 01/2016); 

Giám đốc Dịch vụ chứng khoán CTCP Chứng khoán Tân Việt (2007-2008). 

Số cổ phần đang sở hữu tại TVSI:  3,343,220 cổ phần. 

 

 Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc  

Kỹ sư tin học – Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Sofia, Bulgaria; 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân. 

 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt (2007 - nay); 

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT (2012 - nay); 

Phó Giám đốc Trung tâm tin học Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (1997 - 2006). 

Số cổ phần đang sở hữu tại TVSI: 947,031 cổ phần. 

 

 Ông Trần Việt Đức – Thành viên HĐQT  

Chuyên gia quản trị - Đại học Harvard, Hoa Kỳ 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Texas, Arlington, Hoa Kỳ 

Cử nhân Luật kinh doanh - Đại học Xã hội và Nhân văn 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Thành viên HĐQT độc lập CTCP Chứng khoán Tân Việt (03/2018 – nay); 

Giám đốc Quỹ đầu tư IDG Ventures Vietnam (2004 – nay); 

Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (2001 – 2004); 

Trợ giảng  Đại học Texas, Arlington, Hoa Kỳ (1998 – 2001); 

Kiểm toán viên Công ty Deloitte & Touch, Hoa Kỳ (1996 – 1998); 

Phó phòng Công ty Kiểm toán Việt Nam (1992 –1996). 

 

 Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Chương trình Cao học Việt – Bỉ – Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học viện Ngân hàng 

Cử nhân Ngoại ngữ – ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia 

 

Thành viên HĐQT CTCP CK Tân Việt (03/2018 - nay); 

Phó Tổng Giám đốc CTCP CK Tân Việt (2017 - nay); 

Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng CTCP CK Tân Việt (2008 - 2017); 

Trưởng phòng KTTC Chi nhánh NH Ngoại thương Việt Nam (2005 - 2007). 

Số cổ phần đang sở hữu tại TVSI: 87,927 cổ phần. 

 

BAN KIỂM SOÁT  

 Bà Phạm Mai Chi - Trưởng ban 

Cử nhân Kế toán - Đại học Tài chính kế toán, Hà nội; 

CPA Việt Nam (2007); 



CPA Australia (2016). 

  

Phó phòng NS & KSNB CTCK Tân Việt (03/2011 - 2018); 

Kiểm toán viên VACO/Deloitte Việt Nam (8/2002 - 12/2010). 

Số cổ phần đang sở hữu tại TVSI: 10,331 cổ phần. 

 

 Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến - Thành viên 

Cử nhân Tài chính Tín dụng - Đại học Ngân hàng TP.HCM; 

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng - Đại học Kinh tế TP. HCM. 

  

Phó phòng Dịch vụ Chứng khoán CN TP. Hồ Chí Minh CTCP Chứng khoán Tân Việt 

(4/2009 - nay); 

Chuyên viên phòng Dịch vụ Chứng khoán CN  TP. Hồ Chí Minh CTCP Chứng khoán 

Tân Việt (03/2007 - 03/2009); 

Chuyên viên kế toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn (06/2006 - 03/2007). 

Số cổ phần đang sở hữu tại TVSI: 15,000 cổ phần. 

 

 Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên 

Cử nhân kinh tế Tài chính Kế toán - Đại học Thương Mại 

 

Phó phòng Tư vấn TCDN CTCP Chứng Khoán Tân Việt (2008 – nay); 

Phụ trách CN Hà Nội Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán S&S (2005 – 2008); 

Kế toán trưởng CT CP Thiết bị Thực phẩm CN. Hà Nội (2002 – 2005); 

Kế toán trưởng CT TNHH Sơn Hà (2000 – 2002). 

Số cổ phần đang sở hữu tại TVSI: 16,806 cổ phần. 

 

BAN ĐIỀU HÀNH  

 Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc  

Cử nhân Tài chính ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân; 

Thạc sỹ Quản lý phát triển - Asian Institute of Management (Philippines). 

 

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN TP.Hồ Chí Minh CTCP Chứng khoán Tân Việt 

(01/2016 - nay); 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN TP.Hồ Chí Minh CTCP Chứng khoán Tân Việt 

(2008 - 01/2016); 

Giám đốc Dịch vụ chứng khoán CTCP Chứng khoán Tân Việt (2007-2008). 

Số cổ phần đang sở hữu tại TVSI:  3,343,220 cổ phần. 

 

 Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc  

Kỹ sư tin học – Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Sofia, Bulgaria; 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân. 

 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt (2007 - nay); 

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT (2012 - nay); 

Phó Giám đốc Trung tâm tin học Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (1997 - 2006). 



Số cổ phần đang sở hữu tại TVSI: 947,031 cổ phần. 

 

 Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Chương trình Cao học Việt – Bỉ – Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học viện Ngân hàng 

Cử nhân Ngoại ngữ – ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia 

 

Thành viên HĐQT CTCP CK Tân Việt (03/2018 - nay); 

Phó Tổng Giám đốc CTCP CK Tân Việt (2017 - nay); 

Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng CTCP CK Tân Việt (2008 - 2017); 

Trưởng phòng KTTC Chi nhánh NH Ngoại thương Việt Nam (2005 - 2007). 

Số cổ phần đang sở hữu tại TVSI: 87,927 cổ phần. 

 

 Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Kế toán trưởng 

Cử nhân kế toán kiểm toán – Đại học Kinh tế Quốc dân; 

Cử nhân luật kinh tế – Đại học Luật Hà Nội. 

 

Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Tân Việt (05/2017 – nay); 

Trưởng phòng kế toán CTCP Chứng khoán Tân Việt (01/2017 – 04/2017); 

Phó phòng kế toán CTCP Chứng khoán Tân Việt (02/2013 – 12/2016). 

Số cổ phần đang sở hữu tại TVSI: 31,704 cổ phần. 

 

 Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Giám đốc Khối Môi giới 

Cử nhân ngoại giao – Học Viện Ngoại Giao ; 

KTV Công nghệ thông tin – Đại học công nghệ Hồ Chí Minh. 

 

Giám đốc Môi giới CTCP Chứng khoán Tân Việt (2018 – nay); 

Trợ lý Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Tân Việt (2016 - 2017); 

Trưởng phòng MG & PTTT CTCP Chứng khoán Tân Việt (2012 - 2016); 

Phó phòng MG&PTTT CTCP Chứng khoán Tân Việt (2010 - 2012). 

 

 Ông Tạ Minh Phương – Giám đốc Khối Vận hành 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Chương trình Cao học Pháp - Việt (CFVG) - Đại học Kinh 

tế Quốc dân; 

Kỹ sư tin học – Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

 

Giám đốc vận hành CTCP Chứng khoán Tân Việt (01/2017 – 12/2018); 

Trưởng phòng CNTT CTCP Chứng khoán Tân Việt (08/2010 - 12/2016). 

Phó phòng CNTT CTCP Chứng khoán Tân Việt (11/2008 - 08/2010). 

6. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Tại thời điểm 31/12/2018, cơ cấu cổ đông TVSI như sau: 

Cổ phần: 



Tổng số cổ phần 108,000,000 CP 

Loại cổ phần đang lưu hành CP phổ thông 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do 108,000,000 CP 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, 

điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu 
Không có 

Cơ cấu cổ đông: 

 Theo tỷ lệ sở hữu: 

 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% CP trở lên): 9 Cổ đông, chiếm tỷ lệ 83,84%; 

 Cổ đông khác: 72 Cổ đông, chiếm tỷ lệ 16,16%. 

 Theo loại đối tượng: 

 Cổ đông tổ chức: 02 Cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,2%; 

 Cổ đông cá nhân:  79 Cổ đông, chiếm tỷ lệ 99,80%; 

Ghi chú: TVSI hiện không có Cổ đông Nhà nước. 

 

7. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

Người lao động gắn bó với công ty ngoài những điều kiện về thu nhập còn có sự ảnh hưởng rất 

lớn bởi môi trường làm việc, văn hóa làm việc. Các thành viên sáng lập TVSI đã xác định Giá trị 

cốt lõi của Công ty trong đó bao gồm tính Tự chủ, Phân quyền và Dân chủ, tôn trọng là một 

trong các nền tảng phát triển Công ty. Trên cơ sở đó, Công ty nỗ lực đem lại cho mỗi thành 

viên điều kiện tốt nhất về môi trường, cơ sở vật chất, giúp CBNV ổn định cuộc sống, tích lũy tài 

sản và nâng cao giá trị tinh thần. 

Tự chủ, phân quyền 

Con người để phát triển cần một không gian sống, một không gian sáng tạo trong phạm vi 

quyền hạn, năng lực. Tại TVSI, mỗi cá nhân được sáng tạo, chịu trách nhiệm trên phạm vi 

quyền hạn và công việc mình được giao. Từ giá trị này, các cá nhân đã tạo cho mình được 

không gian, môi trường làm việc tự chủ hơn, sáng tạo hơn để phát huy tối đa khả năng của 

mình.  

Dân chủ, tôn trọng 

Từ việc tạo ra không gian làm việc thuận lợi, hướng đến phát triển các cá nhân đòi hỏi sự dân 

chủ và tôn trọng trong các quyết định công việc. Môi trường chuyên nghiệp, văn minh cùng hệ 

thống văn phòng Xanh, Sạch, Đẹp, thân thiện tạo sự hứng khởi, thoải mái cho CBNV trong 

công việc hàng ngày.  

Minh chứng cho những giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp nêu trên trong quá trình phát 

triển 12 năm tại TVSI cho thấy, tỷ lệ lớn những nhân sự chủ chốt của công ty đều được nuôi 

dưỡng và phát triển từ nguồn lực nội tại. Hướng đi này sẽ tiếp tục được duy trì kết hợp với 

những nhân tố mới để xây dựng TVSI luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội. 

8. ĐỐI TÁC HỢP TÁC TOÀN DIỆN 

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB)  

Ngân hàng TMCP Sài Gòn là đối tác đã đồng hành cùng TVSI ngay từ ngày đầu thành lập và 

trong những giai đoạn khó khăn nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tháng 05/2016, 



SCB và TVSI chính thức ký thỏa thuận “Đối tác toàn diện” nhằm có những chính sách hiệp trợ 

nhau trong việc phát triển dịch vụ. 

Trong những năm qua, hai bên đã kết hợp mang đến những lợi ích lớn trong quá trình hợp tác 

từ phát triển thương hiệu đến kinh doanh. Trên tinh thần đối tác tin cậy, cả SCB và TVSI tiếp 

tục cùng nhau xây dựng các dịch vụ kết hợp, hỗ trợ nhau nâng cao hiệu quả kinh doanh, mang 

thêm giá trị gia tăng cho khách hàng. 

 

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Long (BLI) 

Cũng trong tháng 05/2016, TVSI và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đã trở thành đối 

tác hợp tác toàn diện của nhau. Với tính chất cung cấp dịch vụ bổ trợ cùng phát triển, hai bên 

đã bước đầu triển khai các hợp tác khăng khít về tài chính, bán chéo sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHẦN 4: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

Năm 2018 ghi nhận những con số ấn tượng trong tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và ổn 

định kinh tế vĩ mô. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017, mức tăng 

cao nhất 11 năm qua, vượt mục tiêu 6,7% đặt ra đầu năm, lạm phát được kiểm soát ở mức 

3,54%, đạt mục tiêu tăng dưới 4%.  

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ 3 lần tăng lãi suất từ FED cùng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

leo thang đã ảnh hưởng mạnh đến dòng tiền vào chứng khoán. Chỉ số VN-index lập đỉnh 1.204 

điểm, những phiên điều chỉnh mạnh, mức thấp nhất thiết lập trong năm là 880,85 điểm và kết 

thúc phiên giao dịch cuối năm, đóng cửa ở 892,54 điểm, giảm 9,3% so với năm 2017. 

Mặc dù nền kinh tế đạt được sự tăng trưởng cao, thị trường chứng khoán lập đỉnh lịch sử 

nhưng ngay sau tháng 4 là 8 tháng khó khăn đối với kênh đầu tư chứng khoán. TVSI đã có một 

năm hoạt động nhiều nỗ lực với những kết quả đáng ghi nhận khi hầu hết các hoạt động kinh 

doanh chính của công ty đều hoàn thành và vượt so với kế hoạch đặt ra và có thể điểm ra một 

số nét nổi bật  

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2018, TVSI đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1.080 tỷ đồng. Đây là dấu mốc quan trọng 

trong chặng đường 12 năm hình thành và phát triển của TVSI, nâng vị thế công ty gia nhập 

nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng tại thị trường chứng 

khoán Việt Nam hiện nay. 

Việc hàng loạt các công ty chứng khoán được các định chế tài chính lớn của Châu Á mua lại và 

đầu tư nguồn vốn, nhân lực, công nghệ tại thị trường Việt Nam cho thấy sức hấp dẫn của thị 

trường nhưng cũng tạo ra những sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên tất cả các phương diện 

từ giá dịch vụ, nhân sự đến nguồn lực đầu tư đối với Công ty.  

Mặc dù vậy, TVSI tiếp tục duy trì được ưu thế linh hoạt trong dịch vụ đã đáp ứng được một 

phân khúc khách hàng cá nhân trên thị trường để duy trì đà tăng trưởng của mình. Với việc đầu 

tư về nhân sự (tăng 52 nhân sự so với 2017), nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư cơ sở hạ 

tầng văn phòng làm việc (Hội sở, CN HCM, Láng Hạ, Hoàn Kiếm, Mỹ Đình, Mễ Trì, Vĩnh Long) 

đã là tiền đề để chúng ta hoàn thành kế hoạch năm 2018. 

Công ty đã hoàn thành và vượt so với kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 

chính của công ty đặt ra. Năm 2018, tổng doanh thu và các thu nhập khác đạt 327,6 tỷ đồng, 

tăng 11,46% so với năm 2017, hoàn thành 131% kế hoạch. Chi phí hoạt động kinh doanh tăng 

35% so với kế hoạch tương đương với mức tăng trưởng doanh thu do công ty đầu tư mạnh vào 

tăng trưởng nhân sự, mạng lưới hệ thống để phát triển kinh doanh. Lợi nhuận sau thuế công ty 

hoàn thành vượt 19% kế hoạch được giao khi đạt 60,36 tỷ đồng. Lũy kế trong giai đoạn 2014-

2018, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt 21%, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đạt 22%. 

Doanh thu năm 2018 tăng 2,17 lần, lợi nhuận sau thuế tăng 2,23 lần so với năm 2014. 

Bảng 1: Kết quả kinh doanh thực hiện so với kế hoạch năm 2018 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2018 

Năm 

2017 

Kế hoạch 

2018 
%TH/KH 

%+/- 

2018/2017 

Doanh thu 327.605 293.935 249.814 131% 11% 

1. Môi giới 111.838 84.838 93.053 120% 32% 



2. Dịch vụ tài chính 143.099 107.318 115.976 123% 33% 

3. Đầu tư tự doanh 44.664 85.753 25.500 175% -48% 

4. Tư vấn và đại lý phát 

hành chứng khoán 
11.579 4.625 6.820 170% 150% 

5. Tiền gửi 10.425 7.143 6.000 174% 46% 

6. Doanh thu lưu ký CK 5.260 2.628 2.165 243% 100% 

7. Khác 742 1.631 300 247% -54% 

Chi phí 252.448 192.828 186.767 135% 31% 

Lợi nhuận trước thuế 75.158 101.107 63.047 119% -26% 

Lợi nhuận sau thuế 60.368 81.294 50.838 119% -26% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính TVSI đã kiểm toán)  

Công ty tiếp tục bám sát định hướng hoạt động kinh doanh cốt lõi là Môi giới và Dịch vụ tài 

chính. Hai mảng kinh doanh chính đóng góp 78% tổng doanh thu công ty trong năm tài khóa 

2018. Các nhóm sản phẩm dịch vụ tài chính vẫn duy trì được tính cạnh tranh trên thị trường 

nhờ những đặc tính ưu việt về độ linh hoạt, phù hợp với khẩu vị của nhiều nhóm Nhà đầu tư. 

Đặc biệt, năm 2018 ghi nhận sự phát triển vượt bậc của hoạt động dịch vụ Ngân hàng đầu tư 

khi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt doanh thu 11,58 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng 

kỳ, vượt 70% kế hoạch. Việc thực hiện thành công các giao dịch có quy mô và giá trị lớn góp 

phần nâng cao vị thế thương hiệu cho công ty. 

Hệ thống dịch vụ cung cấp đến khách hàng giao dịch đảm bảo sự tiện ích, ổn định bằng các 

giải pháp công nghệ trực tuyến toàn diện từ giao dịch đặt lệnh, quản lý tài sản đến các nghiệp 

vụ chứng khoán như thực hiện quyền, chuyển chứng khoán, mua bán lô lẻ,...  

Hội đồng quản trị cũng đã quyết định một cơ cấu tổ chức mới của công ty theo hướng chuyên 

môn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ TVSI cung cấp ra thị trường. 

Hướng đi này đảm bảo cho quá trình phát triển mở rộng dịch vụ, chuyên sâu nghiệp vụ hướng 

đến đa dạng các mảng kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động.  

Các giải pháp đầu tư đồng bộ có trọng điểm đã giúp TVSI trong năm mở thêm được 03 đơn vị 

kinh doanh môi giới thuộc hệ thống hiện diện hầu khắp các tỉnh thành phố lớn của cả nước. 

Thêm vào đó, bộ phận chăm sóc khách hàng được thành lập đã tạo nên bước đột phá trong 

chăm sóc, cung cấp dịch vụ chất lượng từ các khách hàng lớn đến khách hàng mới của công 

ty. 

Giải thưởng Fastest Growing Brokerage Network Vietnam 2018 do tạp chí uy tín của Anh Quốc 

Global Banking and Finance Review trao tặng đã chứng nhận những nỗ lực trong việc mở rộng 

hệ thống mạng lưới môi giới của công ty trong năm qua, không chỉ bao gồm số lượng đơn vị 

kinh doanh mà cả số lượng và chất lượng nhân sự. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính TVSI đã kiểm toán các năm,  

số liệu được trình bày lại phù hợp chế độ kế toán mới) 

2. TÀI SẢN – NGUỒN VỐN 

Hoạt động kinh doanh chứng khoán ngày càng đòi hỏi phải nâng cao năng lực tài chính để đáp 

ứng những quy định của nhà nước về mức vốn điều lệ tối thiểu trong cung cấp các sản phẩm 

dịch vụ phái sinh. Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính là yêu cầu tiên quyết để Công ty có thể tăng 

trưởng quy mô, gia tăng cạnh tranh thu hút khách hàng. 

Chiến lược về nguồn vốn được TVSI xây dựng giai đoạn 5 năm từ 2017-2022 với mức vốn điều 

lệ đạt mức 1000 tỷ đồng theo lộ trình. Nhưng với sự tin tưởng, tầm nhìn của cổ đông, TVSI đã 

hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1080 tỷ đồng ngay trong năm 2018 (tháng 12/2018) đưa Tân 

Việt trở thành một trong số những định chế tài chính lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Bên cạnh việc nâng vốn, công ty đã phát hành thành công 2 đợt trái phiếu doanh nghiệp với 

tổng giá trị 277 tỷ đồng, nâng tổng số vốn huy động qua phát hành trái phiếu lên 677 tỷ đồng, 

qua đó, nâng tổng nguồn vốn của TVSI tại thời điểm 31/12/2018 đạt 1.999 tỷ đồng, tăng 66% 

so với đầu năm. Nguồn vốn tăng thêm được đầu tư chủ yếu vào các khoản cho vay, tiền gửi và 

các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. 
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Biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ 2006-2018 

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính TVSI đã kiểm toán các năm,  

số liệu được trình bày lại phù hợp chế độ kế toán mới) 

Cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển biến tích cực, tỷ trọng vốn chủ sở hữu tăng, tỷ trọng nợ giảm. 

Nếu trong giai đoạn 2014-2017, tỷ trọng tài sản đầu tư bằng vốn chủ sở hữu dao động từ 46% 

đến 50% thì với việc tăng vốn điều lệ lên gấp đôi so với cuối năm 2017, tỷ trọng đầu tư tài sản 

bằng vốn chủ sở hữu tăng lên 60% tại thời điểm kết thúc năm 2018.  

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (trên 98%), tài sản dài hạn chiếm tỷ 

trọng rất nhỏ. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, khoản mục cho vay vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất 

thể hiện định hướng kinh doanh lấy môi giới và dịch vụ tài chính làm chủ đạo. Tỷ trọng đầu tư 

vào tiền gửi, giấy tờ có giá tăng; tỷ trọng đầu tư tự doanh giảm do những diễn biến khó lường 

trên thị trường chứng khoán năm 2018. 

Bảng: Cơ cấu tài sản – nguồn vốn 2014-2018 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Tài sản ngắn hạn 762.167 806.130 830.001 1.180.748 1.972.671 

Tài sản dài hạn 12.073 16.696 19.850 23.088 26.648 

Tổng tài sản 774.240 822.826 849.850 1.203.835 1.999.319 

Nợ phải trả 384.906 440.799 460.061 603.772 802.882 

Nợ ngắn hạn 169.201 25.322 273.986 239.882 225.882 

Nợ dài hạn 215.705 415.477 186.075 363.890 577.000 

Vốn chủ sở hữu 389.334 382.026 389.790 600.063 1.196.437 

Tổng nguồn vốn 774.240 822.826 849.850 1.203.835 1.999.319 

 

  



Biểu đồ: Nguồn vốn TVSI 

 Đơn vị: Tỷ đồng 

 

 

3. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 

Sức khỏe của một doanh nghiệp được thể hiện rõ ràng hơn qua các chỉ số về khả năng thanh 

toán, cơ cấu nợ, cơ cấu tài sản trong năm. Những chỉ số này của TVSI ngày càng chuyển biến 

theo hướng tích cực, mang đến sự an toàn cho hoạt động kinh doanh, sự ổn định và phát triển 

của doanh nghiệp. 

Chỉ số thanh toán 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Chỉ số tiền mặt 1,01 3,81 0,49 0,37 1,39 

Chỉ số thanh toán nhanh 4,47 31,70 3,02 4,92 8,71 

Chỉ số thanh toán hiện 

hành 
4,50 31,83 3,03 4,92 8,72 

Các chỉ số nợ           

Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản 0,5 0,54 0,54 0,5 0,40 

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở 

hữu 
0,99 1,15 1,18 1,01 0,67 

Hệ số an toàn tài chính 255,80 266,95 306,46 706,12 577 

Cơ cấu tài sản 
     

TSNH/ Tổng tài sản  98,44% 97,97% 97,66% 98,08% 98,67% 

TSDH/ Tổng tài sản 1,56% 2,03% 2,34% 1,92% 1,33% 

Tỷ suất sinh lợi 
     



Doanh thu thuần/Tổng tài 

sản bình quân 
0,22 0,18 0,21 0,29 0,24 

Hệ số LN sau thuế/ Vốn 

chủ sở hữu bình quân 

(ROEA) 

0,07 0,04 0,06 0,16 0,09 

Hệ số LN sau thuế/ Tổng 

tài sản bình quân (ROAA) 
0,04 0,02 0,03 0,08 0,04 

 

Các chỉ số phản ánh khả năng thanh toán và nợ đều cải thiện rõ rệt so với cuối năm 2017. Chỉ 

số tiền mặt là 1,39, tăng 3,75 lần, chỉ số thanh toán nhanh và thanh toán hiện hành tăng 1,77 

lần so với cuối năm 2017. Khả năng thanh toán tăng cao giúp đáp ứng tốt hơn yêu cầu thanh 

khoản và chủ động trước những rủi ro bất thường. 

Các chỉ số nợ ghi nhận mức thấp nhất trong giai đoạn 2014-2018, chỉ số nợ trên tổng tài sản và 

nợ trên vốn chủ sở hữu lần lượt là 0,4 và 0,67. Công ty sử dụng ít nợ hơn trong hoạt động kinh 

doanh giúp gia tăng tính tự chủ tài chính, giảm gánh nặng lãi suất. 

Cơ cấu tài sản không có sự biến động lớn giữa các năm, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, 

tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ.  

Tỷ suất sinh lợi có giảm so với cùng kỳ năm 2017, tuy nhiên, xét trong giai đoạn 5 năm từ 2014-

2018, các chỉ số tỷ suất sinh lợi tăng cao hơn mức trung bình, hiệu quả sinh lợi của công ty có 

sự cải thiện đáng kể. 

  



PHẦN 5: CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

1. MÔI GIỚI  

Những biến động rất mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 cả về thanh 

khoản, điểm số và tâm lý thị trường đã tạo nên một năm hoạt động kinh doanh với nhiều sắc 

thái từ lạc quan đến lo lắng. Điểm số Vn-Index đạt mức đỉnh lịch sử 1205 điểm vào tháng 4 và 

ngay sau đó giảm mạnh đến hết năm lui về ngưỡng 892 điểm. Nếu so với mức đỉnh từng xác 

lập trong năm hơn 1.200 điểm vào đầu tháng 4, chỉ số đại diện cho HoSE đã giảm tới hơn 25% 

và năm 2018 cũng ghi dấu là năm biến động mạnh nhất kể từ khủng hoảng cách đây hơn 10 

năm và chấm dứt đà tăng của Vn-Index kéo dài liên tục từ năm 2016. Giá trị giao dịch trung 

bình phiên của thị trường năm 2018 tăng 38,3% so với năm 2017, trong đó thanh khoản thị 

trường rất cao trong 5 tháng đầu năm và giảm 68% vào 7 tháng cuối năm.  

Kết quả hoạt động môi giới ghi nhận doanh thu 111,8 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, vượt 

20% so với kế hoạch. Hoạt động môi giới tiếp tục là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty 

khi chiếm 34% trong tổng doanh thu, tăng mạnh so với con số 29% năm 2017.  

Biểu đồ: Doanh thu môi giới 

ĐVT: Tỷ đồng 

 
 

Duy trì và giữ vững thị phần Môi giới 

Sự gia nhập của hàng loạt các công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tạo 

nên sự cạnh tranh quyết liệt về thị phần trên thị trường giữa các công ty chứng khoán, đặc biệt 

là TOP 15 công ty có thị phần môi giới đứng đầu. Với ngưỡng  thị phần môi giới trên thị trường 

ở mức 1,5% – 1,8% từ năm 2014-2018, TVSI tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng về thị phần môi 

giới trong những năm tới. Các chính sách đa dạng phân khúc khách hàng, khách hàng Doanh 

nghiệp, khách hàng nước ngoài được đặc biệt chú trọng và nhấn mạnh trong năm 2019.  

  



Biểu đồ: Thị phần của TVSI  năm 2014-2018 

 

Tiếp tục mở rộng mạng lưới Đơn vị kinh doanh  

Mạng lưới Đơn vị kinh doanh của Khối Môi giới đã tiếp tục được phát triển mở rộng nhằm khai 

thác thêm nhiều mảng khách hàng nhưng luôn đi kèm với đó là hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị. Năm 2018, Khối Môi giới đã thành lập thêm 03 đơn vị kinh doanh (02 đơn vị tại miền 

Bắc – 01 đơn vị tại miền Nam). Theo đó, hệ thống Môi giới từ 13 đơn vị kinh doanh năm 2017 

đã tăng lên 16 đơn vị kinh doanh phân bổ đồng đều trên cả 2 miền Bắc – Nam. Toàn khối Môi 

giới có 15/16 đơn vị kinh doanh hoàn thành và vượt chỉ tiêu kinh doanh được giao năm 2018. 

Năm 2019, TVSI tiếp tục chú trọng mục tiêu tăng trưởng và mở rộng mạng lưới qua đó mở rộng 

cơ hội cho các nhà đầu tư trên toàn quốc tiếp cận thị trường chứng khoán đồng thời nâng cao 

vị thế hình ảnh của TVSI trên thị trường.  

Tăng trưởng mạnh về số lượng tài khoản và tài sản quản lý. 

Tính đến cuối năm 2018, TVSI quản lý hơn 63.000 tài khoản Nhà đầu tư, tăng 7.548 tài khoản 

tương ứng 13,4% so với năm 2017. Số lượng tài khoản khách hàng hoạt động trong năm 2018 

đạt tỷ lệ cao là kết quả của chiến lược hoạt động kinh doanh đúng đắn, đa dạng hóa sản phẩm, 

chu đáo tận tình trong dịch vụ chăm sóc khách hàng, linh hoạt tối đa hỗ trợ dịch vụ tài chính 

cho nhà đầu tư. 

Tổng tài sản quản lý tại TVSI đã chạm gần con số 50.000 tỷ tăng trưởng mạnh so với năm 

2017. Kết quả này được tích lũy bởi sự nỗ lực của toàn bộ nhân viên TVSI trong quá trình phát 

triển khách hàng mới và khai thác nguồn tài sản lưu ký các Doanh nghiệp lớn sẽ tiếp tục trở 

thành định hướng phát triển trong năm 2019. 

  



Biểu đồ: Tổng số tài khoản và mở mới giai đoạn năm 2014-2018 

 

Tăng trưởng về đội ngũ Môi giới  

Sản phẩm dịch vụ môi giới chứng khoán gắn liền với quá trình cung cấp dịch vụ theo hệ thống 

và nhân sự thực hiện. Bởi vậy, TVSI luôn theo đuổi chiến lược nhân sự xuất sắc để có chất 

lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 

Một đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề luôn được đào tạo, nuôi dưỡng và 

phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. Các chương trình đào tạo 

chuyên môn, kỹ năng mềm cho cán bộ nhân viên Môi giới, những chính sách hỗ trợ tài chính 

cho CBNV học thêm các chứng chỉ phái sinh, chứng chỉ nghề tài chính như CFA, ACCA qua đó 

nâng cao “giá trị gia tăng” của mỗi nhân viên trong công ty.  

Chính điều đó đã thu hút được nhân sự mới đến với TVSI trong năm vừa qua, riêng nhân sự 

môi giới năm 2018 tăng 34% so với năm 2017.  

Với những chính sách nhân sự hợp lý coi trọng yếu tố con người, chất lượng nhân sự môi giới 

ngày càng nâng cao rõ rệt. Điều này thể hiện không những ở tỷ lệ tăng trưởng doanh số bình 

quân ấn tượng của CBNV mà còn thể hiện ở sự hài lòng của khách hàng khi đến với TVSI. 

 

Biểu đồ: Tăng trưởng nhân sự môi giới qua các năm 

Đơn vị tính: người 

 



2. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH  

Dịch vụ tài chính (cho vay ký quỹ) đã trở thành mảng kinh doanh cốt lõi của tất cả các công ty 

chứng khoán trên thị trường. Trong năm 2018 thị trường cho vay ký quỹ giao dịch chứng khoán 

cạnh tranh lãi suất rất khắc nghiệt với hàng loạt đối thủ là các công ty có sự hậu thuẫn ngân 

hàng mẹ, tập đoàn tài chính nước ngoài với giá vốn thấp (từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan). 

Công ty đã có các chính sách hỗ trợ linh hoạt để nhân viên môi giới vẫn giữ chân được khách 

hàng và đảm bảo hoạt động mang lại hiệu quả. 

Doanh thu hoạt động dịch vụ tài chính đạt 143,1 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, hoàn thành 

123% kế hoạch. Dư nợ hoạt động cho vay tại thời điểm cuối năm 2018 đạt 1,149 tỷ đồng, tăng 

23%. Doanh thu hoạt động dịch vụ tài chính chiếm 44% tổng doanh thu. Hoạt động dịch vụ tài 

chính cùng với môi giới chứng khoán tiếp tục là hai hoạt động chủ đạo mang lại doanh thu 

chính cho công ty trong năm tài khóa 2018, đóng góp  78% tổng doanh thu. 

 

Bảng: Dư nợ và Doanh thu dịch vụ tài chính 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 
Năm 2018 

Kế 

hoạch 

2018 

%Hoàn 

thành 

Tăng 

trưởng 

so với 

2017 

Tổng dư nợ dịch 

vụ tài chính 
415 591 770 1025 872 117,59% 33,11% 

Doanh thu dịch vụ 

tài chính 
62,47 78,01 107,31 143,09 115,97 123,39% 33,34% 

Chiếm tỷ trọng lớn trong dịch vụ tài chính, dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ của công ty đã tăng 

trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2015 – 2018. Năm 2018, thị trường chứng khoán nhiều biến 

động bất lợi, có những thời điểm dư nợ của TVSI về mức 800 tỷ. Thời điểm đó, TVSI đã đưa ra 

nhiều giải pháp hiệu quả nhờ đó dư nợ tăng dần và cán mốc 1,025 tỷ thời điểm cuối năm 2018 

tăng trưởng 11%, cao hơn mức trung bình của thị trường. 

Biểu đồ: Dư nợ và Doanh thu cho vay giao dịch ký quỹ 

Đơn vị: Triệu đồng 

 



Để đạt được hiệu quả sử dụng vốn của dịch vụ tài chính liên tục gia tăng qua các năm là kết 

quả của việc dịch vụ sẵn sàng thay đổi, nắm bắt cơ hội thị trường:  

- Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ: Biến động mạnh theo thị trường, trong các tháng tính 

lúc thấp điểm và cao điểm của dư nợ nằm trong khoảng từ 8-27%. Bằng việc thay đổi 

linh hoạt doanh thu dịch vụ tài chính đạt 143,09 tỷ hoàn thành 123,39% và tăng trưởng 

33,34% so với năm 2017. 

- Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ: Gần 500 mã chứng khoán, không có nhiều sự 

biến động mạnh về danh mục và tất cả các mã đều nằm trong danh sách được phép 

cho vay ký quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

- Sản phẩm dịch vụ tài chính: Xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng và thị 

trường, công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính không ngừng được 

chú trọng. Trong năm 2018, công ty đã thực hiện hàng chục đợt cập nhật và chỉnh sửa 

hệ thống nhằm đổi mới các tiện ích cũng như tạo ra các trải nghiệm mới cho khách 

hàng giao dịch. Tối đa hóa cơ hội cho từng khách hàng, TVSI đã cung cấp một hệ thống 

các công cụ, giải pháp tài chính để các nhà đầu tư có thể sử dụng nguồn vốn tài trợ hiệu 

quả nhất theo nhu cầu riêng biệt. Cụ thể: 

o Các gói sản phẩm linh hoạt vẫn là sự lựa chọn ưu thích của khách hàng. Nhiều 

khách hàng chuyển sang sử dụng gói dịch vụ SF để tăng tính linh hoạt trong sản 

phẩm. Doanh thu của nhóm SF (đòn bảy tài chính cao nhất) luôn chiếm từ 40% - 

50% tổng doanh thu của TVSI; 

o Gói dịch vụ cho khách hàng VIP với những ưu đãi vượt trội, riêng có luôn mang 

lại sự hài lòng của khách hàng; 

o Quí III - 2018 TVSI đã tung ra sản phẩm Active Margin dành cho các khách hàng 

có vòng quay lớn, lãi suất ưu đãi tối đa phải trả bằng 0% và được khách hàng 

đăng đăng ký sử dụng rất nhiều và đạt hiệu quả rất cao; 

o Tuy đầu năm 2018 với nguồn vốn hạn chế, để giữ chân và khuyến khích hoạt 

động khai thác khách hàng, TVSI vẫn duy trì gói sản phẩm ưu đãi lãi suất 8,99%. 

- Chính sách lãi suất cạnh tranh, ổn định nguồn vốn phục vụ khách hàng: Mặc dù 

nguồn lực tài chính còn hạn chế, tuy nhiên với việc quản trị tài chính hiệu quả bằng 

nhiều giải pháp linh hoạt, TVSI đã nỗ lực duy trì nguồn vốn ổn định cho các hoạt động 

margin, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, TVSI  luôn duy trì lãi suất 

dịch vụ margin và ứng trước tiền bán chứng khoán cạnh tranh và thường xuyên điều 

chỉnh để phù hợp với diễn biến lãi suất thị trường. 

Đi cùng với kết quả đạt được năm 2018, hoạt động quản trị cho vay ngày càng được 

TVSI chú trọng: 

- Quản lý cho vay giao dịch ký quỹ: hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ được TVSI 

giám sát chặt chẽ, quản lý hiệu quả bằng các quy trình, công cụ theo dõi tự động, đảm 

bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về hoạt động cho vay. 

  Ngoài ra việc thống nhất chính sách cho vay, duy trì tài khoản linh hoạt, trên cơ sở đảm 

bảo quản trị rủi ro của công ty phù hợp với từng gói sản phẩm, dịch vụ và nhóm khách 

hàng đã giúp hoạt động dịch vụ tài chính tăng trưởng ổn định. 

- Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ không phát sinh nợ xấu: Với quy mô hoạt động 

nghiệp vụ cho vay ngày càng lớn, đa dạng sản phẩm, TVSI đã thành lập Khối Dịch vụ tài 

chính trên cơ sở Phòng Dịch vụ Tài chính hiện nay để phù hợp với quy mô hoạt động 

nghiệp vụ và dư địa phát triển. Tuy nhiên năm 2019 thị trường chứng khoán sẽ còn 



nhiều khó khăn cùng với cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các công ty chứng khoán 

khác, đòi hỏi Khối Dịch vụ tài chính phải thực sự cố gắng hơn để có thể năm bắt được 

nhiều cơ hội biến những thách thức thành động lực bứt phá mạnh mẽ. 

3.  DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ  

Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư - Investment Bank (IB) luôn là một trong những mảng kinh 

doanh khó đòi hỏi chất lượng nhân sự cao nhưng tạo ra giá trị gia tăng, lợi nhuận đột biến nếu 

thành công. Với TVSI, mục tiêu xác định của Khối IB là một trong những trụ cột quan trọng 

trong mối quan hệ tương hỗ với Khối Môi giới, Khối Nghiệp vụ, hỗ trợ (Nghiên cứu & Tư vấn 

đầu tư, Dịch vụ Tài chính, Đầu tư Tự doanh) để xây dựng và phát triển TVSI bền vững trên nền 

móng hệ giá trị cốt lõi. 

Năm 2018 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt doanh thu 11,58 tỷ đồng, tăng 150% so với 

cùng kỳ, vượt 70% kế hoạch. Bên cạnh đó, việc thực hiện thành công các giao dịch có quy mô 

và giá trị lớn góp phần nâng cao vị thế cho công ty. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Khối IB trong năm 2018 tiếp tục đạt được thành công về tốc 

độ tăng trưởng doanh thu, hợp đồng tư vấn so với năm 2016, 2017 và giai đoạn trước đó (giai 

đoạn 2014 – 2015). Kết quả đạt được năm 2018 góp phần đặt những bước chân vững chắc 

trong hành trình 5 năm của giai đoạn 2016 – 2020.  

 

Những dịch vụ tư vấn chất lượng cao, đem lại lợi ích tối ưu cho khách hàng của khối đáng ghi 

nhận như:  

- Tư vấn niêm yết thành công 12 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Netland 

lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), niêm yết 10 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ 

phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng lên giao dịch tại sàn HNX, đăng ký giao dịch thành 

công cho hơn 2.243 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel 

(VGI) trong việc đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom… 

- Tiếp cận từng bước với thị trường trái phiếu và cũng đem lại nhiều thành tựu đáng kể. 

Trong năm, Khối IB đã tư vấn phát hành trái phiếu thành công cho nhiều doanh nghiệp, 

tiếp cận với các khách hàng có nhu cầu mua/bán trái phiếu. Mặc dù là năm đầu phát 

triển mảng trái phiếu nhưng năm 2018 Khối IB đã tư vấn phát hành thành công hơn 30 

nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp cho các doanh nghiệp lớn… 



- Tiếp tục là đơn vị được Ủy ban nhân dân Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than – 

Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp 

thuộc Tổng công ty thương mại Hà Nội – CTCP, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội 

(Hanoitourist)… lựa chọn là đơn vị tư vấn thoái vốn, tư vấn tài chính doanh nghiệp, cổ 

phần hóa… 

- Cùng với các hoạt động tư vấn truyền thống: tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn, niêm yết... 

năm 2018 Khối IB đã mở rộng hoạt động M&A. Bước đầu, hoạt động M&A đang dần 

phát triển thu được nhiều khởi sắc. Hiện khối IB đang tiến hành kết hợp với các Quỹ 

IDG-Venture, Quỹ Impact Việt Nam, Quỹ của Iceland …triển khai các Hợp đồng tư vấn 

tìm kiếm đối tác đầu tư trong các ngành sữa, nhựa, ngành nông nghiệp, sản xuất thực 

phẩm, ngành chăn nuôi... 

Danh sách các khách hàng lớn đã đồng hành với TVSI trong thời gian qua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ĐẦU TƯ TỰ DOANH  

Đầu tư tự doanh là hoạt động tăng giảm theo chu kỳ của thị trường. Năm 2018, hoạt động đầu 

tư cổ phiếu chịu ảnh hưởng mạnh bởi sự suy giảm thị trường chứng khoán trong 8 tháng cuối 

năm Vn-Index đã giảm 25% so với mức đỉnh và 9,32% so với năm 2017. Tuy vậy, do tuân thủ 

chặt chẽ chiến lược đầu tư an toàn, hiệu quả hợp lý và tương trợ hoạt động dịch vụ tài chính; 

công ty đã bán ra và giảm mạnh tỷ trọng cổ phiếu đầu tư trong những tháng đầu năm 2018 khi 

thị trường tăng điểm mạnh. Nhờ đó, TVSI hiện thực hóa lợi nhuận và bổ sung nguồn vốn hỗ trợ 

cho hoạt động dịch vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh khác. 



Kết quả năm 2018, doanh thu hoạt động tự doanh đạt 44,6 tỷ đồng hoàn thành 175% kế hoạch 

năm nhưng vẫn giảm 46% so với năm 2017. Việc hoàn thành vượt kế hoạch đề ra trong bối 

cảnh thị trường suy giảm, nhiều cổ phiếu Bluechip giảm tới 40% trong năm do đó bảo toàn 

được nguồn vốn là điều vô cùng tích cực trong khi rất nhiều các công ty và nhà đầu tư không 

bảo toàn được lợi nhuận từ nhịp tăng mạnh của thị trường giai đoạn đầu năm. 

Đơn vị: triệu đồng 

 

 

  



PHẦN 6: NỀN TẢNG DỊCH VỤ  

1. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

Phát triển CNTT luôn đảm bảo yếu tố bền vững 

Tiếp đà 2017, trong năm qua, TVSI không ngừng nâng cao năng lực Công nghệ Thông tin 

(CNTT) nhằm cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm tiện ích trên nền 

tảng giao dịch tích hợp. Hạ tầng CNTT của TVSI thường xuyên được nâng cấp với nhiều chức 

năng mới để thúc đẩy tự động hóa trong quy trình hoạt động của các bộ phận chức năng giúp 

gia tăng hiệu quả công việc cũng như sự hài lòng của khách hàng. 

Trong quá trình triển khai hệ thống CNTT, TVSI luôn tập trung vào việc quản lý an toàn thông 

tin và quản lý dịch vụ CNTT. Đối với quản trị CNTT, đặc biệt là bảo vệ an toàn dữ liệu, TVSI đã 

nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp để gia tăng tính an toàn và bảo mật. Quá trình phát triển hệ 

thống giao dịch lõi và duy trì các nghiệp vụ kinh doanh được thực hiện theo các hướng dẫn rõ 

ràng bởi các chính sách và quy định quản trị an toàn thông tin; đồng thời đảm bảo yếu tố bền 

vững, hoàn thiện củng cố hệ thống. 

Nâng cao nghiệp vụ, hệ thống hóa CNTT 

Cùng với sự hiện đại hóa về hạ tầng công nghệ, các nền tảng CNTT khác của TVSI như phần 

mềm, quản trị cơ sở dữ liệu… cũng được nâng cấp, chuyển đổi sử dụng công nghệ tiên tiến 

bắt kịp sự phát triển của CNTT toàn cầu. Ngoài ra, đội ngũ chuyên viên CNTT cũng không 

ngừng nghiên cứu tìm hiểu công nghệ mới để áp dụng cho những hệ thống mới và nâng cao 

hiệu năng cho các hệ thống hiện tại. Năm 2018, bộ phận CNTT tập trung phát triển nâng cấp 

các phần mềm hỗ trợ nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực quản lý của các bộ phận trong thời 

gian tới. 

Bảo mật an toàn hệ thống 

Năm 2017, TVSI đặc biệt chú trọng xây dựng chính sách và quy trình CNTT thì năm 2018 là 

năm TVSI thực thi rất nhiều quy trình trong việc quản trị, vận hành các hệ thống CNTT; thực 

hiện các kế hoạch công việc một cách bài bản theo quy trình. Các hệ thống giám sát tự động, 

theo dõi kiểm soát thực thi quy trình được đưa vào áp dụng, nhằm củng cố tính an toàn, ổn 

định và dự phòng cũng như xử lý sự cố một cách kịp thời. 

Bảo mật hệ thống ngày càng được chú trọng và đầu tư rõ nét hơn, các biện pháp bảo mật hệ 

thống ngày càng được củng cố, nâng cấp và được đánh giá khách quan từ các đối tác chuyên 

môn. Bên cạnh đó, các hoạt động củng cố năng lực và an toàn, an ninh của hệ thống vẫn tiếp 

tục được quan tâm. Đặc biệt trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng phát triển, TVSI 

sẽ tiếp tục xây dựng những chính sách, quy trình, thực thi nhiều biện pháp đảm bảo an toàn dữ 

liệu, đảm bảo an ninh mạng để không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền 

ban hành mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống, củng cố khả năng đối phó với những đe dọa 

tới hệ thống trong tương lai. 

Kế hoạch 2019 

Cung cấp sản phẩm mới cho nhà đầu tư 

Năm 2019 là năm có vị thế rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch của bộ phận CNTT khi 

công ty vừa nâng vốn điều lệ lên 1.080 tỷ đồng. Chứng khoán phái sinh – sản phẩm trọng điểm 

năm 2019 đang được đội ngũ CNTT của TVSI tích cực triển khai dự kiến ra mắt tháng 05/2019, 

cung cấp sân chơi mới cho các nhà đầu tư, tăng tính cạnh tranh của TVSI trên thị trường.  

Xây dựng, phát triển đội ngũ CNTT có chiều sâu 



Đối với TVSI, nguồn nhân lực CNTT luôn được quan tâm, chú trọng xây dựng và phát triển; bộ 

phận luôn có các chuyên viên kỹ thuật phụ trách cho từng mảng chức năng như: hệ thống, 

phần mềm, phát triển sản phẩm, quản lý hệ thống lõi, quản lý vận hành… Do đó đội ngũ CNTT 

luôn được xây dựng và củng cố theo các tiêu chí:  

 Khuyến khích đội ngũ chuyên viên tham gia vào các dự án khác nhau để mở rộng, 

trau dồi kiến thức, học hỏi cách làm việc; 

 Khuyến khích học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên sâu ở các lĩnh vực mới; 

 Làm chủ hệ thống và các công nghệ mới cũng như đảm bảo nhân sự vận hành, thay 

thế trong các trường hợp cần thiết. 

Song song với đó, TVSI tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự ở một số vị trí, nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhân sự.  

Tiếp tục xây dựng, phát triển và đổi mới hệ thống CNTT  

Trước xu hướng phát triển các dịch vụ CNTT ngày càng phổ biến, TVSI định hướng luôn củng 

cố năng lực hệ thống CNTT để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng thông qua các ứng 

dụng CNTT, ra mắt thêm các chức năng, sản phẩm dịch vụ mới, thúc đẩy quá trình tăng trưởng 

của TVSI năm 2019 và trong tương lai. 

2. DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  

Cung cấp dịch vụ tối ưu với thời gian nhanh chóng để nhận được sự hài lòng và tin tưởng của 

khách hàng luôn là mục tiêu hoạt động của Phòng Dịch vụ chứng khoán tại TVSI. Phòng Dịch 

vụ chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ Quản lý tài khoản giao 

dịch, Lưu ký chứng khoán, Quản lý giao dịch cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, Giải đáp và 

hỗ trợ khách hàng thông qua hệ thống Contact center (tổng đài điện thoại, thư điện tử…). 

Các dịch vụ luôn được cung cấp cho khách hàng một cách tốt nhất và không ngừng cải tiến, 

hoàn thiện và nâng cao các dịch vụ hiện có đồng thời tuân thủ nghiêm túc các cam kết về chất 

lượng dịch vụ của TVSI và quy định của pháp luật.  

Năm 2018 tiếp tục là một năm tăng trưởng mạnh mẽ trong việc cung cấp dịch vụ tới khách 

hàng của Phòng Dịch vụ chứng khoán. Trong năm, Phòng Dịch vụ chứng khoán đã thực hiện 

hơn 5.000 bộ lưu ký với tổng số lượng lưu ký thành công đạt hơn 60 triệu cổ phiếu. Số lượng 

cuộc gọi cung cấp dịch vụ qua tổng đài Contact Center cũng tăng 17,7% so với năm 2017. Đến 

hết năm 2018 tổng số tài khoản của khách hàng tại TVSI là 63.055 tài khoản.  

Bộ phận chăm sóc khách hàng cũng có những đóng góp quan trọng trong mảng dịch vụ Phòng 

Dịch vụ chứng khoán đang cung cấp tới khách hàng. Sau 1 năm hoạt động, bộ phận chăm sóc 

khách hàng không chỉ là nơi tiếp nhận và đáp ứng nhanh chóng, chủ động các nhu cầu của 

khách hàng mà còn chủ động khai thác các nhu cầu tiềm năng, đa dạng của khách hàng. Hiệu 

quả được thể hiện ở lượng tài khoản mở mới tăng gấp đôi, tỷ lệ active cũng tăng từ 28% lên 

32%. Tài sản ròng đem về trên lượng khách hàng mở mới tăng hơn 30 lần so với năm 2017. 

Phí giao dịch đóng góp trên nhóm khách hàng này cũng tăng 32 lần cùng với đó là sự tăng 

trưởng về phí margin và các phí dịch vụ khác. Bên cạnh đó là sự ổn định và tăng trưởng của 

nhóm khách hàng cũ cùng sự hài lòng khi đón nhận dịch vụ chăm sóc chu đáo, chuyên nghiệp 

của các chuyên viên dịch vụ. Sự gắn bó mật thiết hơn giữa khách hàng với TVSI được thể hiện 

thông qua việc gắn kết khách hàng với chuyên viên. 

Năm 2019 là năm có những thay đổi lớn của TVSI cùng với đó là sự phát triển của hệ thống và 

sản phẩm chứng khoán phái sinh đang triển khai, Phòng Dịch vụ chứng khoán đối mặt với 

nhiều thách thức trong quá trình đáp ứng nhu cầu về cung cấp nguồn lực, nghiệp vụ và thời 



gian phù hợp. Tuy nhiên với kế hoạch tập trung vào đào tạo, nâng cao chuyên môn của cán bộ 

nghiệp vụ, điều chỉnh và xây dựng hệ thống quy trình mới cho phù hợp với sự thay đổi liên tục, 

Phòng Dịch vụ chứng khoán cam kết song hành cùng sự thay đổi của TVSI nhằm đem lại sự lợi 

ích tối ưu nhất cho khách hàng, cổ đông. 

 

3. MARKETING  

 

Hoạt động thương hiệu 

Năm 2018, TVSI tiếp tục đồng hành cùng các sự kiện thường niên đã tạo nên dấu ấn thương 

hiệu của công ty như: lễ hội bia Oktoberfest tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; hoạt động tuyển 

dụng/hội thảo cho sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Kinh tế TP HCM, đồng hành cùng cuộc 

thi I – Invest của sinh viên ĐH Ngoại thương… đồng thời tăng cường nhận diện thương hiệu 

qua các hoạt động hợp tác với Ngân hàng TMCP Sài Gòn như: sự kiện tri ân khách hàng và 

quảng cáo trên các đầu báo hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.   

Hoạt động thương hiệu của TVSI trong năm 2018 đã có nhiều bước chuyển với hàng loạt sự 

kiện hội thảo do các đơn vị kinh doanh của TVSI tổ chức tại Hà Nội, Hồ Chí Minh; nổi bật phải 

kể tới: Hội thảo “Nhận diện cơ hội đầu tư với TTCK Việt Nam” của CN Mỹ Đình, Hội thảo Cơ 

hội đầu tư năm 2018 tầm nhìn cho năm 2019 của BS02, Tọa đàm tư vấn đầu tư dành cho 

doanh nghiệp Nhật Bản của khối Ngân hàng đầu tư…vv. Những hoạt động này không chỉ 

quảng bá hình ảnh thương hiệu của TVSI trên địa bàn mà còn là cơ hội để TVSI gặp gỡ, trao 

đổi và nắm bắt tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư và đối tác.  

PR và digital marketing  

Do tính chất kinh doanh trong lĩnh vực chuyên biệt với nhiều nét đặc thù, hoạt động PR của 

TVSI không dàn trải mà tập trung vào các kênh truyền thông chuyên ngành chủ yếu là báo chí 

và truyền hình. Các bài PR với chủ đề theo các sự kiện lớn của TVSI trong năm như: kỷ niệm 

ngày thành lập, hoàn thành tăng vốn lên 1.080 tỷ đồng trên báo CafeF, Thời báo tài chính. Các 

chuyên gia của TVSI cũng thường xuyên hợp tác trả lời phỏng vấn trên các chương trình kinh 

tế của Truyền hình quốc hội, Thông tấn xã, FNBC, VOV1 nhằm mang tới những thông tin hữu 

ích cho khách hàng và quảng bá thương hiệu TVSI.  

Hoạt động truyền thông tiếp thị số (digital marketing) tập trung trên kênh Fanpage Facebook 

của TVSI tuy chưa được đầu tư nhiều nhưng luôn duy trì đều đặn, cập nhật kịp thời những tin 

tức của TVSI và thị trường giúp đa dạng kênh kết nối giữa TVSI và nhà đầu tư.   

Marketing nội bộ 

Marketing nội bộ - hoạt động luôn được TVSI chú trọng với mục tiêu gắn kết nhân viên, duy trì 

và phát triển văn hóa doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, năng động. Các chương trình 

team building, du lịch tại TVSI được tổ chức thường niên tạo cơ hội để CBNV toàn hệ thống 

giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh nhật hàng tháng, đào tạo 

nội bộ, các ngày lễ tết như: quốc tế phụ nữ 8/3, quốc tế thiếu nhi 1/6…vv cũng được tổ chức 

thường xuyên tạo nét đẹp văn hóa của đại gia đình TVSI. 

Bên cạnh đó, TVSI còn có các bản tin nội bộ được thực hiện bài bản cả về nội dung và hình 

thức; Group Facebook nội bộ - nơi các CBNV nắm bắt/chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, vùng 

miền…vv. Đây là những kênh thông tin không thể thiếu đối với đa phần CBNV TVSI giúp kết nối 

lãnh đạo với nhân viên và giữa các nhân viên trong công ty.  

Tiếp tục phát huy những thành công trong hoạt động marketing, năm 2019 TVSI định hướng 

hoạt động marketing với mục tiêu “Lan tỏa nhận thức về thương hiệu thông qua con người 

TVSI” thông qua các hoạt động cụ thể như:  



 Nâng cao nhận thức của CBNV về sản phẩm dịch vụ, thương hiệu TVSI nhằm hỗ trợ tốt 

nhất cho khách hàng; 

 Đẩy mạnh các hoạt động thi đua nội bộ cho cá nhân, đơn vị trên toàn hệ thống, tạo nét 

đẹp văn hóa nội bộ TVSI.  

 Tinh chỉnh nhận diện thương hiệu TVSI nhằm tái định vị thương hiệu phù hợp với chiến 

lược kinh doanh.   

4. NHÂN SỰ  

Tính đến 31/12/2018, tổng số CBNV của TVSI là 256 nhân sự, tăng 52 nhân sự so với cùng 

kỳ (31/12/2017 là 204 CBNV), cụ thể như sau:  

Khối 
Số lượng CBNV 

2018 

Số lượng CBNV 

2017 

Biến động 2017 & 2018  

(ĐVT: CBNV) 

Ban Tổng Giám đốc 3 3 0 

Back 86 78  8 

Sales 154 110  44 

Ngân hàng Đầu tư 13 10 3 

Toàn công ty 256 201 55 

Với đặc điểm ngành nghề đòi hỏi sự năng động sáng tạo, độ tuổi của đa số nhân sự TVSI còn 

khá trẻ với 85% CBNV dưới 40 tuổi, trong đó cán bộ quản lý, điều hành của TVSI chiếm 

khoảng 20% tổng số CBNV. CBNV có trình độ thạc sĩ, đại học trở lên đạt 90%, đa số thực hiện 

công tác chuyên môn, nghiệp vụ. CBNV có trình độ dưới Đại học là 10% chủ yếu thuộc bộ phận 

hành chính, văn phòng (Khối Hỗ trợ). 

Năm 2018, TVSI đã lập kế hoạch cơ cấu tổ chức và nhân sự, một số cán bộ trẻ có năng lực, 

chuyên môn và cam kết gắn bó đã được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý như Giám đốc khối, 

Trưởng/Phó phòng… tạo cơ hội thăng tiến cho CBNV, tiếp tục củng cố đội ngũ tham mưu và 

thế hệ kế cận cho Ban lãnh đạo.  

 

 

Tuyển dụng  

Công tác tuyển dụng nói chung và tuyển dụng Môi giới nói riêng luôn gặp những khó khăn, 

cạnh tranh khốc liệt tuy nhiên kết quả tuyển dụng năm 2018 của TVSI vẫn đạt kết quả kế hoạch 

đã đề ra. Công ty đã xây dựng các chính sách, chi phí hỗ trợ tuyển dụng, phát huy tuyển dụng 

từ kênh nội bộ, đặc biệt đối với công tác tuyển Môi giới. Ngoài ra, trong điều kiện tiết kiệm và 

hiệu quả chi phí, TVSI tích cực triển khai các chương trình tài trợ, liên kết, tuyển dụng trực tiếp 

với các trường đại học uy tín. Trong năm 2018, công ty đã tiếp tục duy trì và mở rộng các 

chương trình này không chỉ với mục tiêu đa dạng nguồn ứng viên tuyển dụng mà còn hướng 

tới mục tiêu gia tăng lợi ích đối với xã hội, cộng đồng thông qua hoạt động hỗ trợ, hướng 

nghiệp đối với sinh viên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán. 

Việc tuyển dụng được kết hợp giữa các phương thức truyền thống (các trang tuyển dụng trực 

tuyến phổ thông, trang thông tin điện tử) và theo xu thế mới (Fanpage, Facebook) cùng với 

những cải tiến về hình ảnh, cách thức truyền thông giúp uy tín, vị thế của TVSI với vai trò nhà 

tuyển dụng được nâng tầm, chuyên nghiệp hơn.  

Đào tạo 



Nhân lực và đào tạo con người là một trong những yếu tố tạo nên kết quả hoạt động của 

Doanh nghiệp. Trong năm 2018, TVSI đã chi gần 300 triệu đồng phục vụ cho công tác đào tạo 

CBNV, phục vụ hoạt động chính của công ty. 

Toàn bộ CBNV, đặc biệt là nhân viên Môi Giới mới, sau khi tuyển dụng đều được đào tạo đồng 

nhất với các kiến thức, chuyên môn cơ bản và đặc thù của TVSI; được kiểm tra các kiến thức 

chuyên môn, đảm bảo đủ tiêu chuẩn để làm việc. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng đưa 

CBNV tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, kỹ năng làm việc. 

Đối với CBNV thuộc các khối kinh doanh, công ty đã xây dựng các chính sách, quy chế, hỗ trợ 

kinh phí nhằm khuyến khích CBNV tham gia các khóa đào tạo có chứng chỉ (chứng chỉ hành 

nghề, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ) đảm bảo tuân thủ pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ. 

Với việc triển khai thị trường chứng khoán phái sinh, TVSI đã nhanh chóng chỉ đạo đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo và nhân viên tham gia đào tạo về chứng khoán phái sinh, đạt các chứng chỉ về 

chứng khoán phái sinh, đáp ứng yêu cầu của thị trường và kế hoạch kinh doanh của công ty 

trong năm 2019. Dự kiến trong năm 2019, Công ty tiếp tục triển khai các khóa đào tạo chứng 

khoán phái sinh và khuyến khích CBNV tham gia đầy đủ. 

Với việc chủ động đào tạo các kiến thức, các chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo bài bản, 

chuyên sâu, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, CBNV đã tập trung để sẵn sàng nắm bắt cơ hội thị 

trường để phát triển công ty và bản thân.  

Thu nhập và đãi ngộ  

Cải thiện và thực hiện hệ thống lương với sự kết hợp giữa lương cố định và lương chất lượng 

công việc đang được tiếp tục duy trì và phát triển tại TVSI. Lương cố định nhằm đảm bảo đầy 

đủ chế độ BHXH cho CBNV, tuân thủ Luật Bảo hiểm, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, 

cơ bản cho CBNV để làm việc. Lương chất lượng công việc (được xem xét và đánh giá theo hệ 

thống chỉ số KPI) nhằm đánh giá đúng kết quả làm việc của CBNV, luôn khuyến khích CBNV 

đổi mới, tìm ra cách làm việc hiệu quả nhất để đạt được kết quả công việc cao nhất có thể. 

Việc chi trả lương tháng 13, lương hiệu quả kinh doanh cuối năm căn cứ vào mức độ đóng góp 

của CBNV theo từng vị trí cũng như kết quả đánh giá tình hình thực hiện công việc đối với cá 

nhân nhằm khuyến khích tính ổn định, CBNV gắn bó lâu dài cùng công ty, đồng thời thể hiện 

tính phù hợp, cạnh tranh trên thị trường lao động nói chung. Bên cạnh các chính sách thu hút 

nhân tài bằng lương, thưởng, TVSI cũng đã xây dựng chính sách thưởng, ưu đãi cho CBNV 

bằng cổ phiếu ESOP (Employee Stock Options Plan). 

Các khoản trợ cấp và chế độ phúc lợi khác trong các dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm, sinh nhật 

cùng với chế độ nghỉ mát hè, khám sức khỏe thường niên, bảo hiểm sức khỏe cho CBNV được 

duy trì hàng năm, xuất phát từ sự quan tâm chăm lo toàn diện tới người lao động của Ban lãnh 

đạo Công ty. Các khoản trợ cấp và phúc lợi này thể hiện sự phong phú trong chế độ đãi ngộ đối 

với CBNV so với quy định của Nhà nước và qua đó giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu 

dài.  

 

5. QUẢN TRỊ RỦI RO 

Năm 2018, dù khởi đầu khá thuận lợi khi VN-Index đạt mốc cao kỷ lục 1.204,33 điểm vào ngày 

09/04/2018, nhưng đóng cửa ngày 31/12/2018 chỉ đạt 892,54 điểm, giảm 9,3% so với cuối năm 

2017, nhưng giảm tới 34,93% so với mốc cao nhất. Biến động của thị trường năm 2018 làm nổi 

bật các rủi ro mà TVSI phải đương đầu: 

Rủi ro thị trường mang tính hệ thống  

Kết hợp các rủi ro lãi suất, tỷ giá, địa chính trị đã tạo nên rủi ro thị trường mang tính hệ thống, 

hầu như toàn bộ các cổ phiếu đều giảm giá bất chấp thông tin vĩ mô trong nước tốt lên và kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp tích cực hơn. Mặc dù rủi ro hệ thống xảy ra nhưng hoạt động 



đầu tư – tự doanh cổ phiếu chịu ảnh hưởng không nhiều nhờ danh mục tự doanh đã giảm tỷ 

trọng mạnh mẽ trong tháng 03 và 04/2018 trước khi đợt sụt giảm diễn ra. Có thể nhận thấy: 

- Chiến lược đầu tư – tự doanh dựa trên cơ sở kết hợp hài hòa nguồn vốn giữa hai hoạt 

động bổ trợ nhau là đầu tư và cho vay margin đang có hiệu quả; 

- Đảm bảo thanh khoản hoạt động và duy trì tỷ trọng nợ/tổng tài sản hợp lý là nền tảng cho 

các quyết định phân bổ tài sản phù hợp với diễn biến thị trường. 

Rủi ro thị trường mang tính hệ thống cũng đặt ra yêu cầu: 

- Bổ sung hạng mục đầu tư thu nhập cố định để giảm bớt tác động tiêu cực của khoản mục 

đầu tư cổ phiếu niêm yết; 

- Duy trì một tỷ lệ ký quỹ hài hòa để giảm thiểu mức độ tổn thất của nhà đầu tư và rủi ro mất 

vốn trong hoạt động cho vay margin của TVSI. 

Rủi ro hoạt động  

Thị trường cổ phiếu cơ sở giảm điểm mạnh lại là lúc thị trường phái sinh hợp đồng tương lai chỉ 

số phát triển mạnh mẽ. Tuy vậy, TVSI chưa đủ điều kiện tham gia hoạt động phái sinh nên 

doanh thu hoạt động môi giới bị ảnh hưởng tiêu cực do thiếu mảng môi giới phái sinh  vốn là 

hoạt động bổ trợ cho môi giới cổ phiếu cơ sở. 

Rủi ro này sẽ được xử lý trong năm 2019, khi TVSI đã đáp ứng đầy đủ điều kiện và đang quyết 

liệt triển khai dự án tham gia thị trường chứng khoán phái sinh. 

Rủi ro pháp lý 

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quyết liệt xử phạt hành chính về thao túng giá, một số vụ việc 

có yếu tố hình sự đã được chuyển sang bên an ninh tiếp tục điều tra. Với tâm thế đề cao sự 

chính trực và tính minh bạch, TVSI sẵn sàng phối hợp cùng Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, 

cơ quan an ninh để cung cấp các thông tin theo yêu cầu liên quan đến các hoạt động mà các 

cơ quan nhà nước có nghi ngờ thao túng giá với mong muốn góp phần làm lành mạnh thị 

trường và tạo dựng niềm tin của các nhà đầu tư chân chính. 

Rủi ro tuân thủ  

Sự giám sát mạnh mẽ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đặt ra yêu cầu cho TVSI phải 

tăng mức độ tuân thủ trong toàn bộ các hoạt động và toàn bộ các cấp của công ty. Trong năm 

2019, Quản trị rủi ro và Kiểm tra nội bộ TVSI sẽ cùng phối hợp tiếp tục ban hành đồng bộ các 

quy chế, quy định, quy trình đồng thời kết hợp kiểm tra, giám sát để tăng tính tuân thủ trong các 

hoạt động kinh doanh, hoạt động nghiệp vụ của công ty. 

Rủi ro nhân sự  

Sự mở rộng mạnh mẽ của TVSI cũng đặt ra yêu cầu lớn về chất lượng nhân sự. Với đặc thù 

ngành cần có chứng chỉ hành nghề và người hành nghề chứng khoán cần không ngừng trau 

dồi đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, thông tin thị trường, hoạt động quản trị nhân 

sự phải đưa yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, đạo đức nghề nghiệp trở thành một yêu cầu bắt 

buộc chứ không chỉ là khuyến khích như trước đây.  

 



PHẦN 7: QUẢN TRỊ DOANH  NGHIỆP  

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Năm 2018 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023 của CTCP Chứng khoán 

Tân Việt (TVSI). Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo về hoạt động trong năm 2018 và định 

hướng hoạt động năm 2019. 

1. Đánh giá tình hình hoạt động của TVSI trong năm 2018 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2018-2023 

với 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên mới. HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng 

nhiệm vụ của mình, hỗ trợ ban điều hành thực hiện các công việc được ĐHĐCĐ giao. 

a. Kết quả hoạt động kinh doanh:  

- Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2018 đạt 327,6 tỷ đồng, tăng 11,46% so với năm 

2017, hoàn thành 131% kế hoạch. Kế hoạch lợi nhuận của năm hoàn thành khi đạt 60,36 

tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch, nhưng vẫn giảm 26% so với cùng kỳ.  

- Mảng dịch vụ cốt lõi là Môi giới và Dịch vụ tài chính tiếp tục đạt được sự tăng trưởng 32% 

so với năm 2017 và hoàn thành 120% kế hoạch năm. Tỷ trọng từ 02 mảng cốt lõi này 

giảm xuống còn 78% tổng doanh thu (so với 82% tổng doanh thu hoạt động 2017) đã cho 

thấy sự đa dạng hơn trong cơ cấu doanh thu của công ty. 

- Dịch vụ ngân hàng đầu tư là hoạt động ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 150% (đạt 

11,58 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch) so với cùng kỳ khi mở thêm được các dịch vụ mới 

nâng tầm giá trị của công ty. 

- Đầu tư tự doanh là hoạt động chịu ảnh hưởng của sự giảm giá mạnh trên thị trường trong 

giai đoạn giảm giá nửa cuối năm. Doanh thu hoạt động giảm 48% so với cùng kỳ. 

b. Nguồn vốn:  

- Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 1.080 tỷ đồng theo kế hoạch được ĐHĐCĐ giao 

cho và đạt được mục tiêu vốn điều lệ cho giai đoạn 2017-2022 Công ty đã xây dựng.  

- Các hoạt động huy động nguồn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục thực hiện hiệu 

quả đảm bảo nguồn vốn cho vay đầu tư chứng khoán và các nghiệp vụ đầu tư của Công 

ty. Trong năm công ty đã phát hành 02 đợt trái phiếu doanh nghiệp, huy động được 277 tỷ 

đồng. 

- Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của TVSI trong năm 2018 giảm so với mức đỉnh năm 2017 

xuống còn 577% do tăng thêm các nghiệp vụ đầu tư nhưng vẫn vượt xa mức hạn chế quy 

định đối với tỷ lệ không an toàn tài chính (180%) hơn 3 lần. 

c. Quản trị 

- Các hoạt động quản trị công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật và không 

phát sinh các trường hợp vi phạm. Công tác quản trị nội bộ tiếp tục được thay đổi mạnh 

với việc phân công, phân quyền đến các cấp quản lý trong công ty. 

- Quản trị rủi ro, tuân thủ: 16 quy trình, quy chế được xây dựng không chỉ giúp công ty bảo 

toàn giá trị doanh nghiệp mà còn tạo công cụ làm việc hiệu quả, tối ưu hóa các nguồn lực 

hiện có đồng thời cân bằng mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận. 

- Đảm bảo các quyền lợi chính đáng (tính minh bạch, an toàn cho giao dịch) của nhà đầu 

tư/ khách hàng khi thực hiện quản lý tách bạch tài khoản của nhà đầu tư và Công ty. 

Chính sách đãi ngộ với người lao động được nâng cao, đặc biệt qua chính sách ESOP. 

- Hạ tầng công nghệ tiếp tục được nâng cấp và giữ ổn định tốc độ xử lý hệ thống đảm bảo 

thông suốt các dịch vụ trực tuyến cho Khách hàng. 



- Trong năm Công ty có bị phạt vi phạm hành chính về việc cho Nhà đầu tư mua cổ phiếu 

khi chưa đủ tiền trong giai đoạn năm 11/2016 - 2/2017, Công ty đã chấp hành nộp phạt 

vào ngân sách nhà nước và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định. 

2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành (BĐH) 

Thị trường chứng khoán năm 2018 có nhiều diễn biến bất ngờ khó lường khi thị trường đạt 

đỉnh 1.205 điểm trong 4 tháng đầu năm sau đó là nhịp giảm rất mạnh kéo dài đến cuối năm gây 

ra những khó khăn cho hoạt động môi giới, đầu tư chứng khoán. Ban điều hành đã nhận định 

được mức độ rủi ro của thị trường và đưa ra kế hoạch kinh doanh năm trên cơ sở đánh giá 

thận trọng, đảm bảo an toàn. 

- Đối với hoạt động kinh doanh: Ban điều hành đã hoàn thành các kế hoạch được Hội 

đồng quản trị giao khi hoàn thành 111% kế hoạch doanh thu và 119% kế hoạch lợi nhuận 

năm 2018. 

- Nguồn vốn: Hoàn thành các thủ tục tăng vốn điều lệ lên 1.080 tỷ đồng vào tháng cuối 

năm 2018; đảm bảo các nguồn vốn cho vay nhà đầu tư và các hoạt động khác thông qua 

nguồn huy động trái phiếu doanh nghiệp. 

- Thực hiện nghiêm túc đúng các quy trình được xây dựng và ban hành trong các năm qua. 

Các hoạt động cho vay không phát sinh nợ xấu. 

- Ban Điều hành đã thực hiện đúng thẩm quyền, có các đề xuất và thực hiện cải tổ tích cực 

cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu HĐQT trong việc cơ cấu tổ chức 

nhân sự bộ máy công ty triển khai từ đầu 2019. 

- Các hợp đồng kinh tế được soát xét chặt chẽ, việc ký kết tuân thủ pháp luật và đúng thẩm 

quyền được quy định đối với từng thành viên của Ban Điều hành. 

- Đầu tư, chi phí hoạt động cho công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách 

hàng tiếp tục được ưu tiên và thực hiện hiệu quả. 

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 của nhiệm kỳ 2018-2023 

Hội đồng quản trị TVSI trong năm 2018 đã hoạt động rất tích cực trong việc định hướng hoạt 

động cho Ban điều hành, hỗ trợ thực hiện chính sách mà HĐQT ban hành. Trong năm, HĐQT 

thực hiện 21 cuộc họp và lấy ý kiến thành viên, ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ 

trương quan trọng đối với hoạt động của công ty như sau: 

- Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty đáp ứng nhu cầu đổi mới, chuyên môn 

hóa và mở rộng quy mô. 

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2018. 

- Nhân sự HĐQT: Giới thiệu nhân sự trình ĐHĐCĐ thường niên bầu HĐQT nhiệm kỳ 

2018-2023, thực hiện bầu Chủ tịch, phân công phân nhiệm thành viên trong HĐQT.  

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1.080 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 

2017 giao cho. 

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, đầu tư trong ngắn, trung và dài hạn phù 

hợp với định hướng phát triển của công ty. 

- Ban hành chính sách rủi ro, phối hợp Ban kiểm soát, Ban điều hành và bộ phận Quản 

trị rủi ro rà soát xây dựng, ban hành quy trình quy chế, giám sát thực hiện. 

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính theo quy định của 

pháp luật, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với hoạt động của Công ty. 

- Quyết định các hồ sơ kinh doanh, đầu tư vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc. 



- Giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành của Đại hội 

đồng cổ đông và HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đạt các chỉ tiêu 

kế hoạch. 

4. Định hướng hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2018-2023 

TVSI hiện nay đã được củng cố, tăng cường về năng lực tài chính, vì vậy công ty cũng 

xác định hướng đi cần có sự đầu tư dài hạn để phát triển bền vững. Năm 2019, HĐQT xác định 

các mục tiêu trọng tâm, giải pháp thực hiện, như sau: 

a. Mục tiêu trọng tâm hoạt động kinh doanh TVSI 2019 

● Đa dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh, tạo động lực và cơ sở phát triển bền vững. 

● Khai thác hiệu quả nguồn vốn, nguồn nhân lực để thúc đẩy và tối ưu hoạt động kinh 

doanh.  

● Tiếp tục chiến lược tuyển dụng, đào tạo, mở rộng hệ thống mạng lưới, nâng cao vị 

thế thương hiệu. 

● Đảm bảo an toàn về nguồn vốn, pháp lý trong hoạt động kinh doanh. 

b. Các giải pháp thực hiện mục tiêu trong 2019 

● Sản phẩm Dịch vụ tài chính:  

+ Tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh đặc tinh linh hoạt của sản phẩm 

+ Triển khai kinh doanh sản phẩm mới chứng khoán Phái sinh. 

+ Cải tiến sản phẩm Daily trading. 

● Thúc đẩy phát triển Môi giới: 

+ Tuyển dụng nhân sự mới – đào tạo nâng cao kỹ năng của nhân sự cũ; 

+ Khai thác mảng khách hàng Tổ chức, quỹ và khách hàng nước ngoài;  

+ Thực hiện điều chỉnh các chính sách thu nhập cạnh tranh thu hút nhân sự, các 

chương trình thi đua thúc đẩy doanh thu, tạo sự cân bằng trong hoạt động kinh 

doanh Môi giới. 

● Đầu tư nguồn lực phát triển dịch vụ Ngân hàng đầu tư 

+ Tập trung phát triển dịch vụ M&A 

● Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ: hệ thống máy chủ, thiết bị mạng và 

giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý của hệ thống. 

● Tăng cường hiệu quả cho hoạt động Marketing, Truyền thông: đầu tư các 

mảng truyền thông nội bộ nâng cao nhận thức về sản phẩm, thương hiệu của TVSI; 

tổ chức các hội thảo tư vấn khách hàng qua đó ghi dấu ấn tốt về thương hiệu TVSI. 

● Củng cố hệ thống quản trị rủi ro của Công ty: 

+ Rủi ro thanh khoản; Rủi ro thanh toán; Rủi ro vận hành hệ thống CNTT; Rủi ro 

vận hành hệ thống giao dịch. 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT   

BKS báo cáo ĐHĐCĐ để xem xét thông qua nội dung này cùng với việc xem xét bầu bổ 

sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (từ 2019 đến 2023) theo quy định 



tại Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Bà Phạm Mai Chi xin từ nhiệm vì lý do 

cá nhân. 

Các công việc cụ thể BKS đã thực hiện trong kỳ hoạt động bao gồm: 

- Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong 

BKS. 

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý 

điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống 

kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể: 

+ BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BĐH) Công ty; trao đổi thường xuyên 

với HĐQT và BĐH về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã 

được ĐHĐCĐ thông qua năm 2018. Trên cơ sở đó, BKS đánh giá công tác quản lý 

điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BĐH đã tuân thủ đầy đủ quy định 

pháp lý liên quan tới kinh doanh nói chung và kinh doanh chứng khoán nói riêng 

cũng như phù hợp với các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường 2018. 

+ HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh, 

các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty, BĐH đã bám sát các quyết sách 

này để triển khai thành các công việc cụ thể. BKS không phát hiện có hiện tượng vi 

phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh trong kỳ. HĐQT và BĐH cùng với sự trợ 

giúp của toàn thể cán bộ quản lý các cấp đã có nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh 

doanh của Công ty trong năm 2018, thể hiện bằng các số liệu tích cực trên báo cáo 

tài chính năm 2018: doanh thu năm 2018 đạt 327,60 tỷ đồng, tăng 11,46% so với 

năm 2017 và hoàn thành 131% kế hoạch; Lợi nhuận kế toán hoàn thành 119% kế 

hoạch... 

Một số chủ trương quan trọng đối với hoạt động của Công ty đã được HĐQT thông 

qua và/ hoặc được triển khai đúng quy định trong kỳ bao gồm: Phát hành cổ phiếu 

tăng vốn Điều lệ lên 1.080 tỷ đồng, Bổ nhiệm/ thông qua bổ nhiệm thành viên Ban 

Điều hành (Phó Tổng Giám đốc); Thành lập Chi nhánh Mễ Trì, Ngọc Khánh và bổ 

nhiệm Giám đốc Chi nhánh; Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh HCM; Chuyển địa điểm 

Chi nhánh Vĩnh Long; Đóng cửa PGD Cộng Hòa; Triển khai thực hiện hoạt động kinh 

doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp bù trừ thanh toán chứng khoán 

phái sinh; Phát hành trái phiếu TVSI 2018; Thay đổi cơ cấu tổ chức TVSI; Ban hành 

Chính sách rủi ro, ban hành Quy chế ESOP v2.0. 

+ Việc tổ chức công tác kế toán thống kê đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, 

đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng và hợp lý và báo cáo tài chính đã được 

lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. BĐH đã chỉ đạo Phòng Tài 

chính Kế toán tuân thủ quy định về chế độ kế toán và báo cáo tài chính dành cho 

công ty chứng khoán theo quy định tại Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 

và Thông tư 334/2016/TT-BTC sửa đổi TT 210/2014/TT-BTC ngày 27/12/2016 do 

BTC ban hành.  

+ HĐQT và BĐH đã chỉ đạo và đảm bảo thực hiện để các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ 

lệ an toàn tài chính được kiểm toán/ soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập (VACO) 

theo đúng quy định hiện hành. BKS chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong 

công tác tài chính, kế toán thống kê trong kỳ. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cả năm của 

Công ty 2018 duy trì ở mức cao trong cả năm, đặc biệt là tại thời điểm cuối năm (sau 



khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ). 

+ HĐQT và BĐH liên tục đôn đốc và đẩy mạnh việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ 

cấu tổ chức Công ty, đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, bao gồm: 

(i) Tháng 12/2018, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 85/2018/NQ-HĐQT 

ngày 26/12/2018 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức nhằm đảm bảo sự phù hợp 

giữa các khối kinh doanh, sự phân cấp rõ ràng, hợp lý, chặt chẽ trong công tác 

quản trị, điều hành Công ty. 

(ii) Bổ nhiệm mới / thay thế nhân sự đối với các vị trí chủ chốt: Phó Tổng Giám đốc, 

Giám đốc Chi nhánh HCM và các Chi nhánh mới thành lập, các Trưởng/Phó 

phòng nghiêp vụ. 

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng 

quý và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản trị của HĐQT với 

ĐHĐCĐ. BKS đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định 

hiện hành về nội dung và thời gian lập báo cáo và thống nhất với các số liệu trong báo 

cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VACO). 

- Giám sát thành viên HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý: BKS không phát hiện hành vi 

vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, BĐH và các 

cán bộ quản lý cấp cao. 

- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và BĐH nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro 

trong quản lý các nghiệp vụ kinh doanh. 

- Các cuộc họp BKS trong kỳ: BKS đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 

các thành viên. 

Thời gian Nội dung Kết quả 

Tháng 4/2018 Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Thống nhất theo BB họp (các vị 

trí như trong danh sách tại báo 

cáo) 

Tháng 4/2018 Phân công nhiệm vụ, Thù lao 

BKS nhiệm kỳ 2018-2023 

Thống nhất theo BB họp. 

Tháng 7/2018 Thông qua Báo cáo tài chính và 

Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính 

06 tháng đầu năm 2018 (đã 

được soát xét) 

Thống nhất thông qua Báo cáo 

tài chính và Báo cáo tỷ lệ An 

toàn tài chính 06 tháng đầu năm 

2018 (đã được soát xét). 

Tháng 1/2019 Xem xét sơ bộ tình hình số liệu 

tài chính và việc thực hiện kế 

hoạch kinh doanh 2018 theo 

NQ ĐHĐCĐ. 

BĐH đã có báo cáo chi tiết về 

tình hình thực hiện từng chỉ tiêu 

kế hoạch kinh doanh 2018, số 

liệu tài chính rõ ràng, minh bạch. 

- Thù lao BKS: 96.000.000 đồng (Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, Thành viên BKS: 

2.000.000 đồng/tháng) 

Nội dung đáng lưu ý khác: 

- Tháng 01/2019, HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm 02 vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với 

Bà Bùi Thị Thanh Hiền và Ông Tạ Minh Phương để bổ sung vào Ban Điều hành. 

- Xuyên suốt 2018, HĐQT và BĐH tiếp tục triển khai việc hoàn thiện các quy chế, quy 

trình, quy định nghiệp vụ..., thông qua việc sửa đổi/ cập nhật các văn bản hiện có và 



ban hành một số văn bản mới để các quy định, đảm bảo quy định phù hợp và cập nhật 

so với pháp luật và thực tế vận hành: 

+ Sửa đổi Quy định liên quan tới quản trị, điều hành Công ty: Thay đổi cơ cấu tổ chức 

(tháng 12/2018) và Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban TGĐ (tháng 2/2019); 

+ Các quy định liên quan tới thu nhập, chế độ khác: Quy chế phát hành cổ phiếu 

thưởng - ESOP v2.0 (tháng 2/2019);  

Nội dung này tiếp tục được lập kế hoạch chi tiết đầu năm 2019 và xúc tiến triển khai để 

không ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị điều hành Công ty 

và quản trị các loại rủi ro liên quan.  

- Tháng 5/ 2018, Công ty bị UBCK xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về 

giao dịch ký quỹ chứng khoán do đã cho NĐT giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu có thời 

gian niêm yết chưa đủ 06 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên.  

- Trong kỳ, không phát sinh vụ khiếu nại, khiếu kiện lớn nào đòi hỏi Công ty phải thực 

hiện các thủ tục pháp lý liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN 8: TRIỂN VỌNG CƠ HỘI KINH DOANH 2019 

I.   TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2018 

1. Nền kinh tế 

 Tổng quan: Nền kinh tế Việt Nam năm 2018 tiếp tục in đậm nhiều dấu ấn tích cực, trong đó 

nổi bật nhất là việc GDP tăng trưởng 7,08% - đạt mức tăng cao nhất trong 11 năm qua. 

Trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp năm 2018 tiếp tục duy trì mức 

tăng trưởng khá là 8,79%, đóng góp 2,85 điểm phần trăm vào tổng giá trị tăng thêm của 

toàn nền kinh tế. Đặc biệt, kết quả này đã cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang dần thoát 

khỏi sự phụ thuộc vào khai thác khoáng sản và tài nguyên, nhất là khi năm 2018 đã là năm 

thứ ba liên tiếp ngành công nghiệp khai khoáng tăng trưởng âm (giảm 3,11%).  

Không chỉ vậy, năm 2018 cũng được coi là một năm thành công trong việc kiểm soát lạm 

phát khi con số này chỉ tăng ở mức 3,54% so với năm 2017. Mục tiêu giữ CPI bình quân 

dưới 4% của Chính phủ đã hoàn thành trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt 

hàng do Nhà nước quản lý đặt ra. Về cơ bản, yếu tố chính khiến lạm phát tăng là giá dịch 

vụ y tế tăng theo lộ trình khiến giá các mặt hàng dịch vụ y tế tăng 13,86. Còn động lực chính 

góp phần kiềm chế chỉ số CPI đó là việc giá dịch vụ y tế điều chỉnh giảm theo Thông tư số 

15/2018/TT/BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế. 

 

 Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thiết lập mức kỷ lục mới 482 tỷ USD: Tính 

chung cả năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 482 tỷ USD - 

mức cao nhất từ trước tới nay. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu ở mức 7,2 tỷ USD, 

cao hơn rất nhiều mức xuất siêu 2,1 tỷ USD của năm 2017 và cũng được ghi nhận là kỷ lục 

giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay của nước ta. Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hóa 

xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 244,7 tỷ USD, tăng trường 13,8% so với năm 2017, 

trong đó có tới 5 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD gồm điện thoại và linh kiện, dệt 

may, điện tử máy tính và linh kiện, dụng cụ phụ tùng, và giày dép. Còn kim ngạch hàng hoá 

nhập khẩu năm 2018 đạt 237,5 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2017. 
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2. Thị trường chứng khoán 

 Đánh giá chung: Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một năm 2018 đầy biến 

động đi ngược lại với hầu hết mọi dự đoán ban đầu của các chuyên gia kinh tế. Với khởi 

đầu đầy thuận lợi, chỉ số VN-Index đã dễ dàng chinh phục cột mốc 1,000 điểm ngay trong 

quý 1 và thậm chí tạo đỉnh lịch sử 1,200 điểm ngay sau đó. Tuy nhiên, rủi ro đầy bất ngờ từ 

sự kiện kinh tế chính trị toàn cầu là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cùng xu 

hướng siết chặt dòng tiền, tăng lãi suất của FED đã tác động rất lớn tới thị trường Việt Nam 

từ quý 2 cho tới cuối năm. Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2018, VN-Index đã lui về 

ngưỡng 892 điểm, giảm 93 điểm so với mức mở cửa phiên giao dịch của đầu năm, tức sụt 

giảm gần 10%. Nếu so với mức đỉnh từng xác lập trong năm hơn 1,200 điểm vào đầu tháng 

4, chỉ số đại diện cho HOSE này đã giảm tới hơn 25%. Như  vậy, năm 2018 cũng ghi dấu là 

năm biến động mạnh nhất kể từ khủng hoảng cách đây hơn 10 năm và chấm dứt đà tăng 

của VN-Index kéo dài liên tục từ năm 2016. 

 Quy mô thị trường: Tuy các chỉ số đều tăng trưởng âm nhưng vốn hóa thị trường cổ phiếu 

Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng trên 2 con số. Tổng vốn hóa thị trường trong năm 2018 

đạt hơn 3,96 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với thời điểm cuối năm 2017, trong đó vốn hóa tại 

sàn HOSE vẫn là lớn nhất với 2,87 triệu tỷ đồng, tăng 10%. Như vậy tính đến 31/12/2018, 

giá trị vốn hóa của thị trường cổ phiếu đã đạt khoảng 75% GDP, tăng đáng kể so với mức 

70,2% GDP cuối năm ngoái. Hàng loạt các cổ phiếu lớn lên sàn đã khiến vốn hóa tiếp tục 

tăng mạnh bất chấp thị trường có một năm đi xuống về mặt điểm số. Bên cạnh đó các yếu 

tố vĩ mô trong nước ổn định, nền kinh tế tăng trưởng cao và lợi nhuận các doanh nghiệp 

niêm yết tăng trưởng cũng giữ vai trò hỗ trợ quan trọng. 
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 Giao dịch khối ngoại: Dù bán ròng mạnh trong tháng 7,8 nhưng tính chung cả năm 2018 

nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng tới gần 41,783 tỷ đồng, tương ứng 41.782,8 tỷ đồng, 

tức giảm 27,24% về khối lượng nhưng tăng 61,38% về giá trị so với năm ngoái. Tổng cộng 

trên cả ba sàn HOSE, HNX và UPCOM, khối ngoại đã mua vào 5.448,85 triệu cổ phiếu, 

tương ứng tổng giá trị 279.347,86 tỷ đồng và bán ra 5.154,46 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng 

giá trị hơn 237,565 tỷ đồng. Các mã được nhà đầu tư nước ngoài mua bán nhiều nhất là các 

bluechip và điều này hợp với xu hướng là dòng vốn ngoại vẫn thường tập trung vào các cổ 

phiếu có vốn hóa lớn trong những năm nền kinh tế có nhiều biến động. 

 

 

 Thanh khoản: Nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán giai đoạn đầu năm cũng như 

hàng loạt thương vụ niêm yết đình đám của một số “ông lớn” trong năm nên thanh khoản thị 

trường đã được cải thiện đáng kể so với năm 2017. Tổng khối lượng giao dịch trên thị 

trường đạt hơn 67 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt 1,63 triệu tỷ đồng. Trong đó, 

giá trị giao dịch khớp lệnh tăng 25,2% và đạt 1,3 triệu tỷ đồng còn phương thức thỏa thuận 

tăng gần 47% và đạt 328,600 tỷ đồng. Nếu xét theo trung bình phiên, giá trị giao dịch cổ 

phiếu bình quân đạt 6,500 tỷ đồng/phiên, tăng 29% so với năm 2017. Sàn HOSE vẫn thu 

hút được dòng tiền lớn nhất với khối lượng giao dịch đạt hơn 49,2 tỷ cổ phiếu, trị giá 1,34 

triệu tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2017.  
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 Định giá thị trường năm qua: Hiện nay mức P/E của VN-Index đang là 15,5x. Với diễn biến 

triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 đang chậm lại, mức P/E 

này hiện cũng không còn là rẻ nữa. Tuy nhiên dựa trên số liệu của lịch sử, Bloomberg cho 

biết nhiều chuyên gia phân tích vẫn lạc quan về chứng khoán Việt Nam do tốc độ tăng 

trưởng GDP của nước ta luôn đạt hơn 5%/năm kể từ năm 2000, trong khi đó P/E của VN-

Index đầu năm 2019 đang ở mức 15, tức vẫn thấp hơn đáng kể so với mức hơn 20 của 

tháng 4/2018. Còn về thực tế, năm 2018 thị trường chứng khoán Việt Nam giảm ít hơn một 

số thị trường lân cận, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng hơn 1,7 tỷ USD, trái 

ngược với xu hướng rút ròng tại nhiều thị trường mới nổi khác. 

 

II.  DỰ BÁO SƠ LƯỢC VỀ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG NĂM 2019 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động trong năm 2019 do các bất ổn 

từ chiến tranh thương mại và sự chấm dứt của kỷ nguyên nới lỏng tiền tệ, Việt Nam vẫn 

có nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ cơ cấu dân số vàng, chi phí sản xuất thấp và cam 

kết cải cách mạnh mẽ của Chính phủ. Thành tích tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt 

Nam thời gian qua đang được duy trì song hành với sự ổn định chính trị, đầu tư FDI vào 

khu vực tư nhân đang chuyển biến tích cực và quá trình chuyển dịch lao động từ nông 

nghiệp sang các ngành có năng suất lao động cao hơn đang diễn ra. Dự kiến trong năm 

nay, GDP sẽ tăng khoảng 6,6-6,8%; tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%; tổng kim 

ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7-8%; tỷ lệ nhập siêu so tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 

3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33-34% GDP. 

2. Thị trường chứng khoán 2019 

Trong kịch bản thuận lợi, TVSI cho rằng VN-Index tiếp tục biến động trong khoảng 800 – 

1,100 điểm, dựa trên các cơ sở chính như sau: (1) Động thái tăng lãi suất của FED 

nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục trong năm 2019; (2) Mỹ và Trung Quốc sẽ cần thời gian 

đàm phán dài hơn để đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện ngay trong năm 

tới; (3) Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đi cùng với việc kiểm soát tốt 

lạm phát và tỷ giá dù chịu nhiều áp lực hơn. Mức giao động này của VN-Index cũng 

tương đương chỉ số P/E chung đạt 15x – 17x. So với chỉ số P/E của một số thị trường 

khác, chỉ số P/E của Việt Nam có xu hướng cao hơn, thể hiện kỳ vọng lợi nhuận cao 

hơn từ các nhà đầu tư. 
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PHẦN 9: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

I. TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO 

1. Định hướng chiến lược phát triển bền vững 

- Với tầm nhìn trở thành định chế tài chính trung gian hàng đầu trong lĩnh vực chứng 

khoán, TVSI xác định mục tiêu của công ty chính là đem đến hiệu quả đầu tư tối ưu cho 

khách hàng; đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, đối tác; tạo môi trường làm việc 

chuyên nghiệp cho người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng. 

- TVSI luôn nhận thức, một doanh nghiệp không thể tồn tại nếu chỉ hướng đến các mục 

tiêu ngắn hạn mà không đảm bảo sự cân bằng về lợi ích giữa các yếu tố công ty, thị 

trường và xã hội. Bởi vậy, chiến lược phát triển bền vững của TVSI là thực hiện thành 

công mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn nhằm gia tăng giá trị công ty, song hành 

cùng sự phát triển vững chắc của Thị trường Tài chính Việt Nam và đóng góp hiệu quả 

vào các mục tiêu xã hội.  

      2. Mô hình phát triển bền vững của TVSI 

 

- Tác động tích cực đến công ty:  

+ Tăng trưởng ổn định 

+ Mang lại nhiều lợi ích giá trị và đãi ngộ tốt cho nhân viên 

+ Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực 

+ Quản trị rủi ro và giám sát tuân thủ 

+ Minh bạch thông tin 

- Tác động tích cực đến thị trường:  

+ Tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp cho cổ đông, phục vụ khách hàng và nhà đầu tư 

+ Góp phần phát triển thị trường chứng khoán 

+ Tăng cường năng lực huy động vốn và các kênh phân phối 

+ Thúc đẩy phát triển kinh tế 

- Tác động tích cực đến xã hội: 

+ Hoàn thành trách nhiệm tài chính với các cơ quan chức năng 

+ Góp phần phát triển cộng đồng 

+ Bảo vệ môi trường 

    3. Mục tiêu của các hoạt động bền vững tại TVSI  

- Năm 2018, TVSI đã tích cực đầu tư cho các hoạt động phát triển bền vững đóng góp 

đáng kể cho thị trường chứng khoán và nền kinh tế trên các phương diện sau: 

+ Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; 
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+ Đóng góp vào phát triển của ngành tài chính chứng khoán thông qua các hoạt động 

xây dựng thị trường, tham gia phát triển sản phẩm mới; 

+ Nâng cao chất lượng nhà đầu tư thông qua đào tạo kiến thức đầu tư; 

+ Huy động vốn cho nền kinh tế Việt Nam; 

+ Tăng cường quản trị doanh nghiệp và minh bạch trong kinh doanh, bảo vệ quyền lợi 

của cổ đông; 

+ Hỗ trợ cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TVSI NĂM 2018 

1. Tác động tích cực đến nội bộ TVSI: 

● Kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng bền vững  

TVSI hiểu rằng chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn chỉ có thể hiện thực hóa nếu công 

ty có một nền tảng tài chính vững chắc và sự tăng trưởng ổn định về mặt kinh tế. Do đó trong 

hơn 12 năm hoạt động, TVSI luôn nỗ lực đạt kết quả kinh doanh tích cực, hoàn thành kế hoạch 

kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua. Tính trong 4 năm trở lại đây, doanh thu và lợi nhuận của 

TVSI đều đạt ở mức cao và tăng trưởng kép.  

Cụ thể, lũy kế trong giai đoạn 2014 - 2018, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm của TVSI 

đạt 21%, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đạt 22%. Doanh thu năm 2018 tăng 2,17 lần, lợi nhuận 

sau thuế tăng 2,23 lần so với năm 2014. Kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt giúp 

TVSI xây dựng các chính sách đãi ngộ cho cán bộ nhân viên với các mức lượng cạnh tranh và 

nhiều phúc lợi khác.  

● Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động 

Việc xây dựng và triển khai chính sách chi trả lương theo vị trí, con người và hiệu quả công 

việc được TVSI đặc biệt chú trọng. Phương pháp chi trả lương này giúp TVSI: 

- Trả lương phù hợp với sự đóng góp của từng vị trí đối với doanh nghiệp, tạo tính 

cạnh tranh so với thị trường của cùng một tập hợp các chức năng; 

- Thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông qua thực thi sự công 

bằng khi trả lương tương xứng với năng lực; 

- Khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương tương xứng với đóng góp 

của nhân viên vào kết quả chung của doanh nghiệp. 

Với chính sách lương thưởng công bằng và cạnh tranh, TVSI đảm bảo lợi ích cho người lao 

động về thu nhập, phụ cấp hoàn thành công việc và các khoản phúc lợi khác, tạo điều kiện cho 

người lao động yên tâm làm việc gắn bó với công ty, góp phần phát triển bền vững doanh 

nghiệp. 

● Phát triển đội ngũ nhân sự, thu hút nhân tài 

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số nhân sự TVSI là 256 nhân sự. Trong đó, nhân sự có trình 

độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ trên 90% giúp TVSI tiếp tục duy trì tiêu chuẩn của mình 

nhằm cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tài chính chất lượng cao.  

Về độ tuổi, lực lượng lao động của công ty ngày càng trẻ hóa, được đào tạo bài bản và sẵn 

sàng cọ xát với thực tế để tích lũy thêm kinh nghiệm. 85% CBNV TVSI có độ tuổi dưới 40, trong 

đó cán bộ quản lý, điều hành của TVSI chiếm khoảng 20% tổng số CBNV. Đội ngũ TVSI liên 



tục cập nhật các kiến thức mới tạo nền tảng vững chắc giúp TVSI không ngừng gia tăng giá trị 

cho khách hàng. 

Với định hướng “kết nối nhân tài”, cơ hội nghề nghiệp tại TVSI được đảm bảo công bằng cho 

mọi đối tượng, từ sinh viên mới ra trường tới những người đã có nhiều kinh nghiệm trong thị 

trường tài chính. TVSI sẵn sàng đào tạo, tạo điều kiện thử sức và khuyến khích sự nỗ lực của 

mỗi cá nhân. Năm 2018, TVSI đã đón chào 52 thành viên mới trên toàn hệ thống nhằm tăng 

cường đội ngũ nhân sự đáp ứng chiến lược phát triển của công ty với sự phân bổ tương đối 

hợp lý giữa các độ tuổi cũng như giới tính của ứng viên. 

● Nâng cao chất lượng nhân sự  

TVSI chú trọng việc nâng cao chất lượng nhân sự thông qua các chương trình đào tạo nhằm 

nâng cao năng lực làm việc và các kỹ năng cần thiết giúp xây dựng nền móng cho sự phát triển 

trong tương lai của TVSI. 

Năm 2018, TVSI đã chi gần 300 triệu đồng phục vụ cho công tác đào tạo. Toàn bộ CBNV sau 

khi tuyển dụng đều được đào tạo đồng nhất với các kiến thức, chuyên môn cơ bản và đặc thù 

của TVSI, được kiểm tra các kiến thức chuyên môn, đảm bảo đủ tiêu chuẩn làm việc. Bên cạnh 

đó, công ty cũng chú trọng tạo điều kiện cho CBNV tham gia đào tạo, nâng cao một số kỹ năng 

qua các khóa đào tạo chuyên ngành.  

Đối với CBNV thuộc các khối kinh doanh, công ty đã xây dựng các chính sách, quy chế, hỗ trợ 

kinh phí nhằm khuyến khích CBNV tham gia các khóa đào tạo có chứng chỉ đảm bảo tuân thủ 

pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, với việc triển khai thị trường chứng khoán 

phái sinh, Ban lãnh đạo TVSI đã nhanh chóng chỉ đạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nhân viên 

tham gia đào tạo về chứng khoán phái sinh, đạt các chứng chỉ về chứng khoán phái sinh, đáp 

ứng thị trường kịp thời và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2019. Dự kiến trong 

năm 2019, TVSI tiếp tục triển khai các khóa đào tạo chứng khoán phái sinh và khuyến khích 

CBNV tham gia đầy đủ. 

2. Tác động tích cực tới thị trường  

● Bảo vệ quyền lợi Cổ đông 

Tại TVSI, việc thực hiện các chính sách bảo vệ quyền lợi Cổ đông cũng như đảm bảo sự bình 

đẳng giữa các Cổ đông luôn được chú trọng hàng đầu. 

Những quyền cơ bản của Cổ đông như quyền được chi trả cổ tức, quyền tham gia và biểu 

quyết tại ĐHĐCĐ, quyền tham gia vào những quyết định liên quan đến sự thay đổi cơ bản của 

công ty... được quy định rõ trong Điều lệ công ty và thực hiện tốt trong nhiều năm trở lại đây. 

Việc đối xử bình đẳng với các Cổ đông không có ưu đãi cho một đối tượng nào cũng được đảm 

bảo, các quyết định do ĐHĐCĐ đưa ra đều dựa vào kết quả biểu quyết thực hiện theo số lượng 

cổ phiếu sở hữu. 

Trong những năm qua, TVSI đã nỗ lực đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin như website 

công ty, hệ thống email, các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, báo cáo thường niên… 

tạo điều kiện cho Cổ đông/Nhà đầu tư tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, 

tránh ảnh hưởng tiêu cực tới các quyết định đầu tư. Hơn nữa, việc công bố thông tin song song 

bằng cả hai ngôn ngữ Anh – Việt đảm bảo sự bình đẳng về mặt tiếp cận thông tin doanh nghiệp 

giữa các Cổ đông/Nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

TVSI duy trì chính sách chi trả cổ tức ổn định hàng năm theo hướng cân bằng về lợi ích, đáp 

ứng một phần nhu cầu sinh lợi từ nguồn vốn đầu tư của Cổ đông và duy trì nguồn vốn tích lũy 

cho sự phát triển của Công ty về lâu dài.  



● Quản lý tài sản nhà đầu tư an toàn và minh bạch 

Mặc dù sự cạnh tranh của các công ty chứng khoán khá gay gắt trong thời gian vừa qua, TVSI 

vẫn luôn kiên định với nguyên tắc tôn trọng khách hàng, tuân thủ pháp luật, để không chỉ kinh 

doanh có lãi mà còn bảo vệ được nhà đầu tư không bị thất thoát tài sản, xây dựng thị trường 

chứng khoán minh bạch. Trong các năm qua, TVSI đã quản lý tài sản cho nhà đầu tư trong 

nước và quốc tế hiệu quả, góp phần giữ trọn niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường chứng 

khoán Việt Nam, xây dựng một nền kinh tế ổn định. Tính đến cuối năm nay, TVSI đang quản lý 

hơn 63,000 tài khoản của khách hàng một cách an toàn và bảo mật. 

Đối với mảng quản lý tài sản, TVSI đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc huy động từ các 

khách hàng mới cũng như quản lý hiệu quả tài sản của các khách hàng hiện tại.  

TVSI không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng quản lý tài sản do khách hàng ủy 

thác. Quy trình đầu tư, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ được vận hành bài bản và chuyên 

nghiệp, không chỉ tuân thủ quy định của pháp luật mà còn đảm bảo giảm thiểu tối đa xung đột 

lợi ích, ảnh hưởng tới quyền lợi nhà đầu tư. Với phương châm phát triển bền vững, TVSI luôn 

hướng tới mục tiêu xây dựng niềm tin, sự minh bạch và tăng trưởng giá trị tài sản lâu dài cho 

nhà đầu tư. 

● Phát triển thị trường 

Là một trong những công ty chứng khoán tích cực tại Việt Nam, TVSI nhận thức được vai trò 

then chốt của mình trong sự phát triển của thị trường chứng khoán.  

Không chỉ dừng ở việc chấp hành nghiêm và đầy đủ các quy định của Nhà nước về chứng 

khoán và các quy định khác có liên quan, TVSI luôn chủ động trong việc đóng góp ý kiến xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật về thị trường chứng khoán, nâng cao tính thực tiễn và chất 

lượng cho các văn bản của cơ quan Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm mới 

trên thị trường. Từ đó, TVSI gia tăng các đóng góp cho cộng đồng, xã hội thông qua việc đóng 

góp cho ngân sách nhà nước, kết nối vốn và cơ hội đầu tư, quản lý tài sản cho nhà đầu tư một 

cách an toàn & minh bạch, tham gia tích cực các hoạt động xây dựng thị trường chứng khoán 

nói riêng và Thị trường Tài chính nói chung. 

3. Tác động tích cực đến xã hội:  

● Đóng góp cho ngân sách nhà nước 

Trải qua 12 năm hoạt động, TVSI luôn làm tròn các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp cho 

Ngân sách Nhà nước với mức đóng tăng dần qua các năm. Điều này không khẳng định uy tín 

của công ty trên thị trường mà còn hướng tới việc đem lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng, 

cộng sự, cổ đông, cộng đồng, vì mục tiêu chung cùng xây dựng và phát triển Thị trường Chứng 

khoán lành mạnh tại Việt Nam. 

● Phát triển cộng đồng an sinh xã hội  

TVSI rất tự hào về các hoạt động xã hội tích cực của mình với tinh thần tương thân tương ái, 

chia sẻ cùng cộng đồng địa phương. Theo đó tháng 5/2018, TVSI đã phối hợp với Viện Huyết 

học – Truyền máu TW phát động và kêu gọi toàn thể CBNV công ty tham gia hiến máu nhân 

đạo với tinh thần “Một giọt máu đỏ - Một trái tim hồng”. Đặc biệt, sức lan tỏa của chương trình 

không chỉ dừng lại ở nội bộ công ty mà còn có sự tham gia của một số bộ phận khách hàng và 

đối tác lâu năm của TVSI. Chương trình đã thu được 43 đơn vị máu, góp phần giải quyết nỗi lo 

về máu trong những tháng hè cao điểm khắp cả nước. 

Tháng 12/2018, TVSI đã tổ chức chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” nhằm kêu gọi sự sẻ chia và 

ủng hộ của tập thể CBNV dành cho các bệnh nhi bị ung thư tại Viện Huyết học – Truyền máu 



Trung ương. Công đoàn TVSI và đại diện CBNV các phòng ban của công ty đã tổ chức buổi 

thăm hỏi và trao tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 600.000đ) cho 30 em nhỏ có hoàn cảnh khó 

khăn đang điều trị tại Viện giúp các em thêm nghị lực vượt qua khó khăn và bệnh tật. Với tinh 

thần tương thân, tương ái, san sẻ khó khăn và chung tay cùng cộng đồng; các chương trình 

thiện nguyện của Công đoàn TVSI đã trở thành truyền thống được duy trì thường niên nhiều 

năm qua.  
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