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KŌt nŞi
Các ÂŞi tác

CÔNG TY CӘ PHҪN CHӬNG KHOÁN
THÀNH PHӔ HӖ CHÍ MINH

HSC K Ế T N ỐI mọi kh ả năng tốt nhất trong lĩnh vực Nghiên c ứu, Công nghệ
và Nguồn nhân l ực để cung c ấp những thông tin đáng tin c ậy và chính xác c ũng
như những giải pháp tài chính chi ến lược đến với khách hàng. HSC phát tri ển lớn
mạnh song hành cùng khách hàng trên con đường gặt hái thành công thông qua
việc thường xuyên nâng cấp nguồn lực, h ướng đến trở thành m ột thương hiệu lớn
trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.
Trong năm 2010, nh ững nỗ l ực không ngừng của HSC đã được tưởng thưởng xứng
đáng với việc trở thành Công ty Ch ứng khoán duy nhất tại Vi ệt Nam l ọt vào Top 20
công ty chứng khoán hàng đầu ở khu v ực Châu Á – Thái Bình D ương, được đánh
giá dựa trên k ết quả cuộc kh ảo sát Extel t ổ ch ức bởi Thomson Reuters. Danh hi ệu
này đã giúp HSC v ươn lên ngang tầm với những công ty chứng khoán đa quốc gia
như JP Morgan và Goldman Sachs.
Trên c ơ s ở những thành tựu đã đạt được làm b ước đà h ướng đến s ự phát tri ển bền
vững trong tương lai, HSC s ẽ tiếp tục phát huy s ức m ạnh để trở thành c ầu nối tin
cậy cho các nhà đầu tư và khách hàng, mang đến thành công c ộng hưởng cho
tất cả
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NĤm 2010 là mŦt nĤm thành công tŞt Âņp cŴa
công ty HSC. Trong viŔc phát triŐn và mŬ rŦng
nhżng lĦnh vžc kinh doanh cŞt lõi cŴa mình,
công ty tiŌp tŲc gìn giż và phát huy hĪn nża
thŌ mĮnh nŎn tİng trong các chŶc nĤng kinh
doanh Ŭ cİ hai nghiŔp vŲ là Môi giŨi chŶng
khoán và TĬ vĲn tài chính doanh nghiŔp.
Nhżng thành công vĬŰt bĺc Âã ÂĮt ÂĬŰc giúp
HSC ngày càng cŴng cŞ vżng chļc thêm uy tín
cŴa mình vŨi tĬ cách là công ty chŶng khoán
hàng ÂĴu tĮi ViŔt Nam.
NÂNG CAO Vŗ THŋ, GIA TģNG THŗ PHĳN
Trong nĤm 2010, HSC Âã gia tĤng tŢng thŘ phĴn cŴa mình tŸ 4,8% (nĤm
2009) lên 5,9%. KŌt quİ này Âã nâng mŶc xŌp hĮng cŴa công ty tŸ
hĮng thŶ 4 lên hĮng thŶ 3 vŎ thŘ phĴn tĮi thŘ trĬŪng ViŔt Nam. VŎ mńt lŰi
nhuĺn, HSC Âã ÂĮt ÂĬŰc 182 tƄ ÂŠng lŰi nhuĺn sau thuŌ, Âóng góp thu
nhĺp cho cŢ Âông 3.044 ÂŠng trên mŤi cŢ phiŌu.

Trong cuŦc bĴu chŚn Giİi thĬŬng Extel cŴa Hãng thông tĲn Thomson
Reuters trên quy mô toàn khu vžc Châu Á - Thái Bình DĬĪng, HSC Âã ÂĬŰc
bình chŚn là Công ty ChŶng khoán sŞ 1 ViŔt Nam vŎ Môi giŨi và Nghiên
cŶu ThŘ trĬŪng. CuŦc Khİo sát uy tín này là mŦt chŶng thžc rõ ràng và
ÂŦc lĺp tŸ khách hàng và tŸ thŘ trĬŪng cĨng nhĬ tŸ tĲt cİ các công ty có
ÂŴ nĤng lžc, chuyên môn ÂĬŰc ÂŎ cź tham gia bình chŚn. Bên cĮnh Âó,
HSC cĨng ÂĮt thành tích cao trong các giİi thĬŬng có uy tín khác nhĬ “Giİi
BĮch Kim” trong ngành Tài chính – ThŘ trĬŪng VŞn do LACP trao tńng cho
Báo cáo thĬŪng niên 2009. CuŦc thi Âã thu hút hĪn 3000 báo cáo thĬŪng
niên tŸ các quŞc gia trên thŌ giŨi tham dž. Các giİi thĬŬng này khŀng ÂŘnh
Âŀng cĲp quŞc tŌ và nĤng lžc cĮnh tranh cao cŴa HSC trong lĦnh vžc chŶng
khoán.

Mū RťNG MĭNG LīŧI
ViŔc chính thŶc ÂĬa vào hoĮt ÂŦng phòng giao dŘch TrĴn HĬng ÁĮo và Bà
TriŔu vào tháng 3 nĤm 2010, phòng giao dŘch Ba Tháng Hai vào tháng 5
nĤm 2010 cùng vŨi viŔc khai trĬĪng vĤn phòng giao dŘch mŨi Kim Liên vào
tháng 8 nĤm 2010, Âã nâng tŢng sŞ chi nhánh cŴa HSC lên 8 chi nhánh, vŨi
4 chi nhánh tĮi Hà NŦi và 4 chi nhánh Ŭ Thành phŞ HŠ Chí Minh.

TRű Sū CHÍNH QUY MÔ HĩN, HOĭT ÁťNG HIœU QUį HĩN
HSC Âã chuyŐn trŲ sŬ chính ÂŌn AB Tower Ŭ ÂĬŪng Lê Lai, mŦt trong
nhżng công trình kiŌn trúc nŢi bĺt Ŭ TP. HCM và tŚa lĮc ngay giża khu
trung tâm nhŦn nhŘp. VĤn phòng mŨi cŴa HSC ÂĬŰc Âńt tĮi lĴu 5 & 6 bao
gŠm Trung tâm dż liŔu Công nghŔ thông tin tân tiŌn và các vĤn phòng
hành chính rŦng rãi, hiŔn ÂĮi. Theo kŌ hoĮch, nĪi Âây sŊ là trŲ sŬ lâu dài
cŴa HSC trong bŞn mĬĪi nĤm nża.

HOÀN THIœN Cĩ CıU QUįN TRŗ TĹP THŏ

GŃT HÁI THÀNH QUį

MŦt sŞ thay ÂŢi trong quİn lý Âã ÂĬŰc thžc hiŔn trong nĤm 2010 ÂŐ phù hŰp vŨi hŔ thŞng quİn trŘ tĺp thŐ ÂĬŰc xây džng tŸ nĤm
2009. HSC Âã bŢ nhiŔm mŦt Phó TŢng Giám ÂŞc ÂiŎu hành mŨi (COO), ngĬŪi chŘu trách nhiŔm chính trong công tác quİn lý rŴi ro.
Công ty cĨng bŢ nhiŔm Giám ÂŞc Môi giŨi mŨi và ÂŎ bĮt mŦt Giám ÂŞc ÁiŎu hành phŲ trách khu vžc phía Bļc. Bên cĮnh Âó, HSC
cĨng tĤng cĬŪng thêm hai Giám ÂŞc ÁiŎu hành Âİm nhiŔm vai trò lãnh ÂĮo nghiŔp vŲ TĬ vĲn tài chính doanh nghiŔp. Chúng tôi Âã
sáp nhĺp BŦ phĺn Phân tích và Kinh doanh khách hàng tŢ chŶc vŨi nhau ÂŐ thành lĺp KhŞi Khách hàng tŢ chŶc. VŨi nhżng thay ÂŢi
này, HSC tž tin có ÂŦi ngĨ cán bŦ lãnh ÂĮo hàng ÂĴu trong ngành.

Nhżng thành tžu nŢi bĺt nĤm 2010
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HSC Báo cáo thĬŪng niên 2010

Trong nĤm 2011, HSC Âńt mŲc tiêu
sŊ gńt hái ÂĬŰc nhiŎu thành công hĪn
nża. Công ty sŊ chĮy hŌt tŞc lžc và
phát huy cao nhĲt, tĺn dŲng lŰi thŌ
trên Âà nhżng thành tžu Âã ÂĮt ÂĬŰc
nhľm khŀng ÂŘnh vŘ thŌ cŴa mình là
công ty chŶng khoán hàng ÂĴu tĮi ViŔt
Nam.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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TŢng quan

TŢng quan

HSC là công ty chŶng khoán chuyên nghiŔp có uy tín và ÂĬŰc công nhĺn Ŭ ViŔt Nam - mŦt trong
nhżng nŎn kinh tŌ phát triŐn nhĲt Châu Á. Công ty cung cĲp các dŘch vŲ tài chính cho các khách
hàng tŢ chŶc hay cá nhân, các dŘch vŲ tĬ vĲn ÂĴu tĬ toàn diŔn dža trên nhżng nghiên cŶu có
cĪ sŬ và Âáng tin cĺy. HSC Âã ÂĮt ÂĬŰc nhżng thành công Âáng ghi nhĺn trong viŔc kŌt nŞi các
doanh nghiŔp vŨi các nhà ÂĴu tĬ cĨng nhĬ tĮo džng ÂĬŰc các mŞi quan hŔ ÂŞi tác lâu dài ÂŞi
vŨi khách hàng thuŦc khŞi dŘch vŲ TĬ vĲn tài chính doanh nghiŔp.
ÁĬŰc thành lĺp vào nĤm 2003 do sž hŰp tác chiŌn lĬŰc cŴa hai tŢ chŶc tài chính hàng ÂĴu, QuƆ
ÁĴu tĬ Phát triŐn Áô thŘ Thành phŞ HŠ Chí Minh (HIFU) và Tĺp Âoàn Tài chính Dragon Capital
- Công ty quİn lý quƆ uy tín nhĲt có nguŠn gŞc tĮi Anh quŞc và là tâm ÂiŐm cŴa thŘ trĬŪng tài
chính Âang nŢi tĮi ViŔt Nam.
Chính thŶc niêm yŌt trên sàn Giao dŘch ChŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh (HOSE) vào tháng
5/2009 vŨi mã chŶng khoán là HCM, vŞn chŴ sŬ hżu hiŔn nay cŴa HSC trŘ giá 1.600 tŖ ÂŠng
(xĲp xŖ 77 triŔu USD), ÂĬa HSC trŬ thành mŦt trong nhżng công ty Ţn ÂŘnh nhĲt trong cİ nĬŨc,
mĮnh vŎ mńt tài chính cĨng nhĬ nĤng lžc ÂĴu tĬ.
HSC không ngŸng trau dŠi nĤng lžc chuyên môn chính nhĬ Nghiên cŶu, Công NghŔ và NguŠn
nhân lžc ÂŐ tĮo ÂiŎu kiŔn phát triŐn mŨi và hoàn thiŔn nhżng dŘch vŲ tài chính nhĬ cung cĲp
vŞn, sáp nhĺp & chuyŐn nhĬŰng và bİo lãnh phát hành, vŨi trŚng tâm xây džng quan hŔ và cung
cĲp nhżng sİn phĶm có giá trŘ cŦng thêm, qua Âó phát triŐn quy mô Công ty dža trên nhu cĴu
ngày càng cao cŴa khách hàng.

TĴm nhìn

SŶ mŔnh

Chúng tôi phĲn ÂĲu trŬ thành công ty
ÂŶng ÂĴu trong ngành và thŘ trĬŪng chŶng
khoán ViŔt Nam, trŬ thành ÂŘnh chŌ tài
chính ÂĬŰc tin cĺy nhĲt, Âánh giá cao nhĲt
và Âóng góp Âáng kŐ vào sž phát triŐn bŎn
vżng cŴa các thŘ trĬŪng vŞn tĮi ViŔt Nam.

ÁŐ ÂĮt ÂĬŰc mŲc tiêu này, chúng tôi
tĮo ra sž khác biŔt vŨi mŦt Âŀng cĲp
nŢi trŦi, nâng cao tính chuyên nghiŔp,
sáng tĮo, ÂĮo ÂŶc nghŎ nghiŔp và sž
gļn kŌt nhân bİn.

Giá trŘ cŞt lõi

TĮi HSC, chúng tôi nŤ lžc giż gìn các giá trŘ cŞt lõi cŴa công ty và
coi Âó là kim chŖ nam trong mŚi hoĮt ÂŦng cŴa mình.
TÍNH TRUNG THŽC CAO
Xây džng niŎm tin cŴa khách hàng, nhà ÂĴu
tĬ và ÂŞi tác khi mua bán, làm viŔc và hŰp tác
vŨi HSC trên thŘ trĬŪng chŶng khoán ViŔt Nam
và quŞc tŌ.
SŽ CŝNG HIŋN NGHō NGHIœP CAO
ū tĲt cİ các cĲp bĺc, nhân viên HSC ÂŎu cam
kŌt cung cĲp dŘch vŲ tŞt nhĲt cho khách hàng,
vĬŰt qua sž mong ÂŰi cŴa ÂŞi tác, và xây džng
quan hŔ tŞt Âņp vŨi các ÂŞi tác.

TÍNH CHUYÊN NGHIœP CAO
Liên tŲc phát triŐn và hoàn thiŔn tŸ
thžc tiŒn, nâng cao kiŌn thŶc chuyên
môn và quy trình thžc hiŔn các giao
dŘch nhľm Âem ÂŌn cho khách hàng
lŰi ích cao nhĲt.
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• HSC tiŌp tŲc tĤng vŞn ÂiŎu lŔ lên 394,634 tƄ ÂŠng.
• Quan hŔ ÂŞi tác chiŌn lĬŰc vżng chļc vŨi DAISHIN, mŦt trong ba công ty chŶng khoán
hàng ÂĴu tĮi Hàn QuŞc.
• Ra mļt Trung tâm hŤ trŰ khách hàng PBX và hŔ thŞng giao dŘch tržc tuyŌn VI-Trade cho
phép mŬ giao dŘch qua Internet.
• Thành lĺp Phòng giao dŘch Hĺu Giang tĮi TP. HCM.

• HSC tĤng vŞn ÂiŎu lŔ lên 200 tƄ ÂŠng.
• Thành lĺp chi nhánh Hà NŦi tĮi phŞ Lê Thánh Tông, Quĺn Hoàn KiŌm.
• Phát hành cŢ phiŌu cho các cŢ Âông chiŌn lĬŰc HDBANK và IDICO.

2003

2006

2008

• Chính thŶc niêm yŌt trên sàn Giao dŘch ChŶng Khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh (HOSE)
vŨi mã cŢ phiŌu là HCM.
• Nâng cĲp hŔ thŞng giao dŘch tržc tuyŌn VI-Trade và ra mļt hŔ thŞng giao dŘch tržc tuyŌn
VIP-Trade, phiên bİn cao cĲp hĪn vŨi cŢng thông tin giao dŘch thŪi gian thžc.
• Thành lĺp Phòng giao dŘch Láng HĮ tĮi Hà NŦi.
• ÁĬŰc công nhĺn là mŦt trong 4 công ty chŶng khoán có thŘ phĴn lŨn nhĲt trong hĪn 100
công ty chŶng khoán trên cİ nĬŨc.

2007

2009

Chńng ÂĬŪng phát triŐn

• HSC tĤng vŞn ÂiŎu lŔ lên 100 tƄ ÂŠng.
• TrŲ sŬ chính và Phòng giao dŘch ÂĬŰc chuyŐn ÂŌn toà nhà Capital Palace Ŭ ÂĬŪng Thái
VĤn Lung, Quĺn 1, TP. HCM.

• HSC chính thŶc thành lĺp sau khi SŬ KŌ hoĮch và ÁĴu tĬ TP. HCM cĲp GiĲp chŶng nhĺn
ÂĤng ký kinh doanh sŞ 4103001573 vào ngày 23/04/2003, và ųy ban ChŶng khoán Nhà
nĬŨc cĲp GiĲy phép HoĮt ÂŦng Kinh doanh sŞ 11/UBCK-GPHÁKD ngày 29/04/2003.
• VŨi sŞ vŞn ban ÂĴu là 50 tƄ ÂŠng, HSC là mŦt trong sŞ ít các công ty chŶng khoán trong
nĬŨc có sŞ vŞn ÂiŎu lŔ lŨn nhĲt trong nĤm 2003.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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KŌt nŞi Nhà ÂĴu tĬ

HSC cung cĲp cho các khách hàng cá nhân và các tŢ chŶc ÂĴu tĬ cách tiŌp
cĺn vào thŘ trĬŪng ViŔt Nam thông qua nhiŎu loĮi sİn phĶm cŞ phiŌu và trái
phiŌu, trong cİ thŘ trĬŪng sĪ cĲp cĨng nhĬ thŶ cĲp. SŬ hżu mŦt trong nhżng
mĮng lĬŨi phân phŞi lŨn nhĲt ViŔt Nam giúp HSC có khİ nĤng cung cĲp các
sİn phĶm phân tích và dŘch vŲ tĬ vĲn Âáng tin cĺy, trang bŘ cho các nhà ÂĴu
tĬ nhżng hiŐu biŌt sâu sļc vŎ thŘ trĬŪng

vŨi ThŘ trĬŪng

KŌt nŞi Nhà ÂĴu tĬ
vŨi ThŘ trĬŪng

NĤm 2010, HSC ÂĮt giá trŘ giao dŘch khŨp lŔnh 52,2 nghìn tŖ ÂŠng, góp phĴn gia tĤng thŘ phĴn cŴa dŘch vŲ
môi giŨi lên 6%. Công ty cĨng Âã nâng cĲp hŔ thŞng giao dŘch tržc tuyŌn, mŬ rŦng thêm nhiŎu chŶc nĤng ÂŐ
giúp cho khách hàng có thŐ thžc hiŔn giao dŘch qua ÂiŔn thoĮi và Internet mŦt cách thuĺn tiŔn hĪn.
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GIįI THīūNG EXTEL 2010
Giİi thĬŬng công nhĺn thŶ hĮng
cao nhĲt trong hoĮt ÂŦng Môi giŨi
và Nghiên cŶu thŘ trĬŪng

HSC tž hào là ÁĮi diŔn duy nhĲt cŴa
ViŔt Nam có mńt trong danh sách
“hàng ÂĴu” cŴa Khu vžc Châu Á Thái
Bình DĬĪng. HSC cam kŌt sŊ không
ngŸng nâng cao Âŀng cĲp chuyên
nghiŔp vŞn tŸ lâu Âã trŬ thành mŦt
tiêu chí Âńc trĬng cŴa công ty trong
quá trình hoĮt ÂŦng trên thŘ trĬŪng.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác

Các giİi thĬŬng khİo sát Extel cŴa Hãng Thông tĲn
Thomson Reuters có thŐ ÂĬŰc xem là giİi Oscars trong lĦnh
vžc chŶng khoán, nhľm vinh danh nhżng doanh nghiŔp bên
mua, nhżng nhà môi giŨi và các nhóm quan hŔ nhà ÂĴu
tĬ trên khļp châu Á Thái Bình DĬĪng, Nhĺt Bİn, châu Âu
(toàn châu Âu). Giİi thĬŬng này quyŌt ÂŘnh nhżng ngĬŪi
thļng cuŦc dža vào các kŌt quİ khİo sát hàng nĤm. HŚ thu
thĺp các phiŌu bình chŚn tŸ rĲt nhiŎu nhà ÂĴu tĬ cá nhân
và tŢ chŶc khác nhau cĨng nhĬ tŸ các công ty niêm yŌt,
chính là các khách hàng và nhżng ngĬŪi quan tâm ÂŌn các
công ty ÂĬŰc bình chŚn vŨi sž Âánh giá, xem xét kƆ lĬŮng.
Cái tên Extel bļt nguŠn tŸ công ty Exchange Telegraph (ÁiŔn
tín hŞi Âoái), là công ty ÂĴu tiên kŌt nŞi London và New York
bľng ÂiŔn tín và là mŦt trong nhżng hãng tin/nhà cung cĲp
tin tŶc hàng ÂĴu vŎ thông tin tài chính tĮi khu vžc xuyên ÁĮi
Tây DĬĪng vào nhżng nĤm 1900. NĤm 1974, cuŦc khİo
sát Extel ÂĴu tiên Âã ÂĬŰc tiŌn hành ÂŐ thu nhĺn các ý kiŌn
và phiŌu bình chŚn tŸ các giám ÂŞc quİn lý vŞn trong lĦnh
vžc dŘch vŲ cĨng nhĬ ÂĬa ra nhżng lŪi khuyên dža trên
các phân tích tŸ kŌt quİ nghiên cŶu tĮi các công ty môi
giŨi chŶng khoán. TŸ lĴn tŢ chŶc ÂĴu tiên chŖ có 53 công
ty quİn lý vŞn tham gia, sŞ lĬŰng thành viên tiŌp tŲc tĤng
lên mŤi nĤm và hiŔn nay có trên 7.500 công ty tŸ 62 quŞc
gia tham gia vŨi tŢng cŦng hĪn 250.000 phiŌu bĴu chŚn cá
nhân (CĤn cŶ trên Khİo sát Extel toàn châu Âu cŴa Hãng
Thông tĲn Thomson Reuters).
Công ty này ÂĬŰc Thomson (hiŔn nay là Thomson Reuters)
mua lĮi vào nĤm 2000 và Khİo sát Extel Âã ÂĬŰc ÂŢi tên
thành Thomson Reuters Extel. Khİo sát ban ÂĴu tĺp trung
vào các công ty quİn lý vŞn có trŲ sŬ tĮi VĬĪng quŞc Anh
và hiŔn nay Âã mŬ rŦng phĮm vi ÂŌn Bļc MƆ, châu Á Thái
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Bình DĬĪng (bao gŠm cİ Úc và New Zealand) và Nhĺt Bİn. HiŔn nay các
xŌp hĮng này bao gŠm các công ty Âã công bŞ thŘ giá chŶng khoán và các
nhà quİn lý vŞn theo các xŌp hĮng cĪ bİn cŴa các công ty chŶng khoán.
Các công ty chŶng khoán ÂĬŰc xŌp hĮng toàn diŔn vŎ các mńt Kinh tŌ hŚc
& ChiŌn lĬŰc, Nghiên cŶu thŘ trĬŪng chŶng khoán và Kinh doanh vŞn cŢ
phĴn. TĲt cİ các sŞ liŔu Khİo sát và các quy trình ÂŎu ÂĬŰc Âánh giá ÂŦc
lĺp bŬi Hãng KiŐm toán Deloitte.
ViŔt Nam thuŦc nhóm châu Á Thái Bình DĬĪng trong cuŦc khİo sát cŴa
Thomson Reuters lĴn ÂĴu tiên vào nĤm 2010, trong viŔc công nhĺn thŘ
trĬŪng ÂĴu tĬ và tài chính tĤng trĬŬng nhanh tĮi Âây. CuŦc khİo sát này
ÂĬŰc tiŌn hành tŸ tháng 9 ÂŌn tháng 11 nĤm ngoái và kŌt quİ ÂĬŰc công
bŞ vào tháng 12.
Theo kŌt quİ khİo sát vŨi các công ty quİn lý vŞn tĮi ViŔt Nam, HSC Âã
ÂĬŰc công nhĺn là:
• Công ty chŶng khoán sŞ 1 (toàn diŔn) tĮi ViŔt Nam
• Công ty chŶng khoán sŞ 1 vŎ Môi giŨi và Nghiên cŶu ThŘ trĬŪng chŶng
khoán tĮi ViŔt Nam
• ÁŶng thŶ 14 trong các công ty chŶng khoán hàng ÂĴu vŎ nghiên cŶu
chiŌn lĬŰc và kinh tŌ vĦ mô cŴa châu Á Thái Bình DĬĪng (không bao
gŠm Nhĺt Bİn).
• ÁŶng thŶ 19 trong các công ty chŶng khoán hàng ÂĴu vŎ nghiên cŶu thŘ
trĬŪng tĮi châu Á (không bao gŠm Nhĺt Bİn).
• ÁŶng thŶ 20 vŎ Môi giŨi trong các công ty chŶng khoán hàng ÂĴu châu
Á (không bao gŠm Nhĺt Bİn).
Giİi thĬŬng Khİo sát Extel công nhĺn sž xuĲt sļc trong quİn lý quƆ và thŘ
trĬŪng chŶng khoán, ÂŠng thŪi giúp các nhà ÂĴu tĬ lža chŚn nhżng công
ty dĸn ÂĴu vŎ mńt kiŌn thŶc chuyên môn, phân tích chính xác và tĺn tâm
trong dŘch vŲ khách hàng. Áây là lĴn ÂĴu tiên ViŔt Nam ÂĬŰc Extel xŌp
vào bİng xŌp hĮng Ŭ châu Á và HSC tž hào là ÁĮi diŔn duy nhĲt cŴa ViŔt
Nam có mńt trong danh sách “hàng ÂĴu” cŴa Khu vžc châu Á Thái Bình
DĬĪng. HSC cam kŌt sŊ không ngŸng nâng cao Âŀng cĲp chuyên nghiŔp
vŞn tŸ lâu Âã trŬ thành mŦt tiêu chí Âńc trĬng cŴa mình trong hoĮt ÂŦng
trên thŘ trĬŪng.
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KŌt nŞi Các ÂŞi tác

Thông ÂiŔp cŴa TŢng Giám ÂŞc

HSC Âã hoàn thành rĲt nhiŎu mŲc tiêu
ÂŠng thŪi ÂĮt ÂĬŰc nhiŎu cŦt mŞc quan
trŚng trong nĤm và do Âó chúng ta có
nhiŎu lý do ÂŐ Ĥn mŸng nĤm 2010 nhĬ
mŦt nĤm thành công.

11

Kính thĬa quý cŢ Âông, khách hàng, các ÂŠng nghiŔp và ÂŞi tác,
Khi chúng ta bĬŨc vào nĤm 2010, nŎn kinh tŌ thŌ giŨi Âang trİi qua giai ÂoĮn hĺu
khŴng hoİng vŨi nhżng hy vŚng mong manh vŎ khİ nĤng Âã qua khŜi Âáy thŘ trĬŪng
và nhżng lĮc quan thĺn trŚng giża nhżng dĲu hiŔu phŲc hŠi cŴa nŎn kinh tŌ. Tuy
nhiên, tĮi mŦt sŞ nŎn kinh tŌ lŨn trên thŌ giŨi vĸn tŠn tĮi nhiŎu lo ngĮi vŎ các hĺu quİ
sau khŴng hoİng, thĺm chí nghi ngŪ vŎ mŦt giai ÂoĮn suy thoái kéo dài tiŌp theo.
TĮi ViŔt Nam, chúng ta Âã Âón nĤm 2010 vŨi nhiŎu sŶc ép lên hŔ thŞng kinh tŌ và
tài chính bao gŠm nguy cĪ lĮm phát, lãi suĲt cao và tiŎn ÂŠng tiŌp tŲc mĲt giá. ThŘ
trĬŪng chŶng khoán ViŔt Nam cĨng Ĥn mŸng kƄ niŔm 10 nĤm thành lĺp vŨi nhiŎu kƀ
vŚng vŎ nhżng thay ÂŢi trong chính sách và nhżng quy mô mŬ rŦng trong các hoĮt
ÂŦng chŶng khoán Âã ÂĬŰc chŪ ÂŰi tŸ lâu. Tuy nhiên, hĴu hŌt nhżng thay ÂŢi trong
chính sách khi ÂĬŰc thİo luĺn và ÂŎ xuĲt Âã không trŬ thành hiŔn thžc vì nhiŎu lý do
khác nhau, trong Âó cĨng bao gŠm viŔc bŘ İnh hĬŬng bŬi nhżng hoĮt ÂŦng cŴa các
cĪ quan chŶc nĤng trong viŔc chuĶn bŘ cho ÁĮi hŦi Áİng diŒn ra vào ÂĴu nĤm 2011.
TĮi HSC, chúng ta chào Âón nĤm 2010 sau khi trİi qua nĤm 2009 vŨi kŌt quİ tài
chính khá tŞt sau khi thŘ trĬŪng hŠi phŲc. NhĬng chúng ta Âã xem 2010 nhĬ “mŦt
trang sź mŨi” ÂŐ tiŌn hành phát triŐn toàn lžc các ngành nghŎ kinh doanh cŞt lõi và
bļt ÂĴu mŦt giai ÂoĮn phát triŐn Ţn ÂŘnh tiŌp theo bĲt chĲp nhżng bĲt Ţn và thách
thŶc cŴa thŪi kƀ hĺu khŴng hoİng.
NĤm 2010: Nhżng thách thŶc và nhżng thành tžu cŴa HSC
Mńc dù không hoàn toàn ÂĮt ÂĬŰc kŌ hoĮch lŰi nhuĺn Âã ÂŎ ra trong nĤm 2010 do
nhżng yŌu tŞ bĲt lŰi cŴa thŘ trĬŪng nhĬng HSC Âã hoàn thành rĲt nhiŎu mŲc tiêu
ÂŠng thŪi ÂĮt ÂĬŰc nhiŎu cŦt mŞc quan trŚng trong nĤm và do Âó chúng ta có nhiŎu
lý do ÂŐ Ĥn mŸng nĤm 2010 nhĬ mŦt nĤm thành công.
TĤng trĬŬng các lĦnh vžc kinh doanh cŞt lõi:
VŨi HSC, trĬŨc hŌt và quan trŚng nhĲt Âó là mŦt nĤm rĲt thành công trong viŔc phát
triŐn và mŬ rŦng nhżng lĦnh vžc kinh doanh cŞt lõi. Chúng ta tiŌp tŲc cŴng cŞ và
phát triŐn hĪn nża nhżng nŎn móng trŲ cŦt cĪ bİn cŴa các chŶc nĤng kinh doanh
trong cİ hai lĦnh vžc Môi giŨi và Ngân hàng ÂĴu tĬ. Trong lĦnh vžc Môi giŨi, chúng ta
Âã mŬ rŦng hŔ thŞng phân phŞi qua viŔc thành lĺp thêm các phòng giao dŘch: TrĴn
HĬng ÁĮo và Ba Tháng Hai Ŭ thành phŞ HŠ Chí Minh, Bà TriŔu và Kim Liên Ŭ Hà
NŦi. ÁŦi ngĨ Môi giŨi cŴa công ty ÂĬŰc tĤng cĬŪng lên tŨi 350 nhân viên gŠm cİ
khŞi Khách hàng Cá nhân và khŞi Khách hàng TŢ chŶc.
VŨi các Phòng giao dŘch mŨi và sŞ lĬŰng nhân viên môi giŨi tĤng Âáng kŐ, cŦng
thêm khİ nĤng hŤ trŰ nguŠn vŞn cho nhà ÂĴu tĬ nên thŘ phĴn giao dŘch cŴa HSC
Âã tĤng truŬng tŸ 4,8% nĤm 2009 lên 5,9% trong nĤm 2010. Thành quİ tĤng
trĬŬng thŘ phĴn tŸ khŞi Khách hàng Cá nhân Âã ÂĬa HSC tŸ hĮng thŶ 4 tiŌn lên vŘ
trí xŌp hĮng thŶ 3 trong sŞ tĲt cİ các công ty chŶng khoán vŎ thŘ phĴn trên cİ 2 sàn
giao dŘch HOSE và HXN. ÁŞi vŨi nghiŔp vŲ môi giŨi Khách hàng TŢ chŶc, HSC tiŌp
tŲc duy trì vŘ trí thŶ 2 trên tŢng thŘ phĴn giao dŘch cŴa nhà ÂĴu tĬ nĬŨc ngoài. NŌu
xét cİ 2 khŞi Khách hàng Cá nhân và Khách hàng TŢ chŶc thì trong nĤm 2010
HSC Âã thžc hiŔn nhiŎu lŔnh giao dŘch hĪn, giá trŘ giao dŘch cao hĪn, ÂŠng thŪi ÂĮt
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5,9%

thŘ phĴn môi giŨi

Thành quİ tĤng trĬŬng thŘ
phĴn tŸ khŞi Khách hàng
Cá nhân Âã ÂĬa HSC tŸ
hĮng thŶ 4 tiŌn lên vŘ trí
xŌp hĮng thŶ 3 trong sŞ tĲt
cİ các công ty chŶng khoán
vŎ thŘ phĴn trên cİ 2 sàn
giao dŘch HOSE và HXN.

350

nhân viên
môi giŨi

gŠm cİ khŞi Khách hàng
Cá nhân và khŞi Khách hàng
TŢ chŶc.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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Thông ÂiŔp cŴa TŢng Giám ÂŞc

182
TƄ

ÁŠng

LŰi nhuĺn sau thuŌ

11,7%

Là “Công ty ChŶng khoán SŞ 1 tĮi ViŔt
Nam”, HSC quyŌt tâm tiŌn ÂŌn nĤm
2011 vŨi nŤ lžc cao nhĲt, tĺn dŲng
nhżng lŰi thŌ mình Âã gây džng làm Âà
phát triŐn và mŬ rŦng thŘ trĬŪng nhľm
cŴng cŞ vżng chļc vŘ thŌ trong các công
ty chŶng khoán hàng ÂĴu tĮi ViŔt Nam.

TƄ suĲt thu nhĺp trên vŞn chŴ
sŬ hżu bình quân
ÂĬŰc doanh thu phí giao dŘch và doanh thu tín dŲng tĤng cao hĪn bao giŪ hŌt so vŨi
nhżng nĤm trĬŨc.
Trong mİng nghiŔp vŲ ngân hàng ÂĴu tĬ và tĬ vĲn tài chính, nĤm 2010 công ty Âã
lĴn ÂĴu tiên ÂĮt ÂĬŰc lŰi nhuĺn và thu ÂĬŰc mŶc phí cao nhĲt tŸng ghi nhĺn ÂĬŰc
tŸ trĬŨc ÂŌn nay. Chúng ta Âã thžc hiŔn mŦt dž án Tài trŰ tài chính bļc cĴu khá lŨn
cho mŦt công ty trĬŨc khi phát hành cŢ phiŌu ra công chúng lĴn ÂĴu tiên (pre-IPO)
và ÂŠng thŪi hŤ trŰ khách hàng này bľng nhżng giİi pháp tái cĪ cĲu và phát hành
chŶng khoán riêng lň. TĮi bĲt kƀ thŪi ÂiŐm cŲ thŐ nào trong nĤm, HSC ÂŎu quİn lý
khoİng 35 dž án tĬ vĲn cho các doanh nghiŔp. HSC cĨng Âã hŰp tác vŨi hai công ty
chŶng khoán hàng ÂĴu khác ÂŐ quİn lý viŔc phát hành cŢ phiŌu ra công chúng lĴn
ÂĴu (IPO) cho mŦt công ty phát triŐn bĲt ÂŦng sİn lŨn. Áây ÂĬŰc xem là dž án ÂĴu
tiên dĬŨi dĮng hŰp tác ÂŠng quİn lý, ÂŠng thu xŌp vŞn giża 3 công ty trong ngành
TĬ vĲn tài chính tĮi ViŔt Nam, Âánh dĲu sž khŬi ÂĴu cŴa mŦt Âŀng cĲp hŰp tác và
phát triŐn mŨi trong ngành chŶng khoán. HSC Âã tĬ vĲn cho mŦt sŞ thĬĪng vŲ mua
bán và sáp nhĺp (M&A) tiêu biŐu bao gŠm mŦt dž án vŎ viŒn thông, mŦt dž án vŎ
bĲt ÂŦng sİn và mŦt dž án vŎ ngành hàng tiêu dùng bán lň. Cùng vŨi mŦt sŞ nhżng
dž án khác Âang thžc hiŔn, chúng tôi tin rľng Âây sŊ nguŠn thu nhĺp chính cŴa khŞi
TĬ vĲn tài chính doanh nghiŔp trong nĤm nay. ÁŠng thŪi chúng tôi cĨng thĲy rõ tĴm
quan trŚng cŴa sž kŌt hŰp tĬĪng hŤ giża các hoĮt ÂŦng kinh doanh cŞt lõi, Âńc biŔt
giża khŞi TĬ vĲn Tài Chính Doanh NghiŔp và khŞi Khách hàng Cá nhân, góp phĴn
quİn lý tính thanh khoİn cŴa chŶng khoán ÂŐ Âáp Ŷng ÂĬŰc nhu cĴu và mong ÂŰi
cŴa thŘ trĬŪng.
ÁĴu nĤm 2010 HSC Âã quyŌt ÂŘnh thĺn trŚng giİm bŨt danh mŲc tž doanh, nhŪ
vĺy Công ty Âã chŴ ÂŦng hĪn trong hoàn cİnh các thŘ trĬŪng suy giİm; hĮn chŌ
tŞi Âa các thiŔt hĮi vŎ tài chính và dž phòng tài chính trong nĤm 2010. ChiŌn lĬŰc
cŴa HSC trong hoĮt ÂŦng tž doanh là không ÂĴu cĪ theo cİm tính phİn Ŷng cŴa thŘ
trĬŪng trong ngļn hĮn – mŦt phĬĪng thŶc gây rŴi ro thanh khoİn cao. HSC ý thŶc
ÂĬŰc viŔc quİn lý mŦt sŞ lĬŰng lŨn mã cŢ phiŌu trong danh mŲc tž doanh trên thŘ
trĬŪng chŶng khoán nhĬ trĬŨc Âây Ķn chŶa nhiŎu rŴi ro và có khİ nĤng bŘ xem nhĬ
là mŦt mâu thuĸn vŎ lŰi ích vŨi khách hàng cŴa HSC. ChiŌn lĬŰc tž doanh mŨi cŴa
HSC sŊ tiŌp cĺn theo hĬŨng ÂŠng hành và hŤ trŰ, theo Âó thì bŦ phĺn Ngân quƆ
sŊ ÂiŎu hành quá trình ÂĴu tĬ tĮo tính thanh khoİn bán và thanh khoİn mua cho
khách hàng.
Khŀng ÂŘnh vŘ thŌ hàng ÂĴu trong ngành:
Danh tiŌng cŴa HSC Âã vĬŰt ra khŜi phĮm vŘ lãnh thŢ ViŔt Nam nhĬ mŦt công ty
chŶng khoán mĮnh vŎ nĤng lžc môi giŨi và nghiên cŶu thŘ trĬŪng. Công ty Âã giành
ÂĬŰc giİi thĬŬng Extel danh giá cŴa hãng thông tĲn quŞc tŌ Thomson Reuters công
nhĺn nĤng lžc HSC vŨi vŘ trí cao nhĲt là “Công ty ChŶng khoán SŞ 1 ViŔt Nam vŎ
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Môi giŨi và Nghiên cŶu thŘ trĬŪng nĤm
2010”. Trong giİi bình chŚn Âńc biŔt
này, HSC cĨng vinh dž là công ty chŶng
khoán ViŔt Nam duy nhĲt ÂĬŰc vào
danh sách 20 Công ty chŶng khoán
hàng ÂĴu cŴa khu vžc châu Á Thái Bình
DĬĪng. Chúng tôi rĲt tž hào vŎ sž kiŔn
này vì giŪ Âây ViŔt Nam Âã có tên trên
bİn ÂŠ cŴa ngành chŶng khoán trong
khu vžc.
CŴng cŞ ÂŦi ngĨ lãnh ÂĮo cĲp cao:
ÁŐ ÂĮt ÂĬŰc sž phát triŐn trong lĦnh vžc
kinh doanh cŞt lõi nhĬ vĺy, HSC Âã cŴng
cŞ nguŠn nhân lžc và bŞ trí Âúng thŌ
mĮnh cŴa nhżng nhân sž cĲp cao ÂŐ
phát huy cao nhĲt hiŔu quİ Âóng góp.
LĴn ÂĴu tiên Công ty bŢ nhiŔm vŘ trí Phó
TŢng Giám ÂŞc ÁiŎu hành do anh TrŘnh
Hoài Giang Âİm nhiŔm, và tĺp trung chú
trŚng ÂŌn viŔc quİn lý rŴi ro. Chúng ta

HSC Báo cáo thĬŪng niên 2010

cĨng Âã chào Âón anh Lê Công ThiŔn,
ngĬŪi tŸng giż vŘ trí TŢng Giám ÂŞc cŴa
mŦt công ty chŶng khoán khác, trong
vai trò Giám ÂŞc ÁiŎu hành mŨi cŴa
KhŞi Khách hàng cá nhân. Chúng ta Âã
nâng cĲp chi nhánh Hà NŦi lên thành
vĤn phòng Khu vžc miŎn Bļc, ÂŠng
thŪi thĤng chŶc Giám ÂŞc ÁiŎu hành
ÂŞi vŨi anh BĮch QuŞc Vinh ÂŐ quİn lý
toàn bŦ Khu vžc miŎn Bļc. KhŞi TĬ vĲn
Doanh nghiŔp cĨng ÂuŰc tĤng cĬŪng
“gĲp Âôi” vŨi sž bŢ nhiŔm anh PhĮm
Minh PhĬĪng ÂŠng hành vŨi anh Kelly
Wong trong vai trò quİn lý. Công ty cĨng
Âã sáp nhĺp bŦ phĺn Phân tích và Kinh
doanh Khách hàng TŢ chŶc vŨi nhau
ÂŐ thành lĺp KhŞi Khách hàng TŢ chŶc
do anh Johan Kruimer và anh Fiachra
MacCana ÂŠng lãnh ÂĮo. Chúng tôi hoàn
toàn tž tin rľng hiŔn nay HSC Âang có
ÂŦi ngĨ lãnh ÂĮo cĲp cao có nĤng lžc

nhĲt và dày dĮn kinh nghiŔm nhĲt so vŨi
bĲt kƀ công ty nào khác trong ngành.
TĤng cĬŪng ÂĴu tĬ dài hĮn vào công
nghŔ và cĪ sŬ hĮ tĴng
ÁŘnh hĬŨng dài hĮn trong kŌ hoĮch
tĤng trĬŬng và mŬ rŦng thŘ trĬŪng Âòi
hŜi sž ÂĴu tĬ dài hĮn vŎ mńt cĪ sŬ hĮ
tĴng công nghŔ thông tin cĨng nhĬ cĪ
sŬ vĺt chĲt vĤn phòng. Vào thŪi ÂiŐm thŘ
trĬŪng vĤn phòng cho thuê Âã phĴn nào
hĮ nhiŔt, HSC Âã nļm bļt cĪ hŦi ký hŰp
ÂŠng Âİm bİo thuê dài hĮn toàn bŦ hai
tĴng cŴa tòa nhà AB Tower, mŦt tòa cao
Şc vĤn phòng mŨi hĮng A thuŦc khu vžc
trung tâm cŴa TP. HCM. VŨi ÂŘa ÂiŐm
mŨi thuĺn tiŔn cho phép HSC ÂĴu tĬ xây
džng ÂĬŰc mŦt trung tâm dż liŔu tân
tiŌn nhĲt và không gian vĤn phòng trŲ
sŬ chính hiŔn ÂĮi, là nĪi an cĬ Ţn ÂŘnh
ÂŐ gńt hái sž tĤng trĬŬng bŎn vżng trong
bŞn mĬĪi nĤm tŨi.

NŌu xét cİ 2 khŞi Khách hàng Cá nhân và Khách
hàng TŢ chŶc thì trong nĤm 2010 HSC Âã thžc hiŔn
nhiŎu lŔnh giao dŘch hĪn, giá trŘ giao dŘch cao hĪn,
ÂŠng thŪi ÂĮt ÂĬŰc doanh thu phí giao dŘch và doanh
thu tín dŲng tĤng cao hĪn bao giŪ hŌt so vŨi nhżng
nĤm trĬŨc.
Bİo Âİm khİ nĤng sinh lŪi và lŰi nhuĺn cho cŢ Âông
ÁiŎu cuŞi cùng nhĬng không kém phĴn quan trŚng là bĲt chĲp ÂiŎu kiŔn thŘ trĬŪng
không ÂĬŰc nhĬ mong muŞn, HSC vĸn ÂĮt ÂĬŰc mŶc sinh lŪi tŞt trong nĤm khi mà
nhiŎu công ty trong ngành bŘ thua lŤ. LŰi nhuĺn sau thuŌ ÂĮt 182 tƄ ÂŠng, Âem lĮi
thu nhĺp 3.044 ÂŠng/cŢ phiŌu cho các cŢ Âông và TƄ suĲt thu nhĺp trên vŞn chŴ sŬ
hżu bình quân (ROAE) là 11,7%. HŦi ÂŠng Quİn trŘ cŴa HSC Âã thŞng nhĲt ÂŎ xuĲt
trİ cŢ tŶc 17% (trên mŔnh giá 10.000 ÂŠng) cho các cŢ Âông.
NĤm 2011: KhŬi ÂĴu kƄ nguyên mŨi vŨi nhżng thách thŶc và mŲc tiêu mŨi
Là “Công ty ChŶng khoán SŞ 1 tĮi ViŔt Nam”, HSC quyŌt tâm tiŌn ÂŌn nĤm 2011
vŨi nŤ lžc cao nhĲt, tĺn dŲng nhżng lŰi thŌ mình Âã gây džng làm Âà phát triŐn và
mŬ rŦng thŘ trĬŪng nhľm cŴng cŞ vżng chļc vŘ thŌ là công ty chŶng khoán hàng ÂĴu
tĮi ViŔt Nam.
Dž báo kŌt quİ tài chính tŞt hĪn cho nĤm 2011
NĤm 2011 Âã bļt ÂĴu và chúng tôi thĲy nhżng dĲu hiŔu cŴa thêm mŦt nĤm tài
chính ÂĴy thách thŶc nża Ŭ phía trĬŨc. VŨi nhżng tác ÂŦng kéo dài do sž trĬŰt giá
tiŎn ÂŠng cŴa Ngân hàng Trung ĬĪng, mŶc lãi suĲt và lĮm phát cao cùng vŨi giá
xĤng dĴu và ÂiŔn nĬŨc tĤng cao hĪn, thŘ trĬŪng chŶng khoán Âã ÂŞi mńt vŨi sž bĲt
Ţn vào giża tháng hai. Tuy nhiên, nhżng mŲc tiêu cho nĤm 2011 cŴa HSC Âã ÂĬŰc
xác ÂŘnh rõ. VŨi mŲc tiêu tĤng thŘ phĴn môi giŨi bình quân tŸ 5,9% lên 6,8% và
vŨi giİ ÂŘnh rľng giá trŘ giao dŘch thŘ trĬŪng bình quân hàng ngày sŊ tĤng 20% so
vŨi nĤm 2010, HSC Âńt mŲc tiêu tĤng 34% tŢng thu nhĺp phí môi giŨi trong nĤm
2011. Mńc dù dž kiŌn vào nhżng lúc cao ÂiŐm, tŢng giá trŘ dĬ nŰ giao dŘch ký quƆ
có thŐ ÂĮt 1.200 tƄ ÂŠng, nhĬng dž kiŌn dĬ nŰ bình quân không thay ÂŢi nhiŎu
so vŨi mŶc bình quân nĤm 2010, vào khoİng 800 tƄ ÂŠng. Thu nhĺp nĤm 2011
tŸ các hoĮt ÂŦng môi giŨi (vŨi tƄ lŔ hiŔn tĮi là 12% tŸ khŞi Khách hàng TŢ chŶc và
88% tŸ khŞi Khách hàng Cá nhân) ÂĬŰc dž Âoán sŊ Âóng góp 33% vào tŢng thu
nhĺp (tĤng so vŨi 31% cŴa nĤm 2010) trong khi thu nhĺp tŸ các giao dŘch ký quƆ
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KŌt nŞi Các ÂŞi tác

Thông ÂiŔp cŴa TŢng Giám ÂŞc

HSC nhļm tŨi viŔc tiŌp cĺn nhżng
ÂŞi tác lŨn hĪn, có nĤng lžc, có sž
tĬĪng ÂŠng vŨi HSC và có nguŠn
lžc mĮnh vŨi mŲc Âích huy ÂŦng
thêm nhiŎu nguŠn lžc và nĤng
lĬŰng cho bŦ máy hoĮt ÂŦng cŴa
chúng ta.
sŊ Âóng góp khoİng 33% tŢng thu nhĺp (giİm so vŨi 40% cŴa nĤm trĬŨc). Thu
nhĺp tŸ các hoĮt ÂŦng TĬ vĲn tài chính doanh nghiŔp và ngân quƆ sŊ Âóng góp 33%
còn lĮi, Âem lĮi lŰi nhuĺn trĬŨc thuŌ là 297 tƄ ÂŠng và lŰi nhuĺn sau thuŌ 237 tƄ
ÂŠng. Áây là kŌ hoĮch khá bİo thŴ chĬa tính ÂŌn khİ nĤng sinh lŪi tiŎm nĤng trong
viŔc ÂĴu tĬ cŢ phiŌu và trái phiŌu trong hoĮt ÂŦng tž doanh. Thêm vào Âó, trong các
kŌ hoĮch cŴa mình HSC Âã thĺn trŚng dùng mŶc lãi suĲt bình quân thĲp hĪn nhiŎu
so vŨi các mŶc lãi suĲt trên thŘ trĬŪng hiŔn nay.
TĤng cĬŪng nguŠn lžc tài chính và sź dŲng nguŠn vŞn vào hoĮt ÂŦng:
Nhżng kŌ hoĮch tài chính nĤm 2011 cŴa HSC có tính ÂŌn giİ ÂŘnh rľng công ty sŊ
hoàn thành viŔc tĤng vŞn ÂiŎu lŔ thêm 400 tƄ ÂŠng sau khi kŌ hoĮch huy ÂŦng vŞn
ÂĬŰc các cŢ Âông thông qua. Mńc dù HSC vĸn sŬ hżu hĪn 500 tƄ ÂŠng tiŎn mńt,
nguŠn vŞn thêm vào Âó có thŐ nâng vŞn pháp ÂŘnh cŴa công ty lên 1.000 tƄ ÂŠng
và tŢng vŞn chŴ sŬ hżu lên khoİng 2.000 tƄ ÂŠng. Dž kiŌn vào nhżng lúc thŘ trĬŪng
cao ÂiŐm, nguŠn vŞn này sŊ giúp HSC chŴ ÂŦng tĤng cĬŪng hoĮt ÂŦng trong lĦnh vžc
hŤ trŰ khách hàng giao dŘch ký quƆ, hŤ trŰ thanh khoİn cho các dŘch vŲ môi giŨi,
tài trŰ tài chính bļc cĴu, tĬ vĲn tài chính doanh nghiŔp và tž doanh Ŭ cİ thŘ trĬŪng
cŢ phiŌu và trái phiŌu. Mńc dù nĤm 2010, HSC Âã quyŌt ÂŘnh giİm dĴn các hoĮt
ÂŦng tž doanh, nhĬng trĬŨc nhżng cĪ hŦi tŞt và triŐn vŚng tĤng trĬŬng cŴa thŘ trĬŪng
trong nĤm 2011, khi mŦt sŞ cŢ phiŌu Âã có giá rĲt tŞt thì công ty cĨng nên nļm
lĲy thŪi cĪ, nļm bļt xu hĬŨng cŴa thŘ trĬŪng ÂŐ ÂĴu tĬ dài hĮn, cĨng nhĬ thžc hiŔn
nhżng giao dŘch ngļn hĮn ÂŐ tiŌn dĴn ÂŌn giai ÂoĮn có ÂŴ nhżng khİ nĤng tĮo lĺp
thŘ trĬŪng.
Nâng cao mŶc giá cŢ phiŌu cŴa công ty:
Trong nĤm 2011, bên cĮnh các mŲc tiêu tài chính, HSC cĨng hĬŨng tŨi viŔc xây
džng mŶc giá giao dŘch xŶng Âáng vŨi giá trŘ cŢ phiŌu cŴa mình. Tuy nhżng thành
tžu ÂĮt ÂĬŰc Âã chŶng minh rľng HSC Âang sŬ hżu mŦt nŎn tİng cĪ sŬ vżng chļc
hĪn các ÂŞi thŴ trong ngành nhĬng nhżng giá trŘ này vĸn chĬa ÂĬŰc nhĺn biŌt và
thŐ hiŔn vào thŘ giá cŢ phiŌu cŴa Công ty (mã chŶng khoán HCM trên HOSE). VŨi
nhżng thách thŶc hiŔn tĮi cŴa nŎn kinh tŌ vĦ mô ÂŠng thŪi khi thŘ trĬŪng bŘ giİm
ÂiŐm vào giża tháng hai, cŢ phiŌu cŴa HSC ÂĬŰc giao dŘch vŨi giá thĲp hĪn 9% so
vŨi giá trŘ sŢ sách tĮi thŪi ÂiŐm tháng 1/2011, tĬĪng Ŷng vŨi hŔ sŞ giá trên thu nhĺp
(P/E) là 7,8 lĴn trong nĤm 2010, và 7,2 lĴn P/E tính trên thu nhĺp dž tính cho nĤm
2011 (giá Âã pha loãng). So vŨi các ÂŞi thŴ trong ngành, trong bŞi cİnh ÂiŎu kiŔn thŘ
trĬŪng ViŔt Nam Ŭ trĮng thái “bình thĬŪng”, HSC kƀ vŚng ÂĬa giá trŘ cŢ phiŌu HCM
ÂĮt mŶc P/E vào khoİng tŸ 12 ÂŌn 14 khi P/E bình quân cŴa thŘ trĬŪng trŬ lĮi mŶc
10 lĴn.
ViŔc tĮo ra mŶc giá cao hĪn cho cŢ phiŌu cĨng phİn ánh tiŎm nĤng lŰi nhuĺn bĲt
thĬŪng trong hoĮt ÂŦng tž doanh và tĬ vĲn tài chính doanh nghiŔp cŴa HSC. Chúng
tôi Âńt mŲc tiêu nhļm ÂŌn viŔc sŬ hżu nhżng dž án tiŎm nĤng và các “thĬĪng vŲ”
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trong mİng hoĮt ÂŦng tĬ vĲn tài chính
doanh nghiŔp ÂŐ tŸ Âó tĮo ra nhżng
cĪ hŦi cho hoĮt ÂŦng ngân hàng ÂĴu
tĬ. Bİng cân ÂŞi tài chính rĲt mĮnh
cŴa HSC (hiŔn tĮi có 39% tiŎn mńt)
Âã giúp mŬ ÂĬŪng cho mŦt sŞ dž án
ÂĬŰc bļt ÂĴu tŸ nĤm 2010 bľng các
hoĮt ÂŦng cho vay bļc cĴu. VŨi mŲc
tiêu mang ÂŌn cho khách hàng các sİn
phĶm Ŭ cİ thŘ trĬŪng thŶ cĲp cĨng nhĬ
thŘ trĬŪng sĪ cĲp, các dž án tŸ khŞi tĬ
vĲn tài chính doanh nghiŔp cŴa HSC
Âã góp phĴn cung cĲp nĤng lĬŰng cho
khŞi môi giŨi khách hàng tŢ chŶc và
khách hàng cá nhân.
TiŌp cĺn các ÂŞi tác chiŌn lĬŰc:
HSC nhļm tŨi viŔc tiŌp cĺn nhżng ÂŞi
tác lŨn hĪn, có nĤng lžc, có sž tĬĪng
ÂŠng vŨi HSC và có nguŠn lžc mĮnh vŨi
mŲc Âích huy ÂŦng thêm nhiŎu nguŠn
lžc và nĤng lĬŰng cho bŦ máy hoĮt ÂŦng
cŴa chúng ta. MŦt trong nhżng ÂŘnh
hĬŨng kinh doanh là viŔc nghiŔp vŲ tĬ
vĲn tài chính doanh nghiŔp mang lĮi cho
HSC khİ nĤng ÂĬa các sİn phĶm ÂĴu tĬ
cŴa mình ÂŌn kŌt nŞi vŨi các sİn phĶm
trong lĦnh vžc quİn lý quƆ - nĪi mà các
nhà ÂĴu tĬ vĸn Âang thèm khát tìm kiŌm
cĪ hŦi tĮi thŘ trĬŪng ViŔt Nam, và khi mà
các quƆ mŬ ÂĬŰc phép hoĮt ÂŦng. MŦt
công ty trong cùng tĺp Âoàn vŨi HSC là
Công ty Quİn lý QuƆ ViŔt Nam (VFM –
do Tĺp Âoàn Tài chính Dragon Capital
sŬ hżu phĴn lŨn) có tiŎm nĤng trŬ thành
mŦt kênh huy ÂŦng vŞn hiŔu quİ khi các
sİn phĶm tĬ vĲn tài chính doanh nghiŔp
cŴa HSC Âáp Ŷng ÂĬŰc nhżng yêu cĴu
cŴa nhà ÂĴu tĬ. HSC cĨng tham gia
sŬ hżu mŦt phĴn vŞn tĮi VFM và Âang
nŤ lžc phát triŐn các sİn phĶm ÂĴu tĬ
thông qua VFM vào các thŪi ÂiŐm thích
hŰp.
VŨi nŎn tİng nĤng lžc dŠi dào trong lĦnh
vžc môi giŨi và tĬ vĲn doanh nghiŔp Ŭ
ViŔt Nam, HSC cĨng hĬŨng tŨi viŔc phát
huy khİ nĤng môi giŨi ra phĮm vi quŞc
tŌ và tiŌp cĺn cĪ hŦi phŲc vŲ các nhà
ÂĴu tĬ ViŔt Nam muŞn ÂĴu tĬ ra nĬŨc
ngoài. HSC Âã thiŌt lĺp quan hŔ vŨi các
công ty chŶng khoán toàn cĴu Ŭ các thŘ
trĬŪng nĬŨc ngoài và khĪi dĸn dòng ÂĴu
tĬ nĬŨc ngoài vào ViŔt Nam mŦt cách
hiŔu quİ. Chúng ta hoàn toàn có khİ
nĤng tĺn dŲng các kênh phân phŞi Âã có
này ÂŐ dĸn dļt các nhà ÂĴu tĬ ViŔt Nam
ÂĴu tĬ ra nĬŨc ngoài khi luĺt pháp ViŔt
Nam cho phép.
VŨi kŌ hoĮch tĤng trĬŬng và mŬ rŦng
ÂĴy tham vŚng, HSC słn sàng Âón nhĺn
cĪ hŦi ÂŐ sáp nhĺp vŨi mŦt hońc hai ÂŞi
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tác chiŌn lĬŰc khác. Ngoài Tĺp Âoàn Tài
chính Dragon Capital và Công ty ÁĴu tĬ
Tài chính Thành phŞ HŠ Chí Minh hiŔn
tĮi ÂŎu là các cŢ Âông chiŌn lĬŰc cŴa
công ty, CĪ hŦi liên minh chiŌn lĬŰc vŨi
mŦt tĺp Âoàn tài chính hońc tĺp Âoàn
công nghiŔp trong nĬŨc hoĮt ÂŦng chŴ
yŌu trong lĦnh vžc tài chính, hońc vŨi
mŦt tŢ chŶc môi giŨi/ngân hàng ÂĴu tĬ
có tĴm cŮ quŞc tŌ cĨng nľm trong tĴm
ngļm chiŌn lĬŰc cŴa HSC.
Xây džng vĤn hóa lãnh ÂĮo và phát
triŐn thŌ hŔ lãnh ÂĮo tĬĪng lai cŴa
HSC:
NĤm 2011 ÂĬŰc xem là nĤm ÂĴu tiên
trong giai ÂoĮn phát triŐn kŌ tiŌp cŴa
HSC. Trong bŞn nĤm qua, công ty Âã
vĬŰt qua “Quá khŶ”, thành công vŨi
“HiŔn tĮi” và sŊ tĤng tŞc hĬŨng ÂŌn
“TĬĪng lai”. Ngành chŶng khoán cŴa
ViŔt Nam còn non trň và thu hút rĲt
nhiŎu trí thŶc trň tuŢi. VŨi tƄ lŔ luân
chuyŐn nhân viên khá thĲp so vŨi các
công ty cùng ngành, HSC Âã trŬ thành
lža chŚn lý tĬŬng trong ngành tài chính
vŎ môi trĬŪng làm viŔc ÂŞi vŨi các
chuyên viên môi giŨi trň, chuyên viên
ÂĴu tĬ chŶng khoán, chuyên gia phân
tích, kŌ toán viên, chuyên viên tĬ vĲn tài
chính doanh nghiŔp...v.v… Chúng tôi vui
mŸng nhĺn thĲy Ŭ nhżng nhân viên trň
sž nhiŔt huyŌt, nĤng lžc, tinh thĴn trách
nhiŔm và cam kŌt cao trong công viŔc
khi ÂĬŰc giao quyŎn và khuyŌn khích sž
sáng tĮo. HSC nhĺn ÂŘnh nhżng nhân
viên này Âích thžc sŊ là NHŻNG NHÀ
LÃNH ÁĭO TīĩNG LAI cŴa công ty nhżng ngĬŪi cĴn ÂĬŰc nuôi dĬŮng và
mài giĨa ÂŐ trŬ thành nhżng TŢng Giám
ÂŞc, Phó TŢng giám ÂŞc hay Giám ÂŞc
ÂiŎu hành cŴa HSC trong tĬĪng lai. Áó là
lý do tĮi sao Ŭ giai ÂoĮn này, HSC muŞn
xây džng và nâng cao ý thŶc vŎ VģN
HÓA LÃNH ÁĭO tĮi công ty. Bļt ÂĴu tŸ
nĤm 2011, công ty hĬŨng tŨi viŔc triŐn
khai các chĬĪng trình chính thŶc ÂŐ phát
triŐn và Âào tĮo kƆ nĤng giao tiŌp Ŷng xź
cĨng nhĬ kƆ nĤng lãnh ÂĮo cho nhżng
ÂŠng nghiŔp trň. HSC cĨng nhļm tŨi viŔc
tìm kiŌm và vinh danh nhżng nhà lãnh
ÂĮo trň tuŢi vŨi phĴn thĬŬng xŶng Âáng
tĮi các buŢi lŒ TŢng kŌt hàng Quý. Công
ty khuyŌn khích các Giám ÂŞc ÂiŎu hành
và các TrĬŬng bŦ phĺn lên kŌ hoĮch
tìm ngĬŪi kŌ nhiŔm và tích cžc tiŌn cź
nhżng nhà lãnh ÂĮo trň trong nŦi bŦ.
Ngoài viŔc ÂĶy mĮnh vĤn hóa lãnh ÂĮo
trong công ty, HSC cĨng tiŌp cĺn nhżng
sinh viên Âang hŚc tĮi các trĬŪng ÂĮi
hŚc danh tiŌng Ŭ trong nĬŨc và nĬŨc

ngoài ÂŐ thu hút hŚ trŬ thành nhân viên
cŴa Công ty trong tĬĪng lai. ÁŐ thžc
hiŔn kŌ hoĮch này, HSC Âã cŦng tác vŨi
TrĬŪng ÁĮi hŚc Kinh tŌ Luĺt (UEL) ÂŐ
xây džng và tài trŰ cho “CuŦc thi giao
dŘch thŘ trĬŪng chŶng khoán İo” nhľm
nâng cao hiŐu biŌt cŴa sinh viên vŎ thŘ
trĬŪng chŶng khoán và cách thŶc hoĮt
ÂŦng cŴa nó. NĤm nay và nhżng nĤm
tiŌp theo, HSC sŊ tiŌp tŲc xây džng
các chĬĪng trình và trao hŚc bŢng cho
các sinh viên tĮi các trĬŪng kinh tŌ, tài
chính và ngân hàng. ÁŐ thu hút nhżng
cź nhân trň tuŢi và nhżng sinh viên các
bĺc sau ÂĮi hŚc Ŭ các trĬŪng ÂĮi hŚc
nĬŨc ngoài, HSC Âã tài trŰ các chĬĪng
trình thžc tĺp, bao gŠm chĬĪng trình
“Tài trŰ Giáo dŲc - CĪ hŦi Thžc tĺp tĮi
ViŔt Nam (SEO-IIV)” cho các sinh viên tŸ
các trĬŪng ÂĮi hŚc MƆ và châu Âu Âang
trong thŪi gian nghŖ hè ÂŌn ViŔt Nam ÂŐ
tham gia vào các nghiŔp vŲ Nghiên cŶu,
Môi giŨi và Ngân hàng ÁĴu tĬ cŴa HSC
vŨi mŲc Âích mang ÂŌn cho sinh viên
trİi nghiŔm thžc tŌ vŎ ngành hŚc cŴa hŚ
trĬŨc khi ra trĬŪng.
Thay lŪi kŌt:
HSC Âã và sŊ tiŌp tŲc xây džng giá
trŘ quan trŚng cho các hoĮt ÂŦng kinh
doanh cŞt lõi và thĬĪng hiŔu cŴa mình.
Chúng ta Âã xây džng ÂĬŰc mŦt nŎn
tİng vżng chļc mà trên Âó công ty sŊ
tiŌp tŲc phát triŐn bŎn vżng và có sŶc
cĮnh tranh cao ngay cİ trong nhżng thŪi
kƀ khó khĤn nhĬ nĤm 2010 và hiŔn tĮi.
HSC Âã ÂĬŰc công nhĺn là mŦt trong
20 doanh nghiŔp chŶng khoán có nĤng
lžc tŞt nhĲt khu vžc châu Á Thái Bình
DĬĪng và công ty chŶng khoán hoĮt
ÂŦng tŞt nhĲt Ŭ ViŔt Nam. ÁŐ chúng
ta tiŌp tŲc nhİy vŚt ÂŐ vĬĪn tŨi vŘ thŌ
cao hĪn trong tĬĪng lai sŊ là mŦt thách
thŶc lŨn. Tuy nhiên, HSC hoàn toàn tž
tin rľng chân trŪi cŴa chúng ta còn rĲt
xa và rŦng nhĬng chúng ta Âã xác ÂŘnh
ÂĬŰc tĴm nhìn và chiŌn lĬŰc rõ ràng, và
chúng ta sŊ ÂŌn ÂĬŰc nhżng chân trŪi
Âó. Nhân dŘp này, tôi muŞn cİm Īn tĲt
cİ các quý cŢ Âông, khách hàng, ÂŠng
nghiŔp và ÂŞi tác vì Âã dành cho chúng
tôi sž Ŵng hŦ và sž tin tĬŬng mà nhŪ Âó
HSC vżng bĬŨc tiŌn vào giai ÂoĮn phát
triŐn kŌ tiŌp trong tĬĪng lai.

Johan Nyvene
TŢng Giám ÂŞc

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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CĪ cĲu cŢ Âông
TƄ lŔ sŬ hżu cŢ phĴn và nhżng thay ÂŢi trong kƀ cŴa các thành viên HŦi ÂŠng Quİn trŘ, Ban KiŐm soát,
Ban TŢng Giám ÂŞc và nhżng ngĬŪi liên quan:
SŞ CP sŬ hżu
ngày 1/1/2010

HŚ và tên

Tên giao
dŘch trong
tŢ chŶc

SŞ
lĬŰng

TƄ lŔ
%

0

0,00

SŞ CP sŬ hżu
ngày 24/2/2011

Thay ÂŢi trong kƀ
SŞ CP
tĤng

TƄ lŔ
%

SŞ CP
giİm

TƄ lŔ
%

SŞ
lĬŰng

TƄ lŔ
%

0

0,00

HŦi ÂŠng Quİn trŘ
Ngô Kim Liên

ChŴ tŘch
HÁQT

Lê Anh Minh

Phó ChŴ tŘch
HÁQT

14.070

0,02

7.035

0,01

21.105

0,04

ÁŤ Hùng ViŔt

Phó ChŴ tŘch
HÁQT

57.750

0,10

28.875

0,05

86.625

0,14

Hoàng Áình Thļng

Thành viên
HÁQT

0

0,00

0

0,00

NguyŒn QuyŌt
ChiŌn

Thành viên
HÁQT

0

0,00

0

0,00

PhĮm Nghiêm
Xuân Bļc

Thành viên
HÁQT

262.216

0,44

131.108

0,22

378.324

0,63

Johan Nyvene

Thành viên
HÁQT

50.000

0,08

85.200

0,04

135.200

0,23

Võ VĤn Châu

TrĬŬng BKS

42.210

0,07

21.105

0,04

43.315

0,07

Áoàn VĤn Hinh

Thành viên
BKS

1.500

0,00

750

0,00

2.250

0,00

NguyŒn ThŘ Thanh
Vân

Thành viên
BKS

94.093

0,16

47.046

0,08

47.139

0,08

Johan Nyvene

TŢng Giám
ÂŞc

50.000

0,08

85.200

0,04

135.200

0,23

TrŘnh Hoài Giang

Phó TŢng
Giám ÂŞc

83.217

0,14

86.608

0,14

95.825

0,16

PhĮm Minh PhĬĪng

Phó TŢng
Giám ÂŞc

30.850

0,05

52.295

0,09

83.145

0,14

KŌ toán
trĬŬng

19.500

0,03

35.750

0,06

55.250

0,09

15.000

0,03

Ban KiŐm soát
20.000

94.000

0,03

0,16

Ban TŢng Giám ÂŞc

74.000

0,12

KŌ toán trĬŬng
Lâm Hżu HŠ
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1. TƄ lŔ sŬ hżu vŞn
CŢ Âông trong nĬŨc
Danh mŲc

CŢ Âông nĬŨc ngoài

TŢng

Giá trŘ

TƄ lŔ (%)

Giá trŘ

TƄ lŔ (%)

Giá trŘ

TƄ lŔ (%)

TŢng sŞ vŞn ÂĴu tĬ CSH

305.998.470.000

51,00

293.998.390.000

49,00

599.996.860.000

100,00

CŢ Âông Nhà nĬŨc

180.000.000.000

30,00

0,00

180.000.000.000

30,00

0,00

188.546.400.000

31,42

188.546.400.000

31,42

20.268.520.000

3,38

68.623.890.000

11,44

88.892.410.000

14,82

104.152.500.000

17,36

36.828.100.000

6,14

140.980.600.000

23,50

0,00

0,00

0

0,00

0,26

0,00

1.577.450.000

0,26

Danh mŲc

SL CŢ phiŌu

TƄ lŔ %

SŞ lĬŰng
CŢ Âông

TŢ chŶc

Cá nhân

TŢng sŞ lĬŰng cŢ phiŌu

59.999.686

100,00

2.543

77

2.466

1

36.854.640

61,42

2

2

18.000.000
18.854.640

30,00
31,42

1
1

1
1

CŢ Âông là nhà ÂĴu tĬ chŶng khoán chuyên
nghiŔp (sŬ hżu < 5%)
Trong nĬŨc
NĬŨc ngoài

12.254.839

20,42

33

33

2.374.940
9.879.899

3,96
16,47

13
20

13
20

3

CŢ Âông khác
Trong nĬŨc
NĬŨc ngoài

10.732.462
10.067.162
665.300

17,89
16,78
1,11

2.508
2.434
74

42
37
5

4

Công Âoàn Công ty

5

CŢ phiŌu quƆ

CŢ Âông sŬ hżu tŸ 5% trŬ lên
CŢ Âông sŬ hżu tŸ 1% ÂŌn
dĬŨi 5%
CŢ Âông sŬ hżu dĬŨi 1%
Công Âoàn Công ty
CŢ phiŌu quƆ

1.577.450.000

2. TƄ lŔ cŢ Âông sŬ hżu

CŢ Âông lŨn (SŬ hżu tŸ 5% CP trŬ lên)
Trong nĬŨc
NĬŨc ngoài

2

CĪ cĲu cŢ Âông

2.466
2.397
69

0,00
157.745

0,26

3. Danh sách cŢ Âông sŬ hżu trên 5% vŞn ÂiŎu lŔ công ty
STT

Tên tŢ chŶc/cá nhân

SŞ CMND/HŦ chiŌu/
ÁKKD

ÁŘa chŖ

SŞ
cŢ phĴn

TƄ lŔ
nļm giż

CŢ Âông lŨn (sŬ hżu tŸ 5% CP trŬ lên)
1

Công ty ÁĴu tĬ Tài chính Nhà nĬŨc

0300535140 ngày
13/04/2010

33 - 39 Pasteur, Quĺn 1, TP.HCM

18.000.000

30,00

2

Dragon Capital Markets Limited

C00001 ngày
27/07/2000

P.1901, TĴng 19, Mê Linh, SŞ 02
Ngô ÁŶc KŌ, Quĺn 1, TP. HCM

18.854.640

31,42

36.854.640

61,42

TšNG CťNG:

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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KŌt nŞi NguŠn vŞn

VŨi thŌ mĮnh vŎ mĮng lĬŨi phân phŞi và nĤng lžc tài chính, nghiŔp vŲ TĬ
vĲn tài chính doanh nghiŔp cŴa HSC có khİ nĤng thu xŌp tài trŰ bļc cĴu,
phát hành vŞn cŢ phĴn dĬŨi hình thŶc phát hành riêng lň và džng sŢ cĨng
nhĬ bİo lãnh phát hành ÂŐ mang lĮi hiŔu quİ huy ÂŦng vŞn cao nhĲt cho
các doanh nghiŔp và ÂŐ liên kŌt các nguŠn lžc tài chính cŴa thŘ trĬŪng vŨi
nhŘp ÂŦ tĤng trĬŬng kinh tŌ nhanh cŴa ViŔt Nam

Trong nĤm 2010, HSC Âã ÂĮt ÂĬŰc mŦt sŞ giao dŘch nŢi bĺt giúp nâng cao nĤng lžc
cĮnh tranh trong lĦnh vžc TĬ vĲn tài chính doanh nghiŔp và cŴng cŞ thêm uy tín, tên
tuŢi cŴa công ty chŶng khoán hàng ÂĴu ViŔt Nam.

vŨi Sž tĤng trĬŬng

KŌt nŞi NguŠn vŞn
vŨi Sž tĤng trĬŬng
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Khách hàng tiêu biŐu:

Công ty CŢ phĴn
ViŔt Thái QuŞc tŌ
Tái cĪ cĲu ÂŐ nâng cao
nĤng lžc và giá trŘ
doanh nghiŔp
HSC Âã cùng vŨi VTI phát triŐn kŌ
hoĮch tái cĲu trúc toàn diŔn nhľm
cİi tiŌn hiŔu quİ hoĮt ÂŦng, nâng
cao tính minh bĮch tài chính, phân
bŞ các nguŠn lžc hiŔu quİ hĪn, tĮo
ÂiŎu kiŔn cho quá trình huy ÂŦng vŞn
trong các kênh hoĮt ÂŦng kinh doanh
chính cŴa Công ty và quan trŚng nhĲt
là tĤng cĬŪng vŞn chŴ sŬ hżu và
nâng tĴm giá trŘ doanh nghiŔp.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác

ViŔt Thái QuŞc tŌ (VTI) là công ty sŬ hżu thĬĪng hiŔu
nŢi tiŌng nhĲt trong ngành cà phê ViŔt Nam: Highlands
Coffee. ÁĬŰc sáng lĺp vào nĤm 1998 bŬi David Thái mŦt “NgĬŪi ViŔt sŞng Ŭ nĬŨc ngoài”, Highlands Coffee
là công ty ÂĴu tiên ra ÂŪi và ÂĬŰc chuyŐn ÂŢi hình
thŶc hoĮt ÂŦng công ty cŢ phĴn tŸ nĤm 2000. Cà phê
Highlands hiŔn nay Âã thžc sž trŬ thành mŦt thĬĪng
hiŔu lŨn cŴa ngĬŪi ViŔt, mang chĲt lĬŰng pha chŌ tuyŔt
vŪi Âńc trĬng cŴa ViŔt Nam ÂŌn vŨi nhżng ngĬŪi sành
cà phê Ŭ trong nĬŨc cĨng nhĬ Ŭ nĬŨc ngoài thông qua
hŔ thŞng gĴn 100 cźa hàng tĮi 6 tŖnh và thành phŞ
trên khļp ViŔt Nam: Hà NŦi, Thành phŞ HŠ Chí Minh,
Hİi Phòng, Áà Nłng, VĨng Tàu và ÁŠng Nai. VTI Âã và
Âang mŬ rŦng hoĮt ÂŦng kinh doanh các sİn phĶm cà
phê cŴa mình ra nĬŨc ngoài, vào nĤm 2010 Công ty ra
mļt dòng sİn phĶm cà phê pha słn (RTD) và Âã ÂĬŰc
phân phŞi tŨi trên 17 quŞc gia Ŭ châu Á và MƆ.
Ngoài ngành nghŎ kinh doanh cà phê truyŎn thŞng, VTI
Âã và Âang tĺn dŲng nhżng nĤng lžc và thŌ mĮnh słn
có ÂŐ xây džng mŦt mô hình sİn phĶm nhļm ÂŌn cùng
ÂŞi tĬŰng khách hàng nhľm mŬ rŦng phĮm vi kinh
doanh. HiŔn nay, VTI sŬ hżu các quyŎn nhĬŰng quyŎn
thĬĪng mĮi ÂŦc quyŎn tĮi ViŔt Nam cho các thĬĪng
hiŔu quŞc tŌ lŨn nhĬ Nike, giĴy Aldo, ÂŠ lót nż La Vie
En Rose và cà phê Hard Rock ÂĬŰc quİn lý bŬi Phòng
phát triŐn ngành hàng Tiêu dùng. VTI hiŔn cĨng Âang
sŬ hżu 49% cŢ phĴn tĮi chi nhánh ViŔt Nam, cŴa Tĺp
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Âoàn Grey Global thuŦc công ty WPP, mŦt công ty chuyên vŎ quİng
cáo và truyŎn thông có dŘch vŲ toàn diŔn hàng ÂĴu vŨi nhiŎu khách
hàng nľm trong danh sách Fortune 1.000 công ty và thĬĪng hiŔu
lŨn trên thŌ giŨi.
MŲc tiêu trŬ thành nhà bán lň hàng ÂĴu tĮi ViŔt Nam Âã thúc ÂĶy
VTI vŨi nhu cĴu tái cĪ cĲu trong nĤm 2010 ÂŐ kiŐm soát sž tĤng
trĬŬng và mŬ ÂĬŪng cho nhżng kŌ hoĮch lŨn hĪn. HSC Âã cùng vŨi
VTI phát triŐn kŌ hoĮch tái cĲu trúc nhľm cİi tiŌn hiŔu quİ hoĮt
ÂŦng, nâng cao tính minh bĮch tài chính, phân bŞ các nguŠn lžc
hiŔu quİ hĪn, tĮo ÂiŎu kiŔn gia tĤng vŞn trong các hoĮt ÂŦng kinh
doanh cŴa VTI và quan trŚng nhĲt là tĤng cĬŪng vŞn chŴ sŬ hżu và
nâng tĴm giá trŘ doanh nghiŔp.
HSC Âã hŤ trŰ VTI xác ÂŘnh nhżng lĦnh vžc chŴ lžc cĴn tĤng trĬŬng
cŴa mình trong tŸng hoĮt ÂŦng kinh doanh chính và tìm hiŐu các
nhu cĴu vŞn cho quá trình mŬ rŦng. Qua Âó VTI có khİ nĤng tác
ÂŦng, thay ÂŢi và tái cĲu trúc các bŦ phĺn và hoĮt ÂŦng kinh doanh
chính trong tŢng thŐ hoĮt ÂŦng cŴa mình; và nhŪ Âó Âã cİi thiŔn
tính minh bĮch và nâng cao nĤng lžc quİn trŘ doanh nghiŔp mŦt
cách toàn diŔn. LĴn ÂĴu tiên, mŤi hoĮt ÂŦng kinh doanh chính cŴa
VTI giŪ Âây Âã có thŐ ÂĬŰc nhìn nhĺn mŦt cách rõ ràng và có khİ
nĤng tài chính ÂŦc lĺp.
NŤ lžc hŰp tác Âã giúp VTI ÂĮt ÂĬŰc không chŖ các mŲc tiêu hoĮt
ÂŦng cŴa mình mà HSC còn cung cĲp nhżng giİi pháp nhľm giúp
VTI ÂĮt ÂĬŰc nhżng mŲc tiêu tài chính. ÁiŎu này Âóng góp vào sž
tĤng trĬŬng trong tĬĪng lai cho VTI, mŦt trong nhżng công ty hàng
ÂĴu cŴa ViŔt Nam.
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HiŔn tĮi HSC dž báo GDP ViŔt Nam nĤm 2011 sŊ tĤng trĬŬng 6,5%

ÁŘnh hĬŨng tĬĪng lai

Mô hình cŴa HSC hiŔn tĮi dž báo thâm
hŲt thĬĪng mĮi trong nĤm 2011 sŊ vào
khoİng 12,1 tƄ USD, giİm 3,9% so vŨi
mŶc 12,6 tƄ USD cŴa nĤm 2010.
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TŢng quan
Kinh tŌ
ViŔt Nam
GDP sŊ tiŌp tŲc tĤng trĬŬng nhĬng
sŊ không tĤng trĬŬng mĮnh
Vài tuĴn trĬŨc, hĴu hŌt các chuyên
gia kinh tŌ ÂŎu cho rľng dž báo tĤng
trĬŬng GDP 7,5% cho nĤm 2011
là hŰp lý. HiŔn tĮi, vŨi ÂŘnh hĬŨng
chính sách tiŎn tŔ Âİo ngĬŰc 180 ÂŦ
thì mŚi sž chú ý ÂŢ dŠn vào tác ÂŦng
cŴa viŔc tŞc ÂŦ tĤng trĬŬng tín dŲng
và tĤng trĬŬng cung tiŎn M2 ÂĬŰc hĮ
xuŞng ÂŞi vŨi tĤng trĬŬng GDP trong
nĤm nay. Trên thžc tŌ, mŲc tiêu tĤng
trĬŬng GDP chính thŶc sŊ ÂĬŰc hĮ
xuŞng bao nhiêu so vŨi mŲc tiêu ÂŎ ra
ban ÂĴu sŊ phŲ thuŦc vào ÂŦ dài thŪi
gian chính sách tiŎn tŔ tĬĪng ÂŞi thļt
chńt ÂĬŰc áp dŲng.

Cán cân thĬĪng mĮi
Thâm hŲt thĬĪng mĮi Âã tĤng 7,7%,
tŸ 11,7 tƄ USD trong nĤm 2009 lên
12,6 tƄ USD trong nĤm 2010. Kim
ngĮch xuĲt khĶu tĤng 7,5%, ÂĮt
60,0 tƄ USD trong khi kim ngĮch
nhĺp khĶu tĤng 6,7%, ÂĮt 72,6
tƄ USD. Mô hình cŴa HSC hiŔn tĮi
dž báo thâm hŲt thĬĪng mĮi trong
nĤm 2011 sŊ vào khoİng 12,1 tƄ
USD, giİm 3,9% so vŨi mŶc 12,6 tƄ
USD cŴa nĤm 2010. TriŐn vŚng lĮc
quan ÂŞi vŨi thâm hŲt thĬĪng mĮi
trong nĤm nay dža trên mŦt sŞ yŌu
tŞ gŠm: (1) môi trĬŪng chính trŘ thŌ
giŨi hiŔn tĮi Âang trŬ nên phŶc tĮp,
Âńc biŔt tĮi khu vžc Trung Áông,
và do Âó, giá dĴu thô có thŐ sŊ tiŌp
tŲc tĤng và ViŔt Nam hiŐn nhiên là
Chúng tôi nói “chính sách tiŎn tŔ
ngĬŪi hĬŬng lŰi tŸ diŒn biŌn này do
tĬĪng ÂŞi thļt chńt” vì hĴu hŌt các
nĬŨc ta là nĬŨc xuĲt khĶu ròng ÂŞi
quŞc gia khác, thĺm chí là cİ các
quŞc gia Âang phát triŐn; thì mŲc
vŨi mńt hàng dĴu; (2) VŨi mŲc tiêu
tiêu tĤng trĬŬng cung tiŎn M2 Ŭ mŶc
tĤng trĬŬng tín dŲng mŨi cho nĤm
dĬŨi 20%, chúng tôi cho rľng kim
15% và tĤng trĬŬng cung tiŎn 18%
ngĮch nhĺp khĶu sŊ ÂĬŰc hĮn chŌ
vĸn là tĬĪng ÂŞi cao. Và ÂiŎu này có
Ŭ mŶc hŰp lý; và (3) sau khi phá
lŊ là biŐu hiŔn cŴa viŔc sź dŲng ÂŠng
giá ÂŠng nŦi tŔ vào ngày 11/2, các
vŞn chĬa hiŔu quİ tĮi ViŔt Nam (nŌu
không muŞn nói là viŔc sź dŲng ÂŠng sİn phĶm xuĲt khĶu cŴa ViŔt Nam
sŊ trŬ nên rň hĪn và các sİn phĶm
vŞn tĮi ViŔt Nam có thŐ tĮo ra lĮm
nhĺp khĶu sŊ trŬ nên Âļt hĪn. Do
phát) và mŲc tiêu tĤng trĬŬng GDP
ÂiŎu chŖnh có thŐ tŸ 6,5-7% là cao
vĺy, chúng tôi cho rľng nhĺp khĶu
nhĲt. HiŔn tĮi HSC dž báo GDP nĤm
sŊ giİm và xuĲt khĶu sŊ tĤng. Tuy
nhiên, do hàm lĬŰng nhĺp khĶu
2011 sŊ tĤng trĬŬng 6,5% vŨi giİ
trong hàng hóa xuĲt khĶu cŴa ViŔt
ÂŘnh chính sách thļt chńt tiŎn tŔ sŊ
Nam vĸn Ŭ mŶc cao, ÂŌn 70%, do
ÂĬŰc duy trì ÂŌn giża Q2 và mńc dù
lãi suĲt có thŐ giİm sau Âó, thì chúng Âó, cİ kim ngĮch nhĺp khĶu và xuĲt
tôi cho rľng mŲc tiêu tĤng trĬŬng cung khĶu ÂŎu giİm nhĬng nhĺp khĶu sŊ
giİm mĮnh hĪn.
tiŎn M2 và tĤng trĬŬng tín dŲng sŊ
ÂĬŰc giż vżng trong khoİng thŪi gian
còn lĮi cŴa nĤm. ÁiŎu này là Âáng ca TƄ giá
ngŰi nŌu so vŨi nhżng gì Âã diŒn ra
Hai tuĴn kŐ tŸ ÂŰt phá giá tiŎn ÂŠng
trĬŨc Âây cĨng nhĬ các mŲc tiêu ÂĬŰc ngay sau TŌt âm lŘch, áp lžc lên tƄ
ÂŎ ra trong quá khŶ, và chúng tôi nhĺn giá cuŞi cùng cĨng Âang dŘu xuŞng
thĲy Âã có mŦt sž thay ÂŢi tĮi NHNN mŦt chút vào tuĴn trĬŨc vŨi tƄ giá
và hy vŚng nhżng thay ÂŢi này sŊ tiŌp giża mua và bán hiŔn Âã Ŭ dĬŨi
tŲc ÂĬŰc duy trì ÂŐ nhżng mŲc tiêu Âã mŶc 22.000 ÂŠng. TƄ giá giża mua
và bán trên thŘ trĬŪng tž do và thŘ
ÂĬŰc ÂĬa ra sŊ ÂĬŰc thžc hiŔn.

trĬŪng liên ngân hàng lĴn lĬŰt Ŭ mŶc
21.850 và 21.260 vào ngày 23/2,
tĬĪng ÂĬĪng cao hĪn trĴn tƄ giá
4,64% và 1,8%. Tuy nhiên, mńc dù
Âã ÂĮt ÂĬŰc nhżng tiŌn triŐn trong
viŔc giİm chênh lŔch giża tƄ giá liên
ngân hàng và tƄ giá tž do so vŨi trĴn
tƄ giá; thì vĸn còn nhiŎu viŔc phİi
làm trĬŨc khi tƄ giá thžc sž Ţn ÂŘnh
trŬ lĮi. ÁŐ ÂĮt ÂĬŰc ÂiŎu này, NHNN
Âã nâng lãi suĲt; rút tiŎn vŎ thông
qua thŘ trĬŪng mŬ và hĮn chŌ hoĮt
ÂŦng kinh doanh vàng miŌng. HiŔn
tĮi, cĪ quan này còn Âang thžc hiŔn
thêm các biŔn pháp hành chính.
Và NghŘ quyŌt 11 hay vĤn bİn sŞ
1535/NHNN-QLNH Âã ÂĬŰc ban
hành ngày 25/2, yêu cĴu các tŢ
chŶc tín dŲng ÂĬŰc phép hoĮt ÂŦng
ngoĮi hŞi báo cáo sŞ dĬ tiŎn gźi
ngoĮi tŔ cŴa các tĺp Âoàn, tŢng công
ty Nhà nĬŨc trĬŨc ngày 4/3.
VŎ dài hĮn, sŊ khó có thŐ phŲc hŠi
niŎm tin cŴa công chúng vào tiŎn
ÂŠng trŸ khi nhżng biŔn pháp Ţn
ÂŘnh thŘ trĬŪng ngoĮi hŞi sau Âây
ÂĬŰc thžc hiŔn.
• Tình trĮng Âô la hóa tĮi ViŔt Nam
vĸn còn Ŭ mŶc ÂŦ cao. Trong nĤm
2010, tŞc ÂŦ tĤng trĬŬng tín dŲng
cİ tiŎn ÂŠng và ngoĮi tŔ, riêng
tiŎn ÂŠng, riêng ngoĮi tŔ lĴn lĬŰt
là 29,8%, 27,1%, và 51,3%. Và
ÂiŎu này khiŌn tình hình trŬ nên
khó kiŐm soát hĪn.
• MŦt nhân tŞ khác là giá vàng.
Giża chênh lŔch cŴa giá vàng
trong nĬŨc và giá vàng thŌ giŨi
cĨng nhĬ xu hĬŨng biŌn ÂŦng cŴa
giá vàng vŨi biŌn ÂŦng tƄ giá có
mŞi quan hŔ song hành. HiŔn tĮi,
mŞi liên hŔ này Âã trŬ nên chńt
chŊ và do Âó khuyŌn khích viŔc
nhĺp khĶu vàng ÂŐ ÂĴu cĪ. Nhĺp
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khĶu ròng ÂŞi vŨi vàng trong nĤm
2010 và trong Q4/2010 lĴn lĬŰt
là 1,7 tƄ USD và 2,1 tƄ USD. Áây
là lý do chính phŴ gĴn Âây Âã ban
bŞ viŔc kiŐm soát chńt hoĮt ÂŦng
kinh doanh vàng miŌng.
• CĨng giŞng nhĬ mŚi nŎn kinh tŌ
khác, giża tƄ giá và lĬŰng cung
tiŎn M2 có mŞi quan hŔ chńt chŊ.
LĬŰng cung tiŎn M2 (bao gŠm 4
thành phĴn chính: tiŎn gźi có kƀ
hĮn và tiŎn gźi không kƀ hĮn trong
hŔ thŞng ngân hàng; tiŎn mńt bên
ngoài hŔ thŞng ngân hàng và tiŎn
gźi ngoĮi tŔ) là chŖ báo tŞt nhĲt
ÂŞi vŨi thanh khoİn tiŎn ÂŠng.
LĬŰng cung tiŎn ÂŠng Âã tĤng
mĮnh bên trong và ngoài hŔ thŞng
ngân hàng, do Âó giá trŘ cŴa tiŎn
ÂŠng hiŔn Âang chŘu sŶc ép giİm
giá. Nhżng nhân tŞ Âľng sau viŔc
tĤng cung tiŎn là viŔc tĤng cİ tiŎn
gźi kƀ hĮn và tiŎn gźi không kƀ
hĮn trong hŔ thŞng ngân hàng.
TŞc ÂŦ tĤng trĬŬng cung tiŎn là
quá cao và vĬŰt trên mŚi chŖ báo
kinh tŌ khác và ÂiŎu này Âã tĮo ra
mŦt lĬŰng thanh khoİn dĬ thŸa
trong hŔ thŞng. Và lĬŰng thanh
khoİn dĬ thŸa này dĸn tŨi viŔc giá
cİ leo thang, trong Âó có giá ÂŠng
USD và giá vàng.
• ÁŠng VNÁ nên ÂĬŰc neo vào mŦt
giŜ các ÂŠng tiŎn chính chŶ không
chŖ riêng ÂŠng USD vì hiŔn tĮi hoĮt
ÂŦng giao thĬĪng cŴa ViŔt Nam Âã
diŒn ra tích cžc vŨi nhiŎu quŞc gia
chŶ không chŖ riêng vŨi Hoa Kƀ.
CPI
ViŔc duy trì tƄ lŔ lĮm phát cİ nĤm
2011 dĬŨi 7% sŊ là mŦt thź thách
ÂŞi vŨi chính phŴ. ViŔc giá xĤng
và ÂiŔn tĤng lĴn lĬŰt 17,68% và
15,28% trong thŪi gian gĴn Âây
sŊ góp phĴn làm tĤng lĮm phát kƀ
vŚng tĮi ViŔt Nam. Thžc tŌ ViŔt Nam
hiŔn vĸn Âang ÂŞi mńt vŨi cİ lĮm
phát do cĴu kéo và chi phí ÂĶy. LĮm

phát do cĴu kéo xuĲt phát tŸ chính
sách tĤng trĬŬng tín dŲng mĮnh mŊ
vŨi tŞc ÂŦ tĤng trĬŬng tín dŲng ÂĮt
29,8% trong nĤm 2010; và tác ÂŦng
cŴa chính sách tĤng trĬŬng tín dŲng
mĮnh mŊ này Âã tĮo ra tác dŲng
lĮm phát tiŎm Ķn và hiŔn giŪ Âang
thŐ hiŔn rõ. LĮm phát do chi phí ÂĶy
do cİ giá nguyên liŔu ÂĴu vào trong
nĬŨc và quŞc tŌ tĤng nhĬ: dĴu, xĤng
và lĬĪng thžc. Bên cĮnh Âó, viŔc phá
giá 8,5% gĴn Âây cŴa tiŎn ÂŠng vào
ngày 11/2/2011chļc chļn cĨng sŊ
có tác ÂŦng tŨi lĮm phát. NŌu Chính
phŴ không có nhżng biŔn pháp thích
hŰp nhľm kiŎm chŌ lĮm phát, thì
theo chúng tôi, lĮm phát nĤm 2011
có thŐ lên tŨi 14%.
Và trĬŨc tình hình này, vào ngày
24/2, chính phŴ Âã công bŞ mŦt
gói các giİi pháp chŞng lĮm phát
và bình Ţn tƄ giá. Theo chĬĪng
trình này, tĤng trĬŬng cung tiŎn sŊ
Ŭ khoİng 15-16%, tĤng trĬŬng tín
dŲng dĬŨi 20%, thâm hŲt ngân sách
dĬŨi 5% GDP và thâm hŲt thĬĪng
mĮi dĬŨi 16% tŢng giá trŘ thĬĪng
mĮi. Bên cĮnh Âó, tín dŲng ÂŞi vŨi
các ngành phi sİn xuĲt sŊ bŘ hĮn
chŌ. HoĮt ÂŦng kinh doanh vàng
miŌng cĨng sŊ bŘ kiŐm soát chńt.
Cho tŨi nay, phİn Ŷng cŴa nŎn kinh
tŌ trĬŨc nhżng biŔn pháp này là
không mĮnh nhĬng nhżng biŔn pháp
này phĴn nào cĨng Âã có tác dŲng
bình Ţn. NŌu chính phŴ kiŐm soát
chńt và giż vżng mŲc tiêu cŴa tŸng
cĨng nhĬ toàn bŦ các biŔn pháp nêu
trên, thì chúng ta có lý do ÂŐ nghĦ
tŨi con sŞ lĮm phát dĬŨi mŦt con sŞ.
Tuy nhiên, do tiŎn sź là chính phŴ
thĬŪng không ÂĮt ÂĬŰc Âúng nhżng
mŲc tiêu ÂŎ ra trong quá khŶ, nên
chúng tôi cho rľng lĮm phát sŊ Ŭ
mŶc hai con sŞ trong nĤm nay.
Lãi suĲt có thŐ giİm kŐ tŸ Q2
nhĬng sŊ không giİm mĮnh
Giá cŢ phiŌu và lãi suĲt có mŦt mŞi
liên hŔ nghŘch chiŎu khá rõ ràng.

Trên thžc tŌ, viŔc lãi suĲt thžc liên
tŲc tĤng kŐ tŸ cuŞi nĤm 2008 Âã có
tác ÂŦng tiêu cžc ÂŞi vŨi thŘ trĬŪng.
Do Âó, ÂŐ thŘ trĬŪng chŶng khoán
tĤng mĮnh mŊ trong nĤm 2011 thì
trĬŨc tiên lãi suĲt phİi giİm nhanh
và giİm mĮnh. Và ÂiŎu này trên
thžc tŌ rĲt khó xİy ra. Tuy nhiên,
chúng tôi cho rľng lãi suĲt Âã ÂĮt
ÂŖnh và sŊ giİm dĴn tŸ cuŞi Q1.
NhĬng vŨi lĮm phát vĸn giż Ŭ mŶc
tĬĪng tž nhĬ trong nĤm 2010 trong
nhżng tháng còn lĮi cŴa nĤm, thì lãi
suĲt không thŐ giİm nhiŎu. Và do
Âó, thŘ trĬŪng chŶng khoán chŖ có
thŐ tĤng nhņ trong nĤm nay.
Và cĨng cĴn lĬu ý rľng chính sách
tiŎn tŔ tĮi ViŔt Nam vĸn còn quá
lŜng. Áây có lŊ là mŦt nghŘch lý khi
mà lãi suĲt thžc tŌ Ŭ vào 6% (lãi suĲt
danh nghĦa là 18%) trong khi thžc
tŌ thì không phİi ai cĨng chŘu cùng
mŶc lãi suĲt nhĬ nhau. Trên Âây là
lãi suĲt thŘ trĬŪng áp dŲng cho thành
phĴn kinh tŌ tĬ nhân và cho các cá
nhân nhĬng chúng tôi nhĺn thĲy có
mŦt hŔ thŞng “lãi suĲt quan hŔ” theo
Âó các NHQD cho các DNNN vay vŨi
lãi suĲt thĲp. Và Âây chính là nĪi sž
rò rŖ chính sách diŒn ra. LŤ hŜng rò rŖ
này cĴn ÂĬŰc lĲp lĮi và ÂiŎu này Âòi
hŜi có sž hĺu thuĸn vŎ mńt chính trŘ.
Và, sau ÁĮi hŦi Áİng, viŔc Ţn ÂŘnh
giá cİ và ÂŢi mŨi DNNN Âã trŬ thành
chĬĪng trình nghŘ sž hàng ÂĴu.
TĲt cİ nhżng ÂiŎu này hŶa hņn
áp lžc lĮm phát sŊ lļng dŘu nhĬng
chĬa ÂŴ ÂŐ lãi suĲt giİm mĮnh. Và
còn mŦt nhân tŞ khác nża, do İnh
hĬŬng cŴa các quy ÂŘnh mŨi trong
ngành ngân hàng, chênh lŔch giża
lãi suĲt cho vay và lãi suĲt huy ÂŦng
Âã tĤng mĮnh. VŨi hŔ sŞ LDR tŞi Âa
hiŔn tĮi Ŭ mŶc trĴn 80%; nhiŎu tŢ
chŶc tín dŲng Âang tìm cách giİm
hŔ sŞ này. Và vŨi viŔc các khoİn cho
vay là tài sİn sinh lãi cao nhĲt trong
sŞ các tài sİn sinh lãi, thì các ngân
hàng Âã tìm cách lách tác ÂŦng này
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thông qua viŔc tĤng lãi suĲt cho
vay ÂŐ nâng tƄ lŔ NIM. ÁiŎu này sŊ
khiŌn lãi suĲt cho vay tĤng cao hĪn
nhiŎu so vŨi lãi suĲt huy ÂŦng và
lŰi suĲt trái phiŌu chuĶn thĬŪng là
thĬŨc Âo hżu hiŔu nhĲt vŎ áp lžc
lĮm phát.
Do Âó, mńc dù có thŐ dž báo ÂĬŰc
lŰi suĲt trái phiŌu chính phŴ và lãi
suĲt liên ngân hàng sŊ bļt ÂĴu giİm
kŐ tŸ giŪ khi mà áp lžc lĮm phát
suy giİm thì chênh lŔch giża lŰi suĲt
trái phiŌu và lãi suĲt cho vay trĬŨc
mļt sŊ khó có khİ nĤng giİm do các
ngân hàng tìm cách giż tƄ lŔ NIM
không bŘ giİm. Do Âó HSC dž báo lãi
suĲt cho vay trong nĤm 2011 có thŐ
giİm xuŞng 15-16%, tĬĪng ÂĬĪng
giİm 3% tŸ mńt bľng hiŔn tĮi. Tuy
nhiên, chúng tôi cho rľng lãi suĲt sŊ
khó giİm mĮnh dĬŨi ngĬŮng này cho
tŨi khi áp lžc lĮm phát không còn
nża. Và ÂiŎu này có thŐ cĴn thŪi gian
khoİng 12 tháng.
TriŐn vŚng tài khóa nĤm 2011
Chúng tôi ĬŨc tính thâm hŲt ngân
sách nĤm 2010 vào khoİng 59,1
nghìn tƄ ÂŠng (chiŌm 3,03% GDP
theo GFS và 5,8% theo tính toán
cŴa ViŔt Nam), thĲp hĪn nhiŎu so
vŨi con sŞ thâm hŲt dž kiŌn là 74,4
nghìn tƄ ÂŠng. ÁiŎu này chŴ yŌu là
do doanh thu thuŌ trong nĤm 2010
tĤng, ÂĮt 486,7 nghìn tƄ ÂŠng (tĤng
34,9%).
Theo kŌ hoĮch ngân sách ban ÂĴu
cŴa BŦ tài chính, thâm hŲt tài khóa
nĤm 2011 ĬŨc tính ÂĮt 120,6 nghìn
tƄ ÂŠng, tĬĪng ÂĬĪng 5,3% GDP. Tuy
nhiên, do nhżng bĲt Ţn trong bŶc
tranh kinh tŌ vĦ mô tĮi ViŔt Nam,
trong Âó lĮm phát kƀ vŚng cao và tƄ
giá bĲt Ţn, chính phŴ hiŔn tĮi Âang
tĺp trung Ĭu tiên vào Ţn ÂŘnh kinh tŌ
thay vì tĺp trung vào tĤng trĬŬng. Do
Âó, hiŔn tĮi, mŲc tiêu tƄ lŔ thâm hŲt
so vŨi GDP mŨi sŊ dĬŨi 5%.
CĨng theo BŦ tài chính, Chính phŴ
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dž kiŌn huy ÂŦng 595 nghìn tƄ ÂŠng
(tĤng 12,7%) trong nĤm nay, trong
Âó 559 nghìn tƄ ÂŠng là tŸ doanh
thu thuŌ và phĴn còn lĮi tŸ bán tài
sİn viŔn trŰ. VŎ mńt chi tiêu ngân
sách, BŦ tài chính dž báo ÂĮt chi
tiêu ngân sách ÂĮt 676,3 nghìn tƄ
ÂŠng (tĤng 14,98%).
Chênh lŔch giża thu và chi ngân
sách là 71,36 nghìn tƄ ÂŠng, dž
kiŌn sŊ ÂĬŰc Âáp Ŷng thông qua
lĬŰng phát hành trái phiŌu ròng
trong nĬŨc (tŢng lĬŰng trái phiŌu
phát hành trŸ Âi lĬŰng trái phiŌu Âáo
hĮn), ÂĮt 55 nghìn tƄ ÂŠng (tĤng
40,9%) và tŢng trái phiŌu phát hành
ròng ra nĬŨc ngoài là 16,3 nghìn
tƄ ÂŠng (giİm 18,7%). Tuy nhiên,
Kho bĮc Nhà nĬŨc gĴn Âây Âã công
bŞ kŌ hoĮch hĮn chŌ phát hành trái
phiŌu trong nĤm nay xuŞng bľng
hońc dĬŨi 45 nghìn tƄ ÂŠng nhľm
giİm thâm hŲt ngân sách.
TriŐn vŚng thŘ trĬŪng trái phiŌu nĤm
2011
ThŘ trĬŪng trái phiŌu nĤm 2011 sŊ
ÂŞi mńt vŨi mŦt sŞ thách thŶc liên
quan ÂŌn nhżng bĲt Ţn trong kinh tŌ
vĦ mô. LĮm phát kƀ vŚng vĸn Âang
tĤng do giá xĤng và ÂiŔn gĴn Âây Âã
lĴn lĬŰt tĤng 17,68% và 15,28%.
LŰi suĲt trái phiŌu sŊ vĸn Ŭ mŶc cao
vŨi lãi suĲt bình quân hiŔn tĮi Ŭ vào
11,4%. LŰi suĲt gĴn Âây tĤng Ŭ tĲt
cİ các kƀ hĮn do lo ngĮi lĮm phát
tĤng và do tâm lý liên quan ÂŌn sž
bĲt Ţn trên thŘ trĬŪng ngoĮi hŞi. Do
Âó, xu hĬŨng chính ÂŞi vŨi lŰi suĲt
trái phiŌu vĸn nghiêng vŎ tĤng.
VŎ cung và cĴu trái phiŌu, lŰi suĲt sŊ
không giİm trong tĬĪng lai gĴn. SŊ
có khoİng 64,87 nghìn tƄ ÂŠng trái
phiŌu chính phŴ và trái phiŌu ngân
hàng phát triŐn ViŔt Nam (cİ gŞc
và lãi) sŊ Âáo hĮn trong nĤm 2011.
KŌ hoĮch phát hành trái phiŌu ròng
trong nĬŨc là 45 nghìn tƄ ÂŠng và
phát hành trái phiŌu ròng quŞc tŌ

64,87

nghìn tƄ ÂŠng
Trái phiŌu chính phŴ và trái
phiŌu ngân hàng phát triŐn
ViŔt Nam (cİ gŞc và lãi) sŊ
Âáo hĮn trong nĤm 2011.

là 16,3 nghìn tƄ ÂŠng, tŢng cŦng là
61,3 nghìn tƄ ÂŠng sŊ không ÂŴ ÂŐ
bù cho lĬŰng trái phiŌu sŊ Âáo hĮn
nói trên. ChĬa kŐ các loĮi trái phiŌu
có cùng tính chĲt nhĬ trái phiŌu
chính phŴ khác sŊ Âáo hĮn trong
nĤm nay nhĬ trái phiŌu ÂŘa phĬĪng,
trái phiŌu cŴa các ngân hàng
chính sách xã hŦi, trái phiŌu cŴa
TŢng công ty ÂĬŪng cao tŞc ViŔt
Nam, trái phiŌu ÂĬŰc chính phŴ
bİo lãnh… tŢng cŦng là 16 nghìn
tƄ ÂŠng. ÁiŎu này có nghĦa nguŠn
cung trái phiŌu chính phŴ tiŎm
nĤng có thŐ cao hĪn dž kiŌn trong
khi nhu cĴu mua trái phiŌu không
cao do lĮm phát Âang tiŌp tŲc tĤng
và do nhżng bĲt Ţn tƄ giá.
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TŢng quan thŘ trĬŪng
chŶng khoán nĤm 2010
Trong nĤm 2010, thŘ trĬŪng chŶng
khoán Âã có mŦt nĤm khó khĤn vŨi
cİ VN-index và HN-index biŌn ÂŦng
trong dİi hņp trong 7 tháng ÂĴu
nĤm và ÂiŎu chŖnh giİm mĮnh vào
mùa hè, sau Âó tĤng và lĲy lĮi mŦt
phĴn sŞ ÂiŐm Âã mĲt vŎ cuŞi nĤm.
ThŘ trĬŪng chŶng khoán Âã khŬi
ÂĴu nĤm 2010 mŦt cách khŬi sļc
vŨi tâm lý hŶng khŬi tiŌp nŞi tŸ
nĤm 2009. NhĬng vŨi chính sách
tiŎn tŔ ÂĬŰc thļt chńt do nhżng
lo ngĮi vŎ lĮm phát, sž khŬi sļc
ÂĴu nĤm Âã không còn nża và thŘ
trĬŪng bļt ÂĴu rĪi vào giai ÂoĮn
lình xình. Và cİ hai chŖ sŞ Âã biŌn
ÂŦng trong dİi hņp trong cİ nĤm.
Tuy nhiên, trái ngĬŰc vŨi sž lình
xình cŴa các chŖ sŞ, giá cŴa tŸng
mã cŢ phiŌu vĸn có sž biŌn ÂŦng
mĮnh. MŦt sŞ mã bluechip có lŰi
nhuĺn tŞt và không bŘ pha loãng Âã
giż giá tŞt trong nĤm và trong mŦt
vài trĬŪng hŰp, giá cŢ phiŌu còn
tĤng khá. MŦt sŞ mã cŢ phiŌu Âńc
biŔt nhĬ BVH (là mã có tƄ trŚng lŨn
nhĲt trong VN-index ÂĬŰc mua vào
bŬi các quƆ ETF và các nhà ÂĴu
tĬ nĬŨc ngoài khác) cĨng Âã có sž
tĤng trĬŬng mĮnh vŎ giá.
ÁŌn cuŞi Q1, ÂĴu Q2, mŦt sŞ mã
có tính ÂĴu cĪ vŨi vŞn hóa trung
bình, mà ban ÂĴu tĺp trung vào
các mã cŢ phiŌu cŴa mŦt sŞ công
ty con trong dòng PV Âã bļt ÂĴu
thu hút ÂĬŰc sž chú ý cŴa các nhà
ÂĴu tĬ cá nhân. Giá cŴa mŦt sŞ mã
cŢ phiŌu trong sŞ này Âã tĤng gĲp
nhiŎu lĴn chŖ trong vài tháng nhŪ có
Âà tĤng mĮnh.

Các công ty chŶng khoán Âã quİng
bá cho các mã này và trong mŦt sŞ
trĬŪng hŰp cung cĲp vŞn cho nhà
ÂĴu tĬ ÂŐ mua vào các cŢ phiŌu này.
Tuy nhiên, sau khoİng 1 quý, nhżng
câu chuyŔn vŞn ít Ŝi quanh các cŢ
phiŌu này bļt ÂĴu không còn thuyŌt
phŲc và nhżng mŲc tiêu lŰi nhuĺn
mŨi ÂĬŰc Âńt ra Âã không còn hĲp
dĸn. KŌt quİ là các mã này Âã
không tránh khŜi mŦt ÂŰt suy giİm
diŒn ra vào cuŞi mùa hè, cùng thŪi
ÂiŐm vŨi sž İm ÂĮm diŒn ra trên thŘ
trĬŪng.
Trên thŘ trĬŪng nói chung, hĴu hŌt
các mã bluechip mà Âńc biŔt là các
mã thuŦc ngành tài chính Âã bļt
ÂĴu giİm liên tŲc kŐ tŸ ÂĴu nĤm.
Ngành này bŘ tác ÂŦng bŬi nhżng
lo ngĮi vŎ lŰi nhuĺn và sau Âó là
nhżng thông tin vŎ viŔc tĤng vŞn
theo quy ÂŘnh cŴa các ngân hàng
(viŔc tĤng vŞn vŞn ÂĬŰc coi là mŦt
trong nhżng cİi cách trong quy ÂŘnh
trong ngành này).
Vào cuŞi mùa hè vŸa qua, mŚi sž
chú ý Âã ÂŢ dŠn vào viŔc thžc thi
Thông tĬ 13, trong Âó ÂĬa ra nhżng
quy ÂŘnh chńt chŊ hĪn nhiŎu liên
quan ÂŌn tƄ lŔ vŞn cho vay trên vŞn
huy ÂŦng (LDR) và hŔ sŞ an toàn
vŞn (CAR). Các nhà ÂĴu tĬ bļt ÂĴu
lo ngĮi vŎ không chŖ sž pha loãng
cŢ phiŌu trong ngành mà cİ viŔc
các ngân hàng sŊ buŦc phİi bán
cŢ phiŌu ra thŘ trĬŪng ÂŐ có ÂŴ vŞn
Âáp Ŷng nhżng quy ÂŘnh mŨi. Và
tâm lý vŞn Âã bĲt Ţn cŴa nhà ÂĴu
tĬ do viŔc giá cŢ phiŌu không tĤng
trĬŬng cuŞi cùng Âã hoàn toàn trŬ
nên bi quan.

Và vào tháng 8 nĤm 2010, giá cŢ
phiŌu Âã ÂŠng loĮt giİm vŨi viŔc
bán ra cŢ phiŌu Ŭ mŦt sŞ mã có
tính ÂĴu cĪ cĨng Âóng mŦt vai
trò quan trŚng ÂĶy thŘ trĬŪng Âi
xuŞng. Các ngân hàng Âã trŬ nên
thĺn trŚng trong viŔc cho vay ÂĴu
tĬ chŶng khoán và ÂiŎu này càng
làm tĤng áp lžc bán ra. Và phĴn
lŨn cŢ phiŌu ÂĬŰc bán ra là tŸ các
nhà ÂĴu tĬ cá nhân, nhżng ngĬŪi
Âã chŪ ÂŰi mŦt ÂŰt tĤng giŞng nhĬ
trong nĤm 2009 cŴa thŘ trĬŪng.
Quá trình tĤng vŞn trong ngành ngân
hàng cĨng ÂĬŰc coi là mŦt biŐu hiŔn
trên bŎ mńt cŴa sóng ngĴm tĤng
vŞn cŴa gĴn nhĬ hĴu hŌt các công
ty niêm yŌt. Các nhà ÂĴu tĬ Âã chŘu
sŶc ép tŸ kŌ hoĮch tĤng vŞn cŴa
nhiŎu công ty trong giai ÂoĮn Q3/Q4.
Pha loãng trŬ thành mŦt tŸ phŢ biŌn
và thŘ trĬŪng Âã trŸng phĮt nhżng
công ty tĤng vŞn mà không có kŌ
hoĮch sź dŲng hŰp lý.
Các thŘ trĬŪng cuŞi cùng cĨng Âã
lĺp Âáy vào tháng 10 là thŪi ÂiŐm
PV Gas niêm yŌt thành công và cŢ
phiŌu này có mŶc ÂŘnh giá thĲp.
Các nhà ÂĴu tĬ nĬŨc ngoài cĨng
Âã tham gia thŘ trĬŪng tích cžc hĪn
và Âóng vai trò quan trŚng trong
viŔc ÂĶy thŘ trĬŪng Âi lên tŸ Âáy
trong Q4. Do Âó, vào cuŞi nĤm, cİ
VN-index và HN-index Âã phŲc hŠi
Âáng kŐ. Và thŘ trĬŪng Âang nhìn vŎ
nĤm 2011 vŨi mŦt tâm lý lĮc quan
nhĬng thĺn trŚng.

HSC Báo cáo thĬŪng niên 2010

ThŘ trĬŪng chŶng khoán Âã khŬi ÂĴu nĤm 2010 mŦt cách khŬi
sļc vŨi tâm lý hŶng khŬi tiŌp nŞi tŸ nĤm 2009.

Vào cuŞi nĤm, cİ VN-index và HNindex Âã phŲc hŠi Âáng kŐ. Và thŘ
trĬŪng Âang nhìn vŎ nĤm 2011 vŨi
mŦt tâm lý lĮc quan nhĬng thĺn trŚng.

Dž báo thành quİ
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KŌt nŞi Tri thŶc

HSC chú trŚng vào viŔc khuyŌn khích ÂŦng viên và bŠi dĬŮng ÂŦi ngĨ lãnh ÂĮo
cho tĬĪng lai bľng cách tĮo džng nŎn tİng kiŌn thŶc, kƆ nĤng vżng chļc cho
nhżng chuyên viên môi giŨi và tĬ vĲn ÂĴu tĬ tĬĪng lai thông qua nhiŎu hoĮt
ÂŦng tŸ thiŔn và chĬĪng trình giáo dŲc hŰp tác vŨi các trĬŪng ÁĮi hŚc

vŨi SŶc mĮnh

KŌt nŞi Tri thŶc
vŨi SŶc mĮnh

HSC duy trì mŦt chĬĪng trình quİn lý “danh mŲc ÂĴu tĬ chŶng khoán” thĬŪng niên và mŦt sàn giao dŘch
chŶng khoán İo cho các sinh viên cŴa 6 trĬŪng ÁĮi hŚc tĮi Thành phŞ HŠ Chí Minh và chĬĪng trình thžc
tĺp cho nhżng sinh viên ÂŴ ÂiŎu kiŔn ÂŐ Âào tĮo hŚ vŎ quİn lý ÂĴu tĬ và giao dŘch trong mŦt môi trĬŪng hŚc
tĺp nĤng ÂŦng.
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Sàn giao dŘch chŶng
khoán İo - TŸ TrĬŪng
hŚc ÂŌn Sàn giao dŘch
MŲc tiêu cŴa cuŦc thi là ÂŐ
khuyŌn khích nhżng sinh viên
tham gia cùng nhau làm viŔc và
lĺp chiŌn lĬŰc giao dŘch chŶng
khoán; kŌt hŰp nhżng kƆ nĤng
phân tích và nhżng hiŐu biŌt cŴa
hŚ vŎ thŘ trĬŪng dža vào kiŌn thŶc
Âã ÂĬŰc hŚc vŨi các xu hĬŨng hiŔn
nay trên thŘ trĬŪng cĨng nhĬ ÂŐ
làm quen vŨi nhżng vĲn ÂŎ phŶc
tĮp trong hoĮt ÂŦng giao dŘch cŢ
phiŌu trên thŘ trĬŪng chŶng khoán.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác

Nhľm cung cĲp cho các sinh viên mŦt công cŲ giúp hŚ hiŐu
ÂĬŰc nhżng kiŌn thŶc thžc tŌ vŎ giao dŘch trên thŘ trĬŪng chŶng
khoán, HSC Âã liên kŌt vŨi mŦt sŞ trĬŪng ÂĮi hŚc cho ra ÂŪi
chĬĪng trình mang tên Sàn giao dŘch chŶng khoán İo dành cho
nhżng ai theo hŚc chuyên ngành tài chính và kinh tŌ muŞn mŬ
rŦng kiŌn thŶc ra ngoài phĮm vi ÂĬŰc hŚc tĮi trĬŪng.
ChĬĪng trình Sàn giao dŘch chŶng khoán İo Âã tŠn tĮi ÂĬŰc 6
nĤm và nĤm 2010 Âã thu hút hĪn 3.000 tài khoİn ÂĤng ký
tŸ sáu trĬŪng ÂĮi hŚc: ÁĮi hŚc Kinh tŌ & Luĺt, ÁĮi hŚc NgoĮi
thĬĪng, ÁĮi hŚc Kinh tŌ Thành phŞ HŠ Chí Minh, ÁĮi hŚc MŬ,
ÁĮi hŚc KƆ thuĺt và ÁĮi hŚc SĬ phĮm KƆ thuĺt.
Mang tính chĲt khích lŔ, mŦt cuŦc thi Âã ÂĬŰc khŬi xĬŨng giża
các nhóm sinh viên và các cá nhân. Nhóm và cá nhân ÂĮt lŰi
nhuĺn cao nhĲt trong vòng 1 tháng sŊ nhĺn ÂĬŰc giİi thĬŬng
bľng tiŎn mńt là 5 triŔu ÂŠng, và các giİi khuyŌn khích trŘ giá 3
triŔu ÂŠng ÂĬŰc trao cho nhżng ngĬŪi vŎ nhì. MŲc tiêu cŴa cuŦc
thi là ÂŐ khuyŌn khích nhżng sinh viên tham gia cùng nhau làm
viŔc và lĺp chiŌn lĬŰc giao dŘch chŶng khoán; kŌt hŰp nhżng kƆ
nĤng phân tích và nhżng hiŐu biŌt cŴa hŚ vŎ thŘ trĬŪng dža vào
kiŌn thŶc Âã ÂĬŰc hŚc vŨi các xu hĬŨng hiŔn nay trên thŘ trĬŪng
cĨng nhĬ ÂŐ làm quen vŨi nhżng vĲn ÂŎ phŶc tĮp trong hoĮt
ÂŦng giao dŘch cŢ phiŌu trên thŘ trĬŪng chŶng khoán.
Bļt ÂĴu bľng mŦt tài khoİn tiŎn mńt İo sź dŲng ÂŐ kinh doanh
chŶng khoán, các sinh viên nŤ lžc tĮo ra danh mŲc ÂĴu tĬ sinh
lŪi nhĲt qua viŔc sź dŲng giao dŘch mô phŜng giŞng nhĬ thžc
tŌ. HŚ có thŐ mua và bán cŢ phiŌu trong thŪi gian giao dŘch và
Âánh giá lĮi hiŔu quİ giao dŘch cŴa mình vào cuŞi mŤi ngày.
Trong quá trình xây džng danh mŲc ÂĴu tĬ, các sinh viên nghiên
cŶu, ÂŘnh giá chŶng khoán và ÂĬa ra quyŌt ÂŘnh dža trên nhżng
gì hŚ Âã ÂĬŰc hŚc. HŚ cùng làm viŔc trong các nhóm, thžc hành
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kƆ nĤng lãnh ÂĮo, tŢ chŶc, Âàm phán và hŰp tác vì hŚ cĴn cĮnh tranh
ÂŐ dành ÂĬŰc vŘ trí cao nhĲt. ChĬĪng trình rĲt hĲp dĸn và nhżng kinh
nghiŔm thžc tiŒn mà hŚ trİi qua là bài hŚc tž nhiên cho ngĬŪi tham gia.
Các sinh viên sau Âó sŊ hiŐu ÂĬŰc vŎ cách thŶc vĺn hành cŴa nŎn kinh
tŌ và nhżng İnh hĬŬng cŴa nó ÂŌn lŰi nhuĺn. Không chŖ cung cĲp thêm
kiŌn thŶc, nhżng trİi nghiŔm tŸ thžc tŌ này sŊ ÂĬŰc các sinh viên áp
dŲng vào trong công viŔc hàng ngày ngay sau khi hŚ tŞt nghiŔp. KŌt quİ
là hŚ sŊ nhĺn ÂĬŰc sž Âánh giá cao tŸ khách hàng, ÂŠng nghiŔp cĨng
nhĬ tĮo ÂĬŰc sž tín nhiŔm ÂŞi vŨi ÂŦi ngĨ quİn lý cĲp cao cŴa các công
ty chŶng khoán ViŔt Nam.
ViŔc nâng cao trình ÂŦ chuyên môn cŴa nhżng sinh viên tham gia
chĬĪng trình này rõ ràng rĲt nŢi bĺt vì chŖ trong vòng ba - bŞn nĤm sau
khi tŞt nghiŔp ÂĮi hŚc, hŚ Âã Âİm nhĺn nhżng vŘ trí quİn lý cĲp trung
tĮi các công ty chŶng khoán hàng ÂĴu ViŔt Nam; trong khi vŨi hĴu hŌt
mŚi sinh viên khác phİi mĲt bİy tŨi mĬŪi nĤm ÂŐ ÂĮt ÂĬŰc nhżng vŘ trí
nhĬ vĺy.
MŦt trong nhżng thành viên tích cžc nhĲt cŴa chĬĪng trình, NguyŒn
Cİnh ThŘnh - tŞt nghiŔp khoa Kinh tŌ ÁĮi hŚc Kinh tŌ & Luĺt - là ngĬŪi
lãnh ÂĮo nhóm tiên phong gŠm 80 sinh viên Âã tŢ chŶc cuŦc thi Sàn
giao dŘch chŶng khoán İo nĤm 2006. Theo ThŘnh cho biŌt, cuŦc thi này,
ban ÂĴu chŖ diŒn ra trong mŦt ngày (nhĬng sau này là mŦt tháng), thžc
sž rĲt có giá trŘ trong viŔc dĮy cho sinh viên nhżng kiŌn thŶc nŎn tİng
vŎ giao dŘch chŶng khoán. HiŔn nay ThŘnh Âang áp dŲng nhżng kƆ nĤng
làm viŔc nhóm, Âàm phán, hŰp tác và Âńc biŔt là kƆ nĤng lãnh ÂĮo Âã
hŚc ÂĬŰc vào trong công viŔc hàng ngày vŨi cĬĪng vŘ là Giám ÂŞc phòng
Giao dŘch Lê Lai cŴa HSC.
HSC vĸn thĬŪng xuyên quan tâm ÂĴu tĬ vào viŔc Âào tĮo các chuyên gia
tài chính tĬĪng lai cho ViŔt Nam, cĲp hŚc bŢng và tĮo các cĪ hŦi thžc
tĺp cho nhżng sinh viên Ĭu tú cĨng nhĬ tài trŰ cho cuŦc thi Sàn giao
dŘch chŶng khoán İo ÂĬŰc tŢ chŶc hàng nĤm. HSC luôn tĺn tâm trong
viŔc hŤ trŰ kŌt nŞi sinh viên vŨi các nguŠn kiŌn thŶc ÂŐ tĮo ÂiŎu kiŔn
giúp hŚ phát huy khİ nĤng ra ngoài phĮm vi trĬŪng lŨp và ÂŐ hŚ có ÂŴ
nĤng lžc nļm giż nhżng vŘ trí lãnh ÂĮo khi gia nhĺp các doanh nghiŔp.
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HŦi ÂŠng Quİn trŘ

TŸ trái qua phİi:
Bà Ngô Kim Liên
Ông Lê Anh Minh
Ông ÁŤ Hùng ViŔt
Ông Johan Nyvene
Ông Hoàng Áình Thļng
Ông PhĮm Nghiêm Xuân Bļc
Ông NguyŒn QuyŌt ChiŌn

BÀ NGÔ KIM LIÊN
CHų TŗCH HÁQT

TŞt nghiŔp ÁĮi hŚc Tài chính KŌ toán
TP. HCM, bà Liên Âã tŸng Âİm nhiŔm
chŶc vŲ Phó Giám ÂŞc SŬ Tài chính
TP. HCM trong nhiŎu nĤm. Bà ÂĬŰc bŢ
nhiŔm làm ChŴ tŘch HŦi ÂŠng Quİn trŘ
cŴa HSC vào nĤm 2007 và tŸ Âó ÂŌn
nay, bà Âã có nhżng Âóng góp mang ý
nghĦa thiŌt thžc vŎ mńt lãnh ÂĮo công
ty và vŎ mńt ÂŘnh hĬŨng chiŌn lĬŰc ÂŐ
phát triŐn HSC thành mŦt công ty tĬ
vĲn và chŶng khoán hàng ÂĴu tĮi ViŔt
Nam. Bên cĮnh Âó, bà cĨng giż chŶc
vŲ ChŴ tŘch HŦi ÂŠng Quİn lý Công ty
ÁĴu tĬ Tài chính Nhà nĬŨc TP. HCM
(HFIC) tŸ tháng 3 nĤm 2010 ÂŌn nay.
ÔNG LÊ ANH MINH

PHÓ CHų TŗCH HÁQT

Nguyên là nghiên cŶu sinh cŴa hŚc
bŢng Fulbright vŨi bľng Cź nhân
ÁĮi hŚc Ngân hàng và bľng sau ÂĮi
hŚc cŴa TrĬŪng Quİn trŘ Kinh doanh
Wharton thuŦc ÁĮi hŚc Pennsylvania
- MƆ. Ông bļt ÂĴu sž nghiŔp tĮi Công
ty Tài chính Peregrine vào nĤm 1991
và sau Âó gia nhĺp Ngân hàng ÁĮi
Nam vŨi chŶc vŲ Phó Giám ÂŞc tŸ
nĤm 1994 ÂŌn 1996. Ngoài ra, ông

Ban KiŐm soát

TŸ trái qua phİi:
Ông Võ VĤn Châu
Bà NguyŒn ThŘ Thanh Vân
Ông Áoàn VĤn Hinh

cĨng Âã có 4 nĤm Âİm nhĺn chŶc vŲ
Giám ÂŞc Tài chính Tĺp Âoàn CocaCola khu vžc Áông Nam Á. Vào nĤm
2002, ÂĬŰc bŢ nhiŔm làm Giám ÂŞc
Tĺp Âoàn Tài chính Dragon, ông chŘu
trách nhiŔm phŲ trách các hoĮt ÂŦng
tài chính cŴa Tĺp Âoàn.
ÔNG Áţ HÙNG VIœT
PHÓ CHų TŗCH HÁQT

Sau khi tŞt nghiŔp ÁĮi hŚc Luĺt Sài
Gòn niên khóa 1972 - 1975, ông
ViŔt nhĺn ÂĬŰc Bľng Cź nhân Ngân
hàng tĮi TrĬŪng ÁĮi hŚc Kinh tŌ TP.
HCM vào nĤm 1977 và bľng Quİn
trŘ Kinh doanh cùng trĬŪng vào nĤm
1995. Ông giż chŶc vŲ TrĬŬng phòng
các nguŠn vŞn Ŵy thác cŴa QuƆ ÁĴu
tĬ Phát triŐn Áô thŘ TP. HCM tŸ nĤm
1998 ÂŌn nĤm 2002 và là mŦt trong
nhżng thành viên tích cžc cŴa ųy Ban
ÂiŎu hành thành lĺp HSC. Ông Âã
ÂĬŰc bĴu làm Giám ÂŞc HSC tŸ nĤm
2003 ÂŌn nĤm 2006 và trŬ thành
Phó ChŴ tŘch ThĬŪng tržc HŦi ÂŠng
Quİn trŘ tŸ giża nĤm 2006 ÂŌn nay.
Ông có nhżng Âóng góp quan trŚng
cho các hoĮt ÂŦng cŴa HSC vŨi kinh
nghiŔm dày dĮn vŎ quİn lý vŞn và thŘ
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trĬŪng chŶng khoán.
ÔNG JOHAN NYVENE

THÀNH VIÊN HťI ÁşNG QUįN TRŗ

TŞt nghiŔp chuyên ngành Tài chính
tĮi ÁĮi hŚc Philadelphia và ÁĮi hŚc
La Salle thành phŞ Philadelphia,
bang Pennsylvania - MƆ. Sau 9 nĤm
công tác tĮi Ngân hàng First Union
(Wachovia) - MƆ, ông tiŌp tŲc giż
nhiŎu vŘ trí quan trŚng tĮi Ngân hàng
HSBC ViŔt Nam tŸ nĤm 1998 ÂŌn
2007. Ông còn là ųy viên HŦi ÂŠng
Quİn trŘ cŴa Phòng ThĬĪng mĮi
Hoa Kƀ (AMCHAM) tĮi ViŔt Nam.
NĤm 2007, ông gia nhĺp Tĺp Âoàn
Tài chính Dragon Capital Âİm nhĺn
cĬĪng vŘ Giám ÂŞc sau 17 nĤm hoĮt
ÂŦng trong lĦnh vžc ngân hàng doanh
nghiŔp và ông Âã ÂĬŰc bŢ nhiŔm là
thành viên cŴa HŦi ÂŠng Quİn trŘ
kiêm TŢng Giám ÂŞc cŴa HSC tŸ nĤm
2007 ÂŌn nay.
ÔNG HOÀNG ÁÌNH THĻNG

THÀNH VIÊN HÁQT

VŨi bľng TiŌn sĦ Kinh tŌ hŚc cŴa ViŔn
Kinh tŌ Trung Á, Taskent (Liên Bang
Xô ViŌt cĨ), ông Thļng Âã giż vŘ trí
TrĬŬng phòng KŌ hoĮch cŴa QuƆ
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ÁĴu tĬ Phát triŐn Áô thŘ TP. HCM
(HIFU nay ÂŢi tên thành HFIC) tŸ
nĤm 1997. TrĬŨc Âó, ông giż chŶc
vŲ Phó phòng ÁĴu tĬ Công ty Lisin tŸ
nĤm 1990 ÂŌn nĤm 1993. Ông Âã
có nhiŎu Âóng góp cho sž nghiŔp cŴa
HSC vŨi vai trò là thành viên HŦi ÂŠng
Quİn trŘ tŸ tháng 6 nĤm 2007 bľng
viŔc tŢ chŶc nhżng hoĮt ÂŦng Âào tĮo
vŎ tĬ vĲn ÂĴu tĬ, ÂĲu thĴu và quİn lý
dž án cĨng nhĬ truyŎn ÂĮt lĮi nhżng
kiŌn thŶc chuyên môn vŎ Kinh tŌ và
nhżng kinh nghiŔm làm viŔc tĮi các
công ty nĬŨc ngoài.
ÔNG PHĭM NGHIÊM XUÂN BĻC

THÀNH VIÊN HÁQT

Ông Bļc tŞt nghiŔp bľng Cź nhân
KƆ thuĺt Ô tô tĮi HŚc viŔn KƆ thuĺt
Moscow nĤm 1984, bľng nghiên cŶu
sau ÂĮi hŚc tĮi HŚc viŔn Luĺt SŬ hżu
Trí tuŔ Moscow vào nĤm 1985, bľng
Cź nhân Luĺt ÁĮi hŚc Luĺt Hà NŦi
nĤm 1995 và ThĮc sĦ Quİn trŘ Kinh
doanh ÁĮi hŚc Quİn lý Henley tĮi
London nĤm 2001. Ông Âã giż cĬĪng
vŘ quan trŚng nhĬ Chuyên viên pháp
lý tĮi CŲc Sáng chŌ - BŦ Khoa hŚc
và Công nghŔ cĨng nhĬ chŶc vŲ Phó
ChŴ tŘch kiêm Phó TŢng Giám ÂŞc

thŶ nhĲt và Luĺt sĬ cŴa Tĺp Âoàn
InvestColsult ViŔt Nam. Ông ÂĬŰc
bŢ nhiŔm làm TŢng Giám ÂŞc Công
ty Luĺt Vision & Associates vào nĤm
1999. Ông trŬ thành thành viên cŴa
HŦi ÂŠng Quİn trŘ HSC tŸ nĤm 2003
và Âã có nhżng Âóng góp rĲt ý nghĦa
cho HSC trong các lĦnh vžc liên quan
ÂŌn viŔc tuân thŴ pháp luĺt.
ÔNG NGUYőN QUYŋT CHIŋN

THÀNH VIÊN HÁQT

Ngay khi nhĺn ÂĬŰc Bľng TiŌn sĦ
Quİn trŘ Kinh doanh cŴa TrĬŪng
ÁĮi hŚc Kinh tŌ Thành phŞ HŠ Chí
Minh nĤm 2003, ông ChiŌn Âã giż
chŶc vŲ TrĬŬng ban Tài chính ChŶng
khoán cŴa QuƆ ÁĴu tĬ Phát triŐn
Áô thŘ TP. HCM (HIFU nay ÂŢi tên
thành HFIC) tŸ nĤm 1997 ÂŌn nĤm
2006. Ông giż chŶc vŲ Giám ÂŞc KŌ
hoĮch và Hành chính tĮi Công ty CP
ÁĴu tĬ HĮ tĴng KƆ thuĺt TP. HCM tŸ
nĤm 2006. Ông ÂĬŰc bŢ nhiŔm làm
thành viên HŦi ÂŠng Quİn trŘ cŴa
HSC tŸ nĤm 2003 ÂŌn nay.

ÔNG VÕ VģN CHÂU

BÀ NGUYőN THŗ THANH VÂN

ÔNG ÁOÀN VģN HINH

TrĬŬng Ban KiŐm soát cŴa HSC và CŞ
vĲn Ban ÁiŎu hành cŴa Ngân hàng
TMCP ÁĮi Tín – TrustBank.

Thành viên Ban KiŐm soát cŴa HSC
và ChŴ tŘch HÁQT kiêm TGÁ cŴa
Công ty Thiên Phú.

Thành viên Ban KiŐm soát cŴa HSC
và Giám ÂŞc Tài chính cŴa
Công ty CŢ phĴn ÁĴu tĬ và Phát triŐn
Sài Gòn Co.op.

TRīūNG BAN

THÀNH VIÊN BAN KIŏM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIŏM SOÁT
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Ban ÁiŎu hành

Ông Johan Nyvene
TŢng Giám ÂŞc

Ông TrŘnh Hoài Giang
Phó TŢng Giám ÂŞc ÁiŎu hành

Ông Kelly Yin Hon Wong
Giám ÂŞc ÁiŎu hành BŦ phĺn
Tài chính Doanh nghiŔp

ÔNG JOHAN NYVENE
TšNG GIÁM ÁŝC

Ông Nyvene ÂĬŰc bŢ nhiŔm vào vŘ trí TŢng Giám
ÂŞc và thành viên HŦi ÂŠng Quİn trŘ cŴa HSC vào
nĤm 2007 sau khi ông gia nhĺp Tĺp Âoàn Tài
chính Dragon Capital vŨi cĬĪng vŘ Giám ÂŞc. DĬŨi
sž lãnh ÂĮo cŴa ông, HSC Âã tŸng bĬŨc Ţn ÂŘnh và
phát triŐn bŎn vżng, có mńt trong bİng xŌp hĮng
các công ty chŶng khoán hàng ÂĴu tĮi ViŔt Nam
và hiŔn nay HSC xuĲt sļc ÂŶng Ŭ vŘ trí thŶ 3 vŎ thŘ
phĴn. Nhżng nĤm kinh nghiŔm cŴa ông trong hoĮt
ÂŦng ngân hàng và tài chính tĮi MƆ và ViŔt Nam Âã
giúp ông dĸn dļt ÂŦi ngĨ lãnh ÂĮo HSC thžc hiŔn
nhżng cİi tiŌn ÂŐ giż vżng vŘ thŌ và tĤng cĬŪng
nĤng lžc hoĮt ÂŦng cŴa công ty.
ÔNG TRŗNH HOÀI GIANG

PHÓ TšNG GIÁM ÁŝC ÁIōU HÀNH

TŞt nghiŔp chuyên ngành công nghŔ thông tin ÁĮi
hŚc Công nghŔ và chuyên ngành Tài chính ÁĮi hŚc
Tài chính Kinh tŌ TP. HCM, ông Giang còn có bľng
ThĮc sƆ Quİn trŘ Kinh doanh cŴa TrĬŪng Quİn trŘ
Kinh doanh Toàn cĴu Thunderbird tĮi MƆ. Ông bļt
ÂĴu sž nghiŔp tĮi ngân hàng NgoĮi ThĬĪng ViŔt
Nam (Vietcombank) và ÂĬŰc trao tńng hŚc bŢng
chĬĪng trình Giİng dĮy kinh tŌ Fulbright. Ông tŸng
giż chŶc vŲ Giám ÂŞc Tài chính Doanh nghiŔp tĮi
Tĺp Âoàn Tài chính Dragon Capital trĬŨc khi gia
nhĺp HSC. Ngoài ra, ông là Phó chŴ tŘch HIŔp hŦi
trái phiŌu ViŔt Nam.

Ông PhĮm Minh PhĬĪng
Giám ÂŞc ÁiŎu hành BŦ phĺn
Tài chính Doanh nghiŔp

ÔNG PHĭM MINH PHīĩNG

GIÁM ÁŝC ÁIōU HÀNH
PHű TRÁCH Bť PHĹN TÀI CHÍNH DOANH NGHIœP

Sau khi tŞt nghiŔp cź nhân kinh tŌ trĬŪng ÁĮi hŚc
NgoĮi thĬĪng TP. HCM, ông PhĬĪng khŬi ÂĴu sž
nghiŔp tĮi Công ty ÁĴu tĬ và ThĬĪng mĮi PETEC.
Sau Âó, ông tiŌp tŲc theo hŚc tĮi trĬŪng ÁĮi hŚc
Bentley, Boston, Hoa Kƀ, sŬ hżu hai bľng thĮc sƆ
Quİn trŘ kinh doanh và Tài chính. Ông Âİm nhĺn
nhiŎu chŶc vŲ quİn lý cao cĲp khác tĮi QuƆ ÁĴu
tĬ Phát triŐn Áô thŘ Thành phŞ HŠ Chí Minh (HIFU
nay ÂŢi tên là HFIC) trĬŨc khi gia nhĺp vào HSC.
ÔNG KELLY YIN HON WONG

GIÁM ÁŝC ÁIōU HÀNH
PHű TRÁCH Bť PHĹN TÀI CHÍNH DOANH NGHIœP

Kelly Wong tŞt nghiŔp trĬŪng ÂĮi hŚc British
Columbia - Canada vŨi hai bľng cź nhân chuyên
ngành KŌ toán doanh nghiŔp và Quİn trŘ hŔ thŞng
thông tin và nhĺn bľng ThĮc sƆ Quİn trŘ châu
Á Thái Bình DĬĪng tŸ HŚc viŔn Quİn lý QuŞc tŌ
McRae Institute tĮi Canada nĤm 2004. Ông gia
nhĺp Tĺp Âoàn Pepsi Bottling Group vŨi vai trò ÁĮi
diŔn Bán hàng nĤm 2002 sau khóa thžc tĺp tĮi
Công ty Zefer tĮi Boston - MƆ, sau Âó ông gia nhĺp
HSBC ViŔt nam vŨi trŚng trách TrĬŬng phòng Quan
hŔ Khách hàng Doanh nghiŔp trĬŨc khi gia nhĺp
HSC.
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Ông Johan Kruimer
Giám ÂŞc ÁiŎu hành BŦ phĺn
Khách hàng TŢ chŶc

Ông Lê Công ThiŔn
Giám ÂŞc ÁiŎu hành BŦ phĺn
Khách hàng Cá nhân

ÔNG LÊ CÔNG THIœN

GIÁM ÁŝC ÁIōU HÀNH
PHű TRÁCH Bť PHĹN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

TŞt nghiŔp cź nhân kinh tŌ Khoa Tài chính Ngân
hàng cŴa trĬŪng ÁĮi hŚc Ngân hàng TP. HCM và
bľng ThĮc sƆ Quİn trŘ Kinh doanh cŴa ÁĮi hŚc
Maastricht - Hà Lan, ông ThiŔn Âã giż nhiŎu chŶc
vŲ cao trong ngành ngân hàng doanh nghiŔp Ŭ
Ngân hàng ngoĮi thĬĪng ViŔt Nam (Vietcombank),
Deutsche Bank AG, Citibank và ANZ ViŔt Nam
trĬŨc khi gia nhĺp HSC. Ông có bŎ dày 18 nĤm
kinh nghiŔm trong lĦnh vžc ngân hàng, quİn trŘ rŴi
ro và phát triŐn thŘ trĬŪng nŦi ÂŘa.
ÔNG BĭCH QUŝC VINH

GIÁM ÁŝC ÁIōU HÀNH KHU VŽC PHÍA BĻC

TŞt nghiŔp Cź nhân ngành Kinh tŌ NgoĮi thĬĪng
trĬŪng ÁĮi hŚc NgoĮi thĬĪng Hà NŦi nĤm 2007 và
ThĮc sƆ Quİn trŘ Kinh doanh chuyên ngành Tài chính
tĮi ÁĮi hŚc Oriwine - VĬĪng quŞc Anh nĤm 2009.
Ông Vinh khŬi nghiŔp tĮi phòng Kinh doanh Công
ty Coca Cola Hà NŦi tŸ nĤm 1997 ÂŌn nĤm 2000.
Ông Âã giż nhiŎu chŶc vŲ quİn lý tĮi Prudential ViŔt
Nam nhĬ TrĬŬng nhóm Kinh doanh, TrĬŬng Ban Kinh
doanh chi nhánh tĮi Hà NŦi, Giám ÁŞc vĤn phòng
TŢng ÁĮi Lý Prudential tĮi NghŔ An và Hà TĦnh trĬŨc
khi gia nhĺp HSC. Ông Vinh gia nhĺp HSC vŨi chŶc
danh Giám ÂŞc Chi Nhánh Hà NŦi vào tháng 6 nĤm
2007 trĬŨc khi ÂĬŰc ÂŎ bĮt vào vŘ trí Giám ÂŞc ÁiŎu
hành khu vžc miŎn Bļc vào tháng 2 nĤm 2010.

Ông Fiachra Mac Cana
Giám ÂŞc ÁiŎu hành BŦ phĺn
Khách hàng TŢ chŶc

Ông BĮch QuŞc Vinh
Giám ÂŞc ÁiŎu hành
khu vžc phía Bļc

ÔNG JOHAN KRUIMER

GIÁM ÁŝC ÁIōU HÀNH
PHű TRÁCH Bť PHĹN KHÁCH HÀNG Tš CHŵC

Là sáng lĺp viên cŴa Asian Pacific Partners
tĮi Amsterdam, ông Johan K. tŞt nghiŔp ThĮc
sƆ chuyên ngành Tài chính & ÁĴu tĬ tĮi Free
University of Amsterdam. Ông có hĪn 20 nĤm
kinh nghiŔm vŎ môi giŨi chŶng khoán tĮi châu Âu
và châu Á cĨng nhĬ giż các chŶc vŲ quİn lý cao
cĲp tĮi Pacific Basin Invest B.V., Ngân hàng ABNAMRO và Krediet Bank Luxembourg trĬŨc khi gia
nhĺp HSC.
ÔNG FIACHRA MAC CANA

GIÁM ÁŝC ÁIōU HÀNH
PHű TRÁCH Bť PHĹN KHÁCH HÀNG Tš CHŵC

Ông Fiachra M.C tŞt nghiŔp bľng Cź nhân ThĬĪng
mĮi (Bľng danh dž) tĮi Dublin - Ireland và là ngĬŪi
sáng lĺp mĮng JCN Network - kênh cung cĲp thông
tin trong lĦnh vžc tài chính hàng ÂĴu tĮi Nhĺt Bİn.
Ông ÂĬŰc tĮp chí Asia Money xŌp hĮng là 1 trong
15 chuyên gia phân tích chiŌn lĬŰc hàng ÂĴu cŴa
Nhĺt Bİn vào nĤm 2003. Ông Âã có hĪn 18 nĤm
kinh nghiŔm trong NghiŔp vŲ ngân hàng ÂĴu tĬ tĮi
London và Tokyo và Âã tŸng giż chŶc vŲ TrĬŬng
phòng Nghiên cŶu cŴa QuƆ ÁĴu tĬ Vinacapital.
Sau Âó, ông Âã Âİm trách cĬĪng vŘ Giám ÂŞc ÁiŎu
hành kiêm Giám ÂŞc Môi giŨi cŴa Công ty ChŶng
khoán Vina Securities trĬŨc khi gia nhĺp HSC.
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SĪ ÂŠ tŢ chŶc

HťI ÁşNG
QUįN TRŗ

BAN KIŏM
SOÁT
TšNG
GIÁM ÁŝC
CEO

KHU VŽC
MIōN BĻC
GIÁM ÁŝC
ÁIōU HÀNH

PHÒNG GIAO DŗCH
LÊ THÁNH TÔNG
HÀ NťI

PHÒNG GIAO DŗCH
LÁNG Hĭ
HÀ NťI

PHÒNG GIAO DŗCH
KIM LIÊN
HÀ NťI

KHŝI
KHÁCH HÀNG

KHŝI
KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN

Tš CHŵC

GIÁM ÁŝC
ÁIōU HÀNH

GIÁM ÁŝC
ÁIōU HÀNH

TÀI CHÍNH
DOANH NGHIœP

GIÁM ÁŝC
ÁIōU HÀNH

GIÁM ÁŝC
ÁIōU HÀNH

KHŝI
Hţ TRů

PHÓ TšNG
GIÁM ÁŝC

PHÓ TšNG
GIÁM ÁŝC
ÁIōU HÀNH
COO

PHÒNG GIAO DŗCH
THÁI VģN LUNG
TP. Hş CHÍ MINH

ÁĳU Tī

TRUYōN THÔNG

TÀI CHÍNH

KIŏM SOÁT NťI Bť
& PHÁP CHŋ

TÀI CHÍNH

PHÒNG GIAO DŗCH
TRĳN HīNG ÁĭO
TP. Hş CHÍ MINH

Kŋ TOÁN

PHÒNG GIAO DŗCH
BA THÁNG HAI
TP. Hş CHÍ MINH

NHÂN SŽ

GIAO DŗCH
VÀ DŗCH Vű

PHÒNG GIAO DŗCH
BÀ TRIœU

PHÒNG GIAO DŗCH
LÊ LAI

HÀ NťI

TP. Hş CHÍ MINH

QUįN LÝ
RųI RO

CÔNG NGHœ
THÔNG TIN

HÀNH CHÁNH
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ViŔc không ngŸng nâng cĲp cİi tiŌn
hŔ thŞng Âã giúp HSC ÂĮt ÂĬŰc tŞc ÂŦ
Âńt lŔnh cao nhĲt và giúp cho khách
hàng giao dŘch vŨi thŪi gian nhanh
nhĲt có thŐ.

CÔNG NGHœ
VŨi nhĺn thŶc công nghŔ thông tin là công cŲ tŞi quan trŚng ÂŐ kŌt nŞi các giao dŘch,
công ty Âã không ngŸng nâng cao nĤng lžc vŎ công nghŔ ÂŐ có thŐ rút ngļn thŪi gian
giao dŘch và bİo Âİm giao dŘch an toàn hĪn cho các khách hàng nĤng ÂŦng và hiŔn
ÂĮi ngày nay.
HSC Âã cung cĲp cho khách hàng nhżng phĬĪng thŶc giao dŘch mŨi tiŔn lŰi, dŒ sź
dŲng và Âİm bİo an toàn trên ÂiŔn thoĮi di ÂŦng và Internet. VŨi sž ra ÂŪi Ŷng dŲng
giao dŘch trên ÂiŔn thoĮi di ÂŦng cŴa HSC, khách hàng có thŐ nhĺn ÂĬŰc thông tin
tržc tiŌp tŸ các sàn giao dŘch giúp hŚ quyŌt ÂŘnh nhanh ÂŐ tĺn dŲng các cĪ hŦi hay
tránh ÂĬŰc tŢn thĲt. ÁŠng thŪi, HSC cĨng tĮo ÂiŎu kiŔn chuyŐn khoİn và mŬ tài
khoİn tržc tuyŌn nhľm tĤng cĬŪng khİ nĤng tiŌp cĺn và thuĺn tiŔn trong giao dŘch.
Sž gia tĤng giao dŘch tržc tuyŌn trong nĤm 2010 cĨng cho thĲy xu hĬŨng thay ÂŢi
thói quen giao dŘch qua Internet cŴa khách hàng hiŔn nay. VŨi Ĭu tiên hàng ÂĴu cho
tính tiŔn lŰi và an toàn, HSC Âã chŶng tŜ khİ nĤng vĬŰt trŦi cŴa hŔ thŞng giao dŘch
qua mĮng cŴa mình mŦt cách thuyŌt phŲc nhĲt qua sŞ lĬŰng giao dŘch tržc tuyŌn ÂĮt
tŨi 50% so vŨi mŶc 35% cŴa nĤm ngoái.
Trong nĤm 2010, HSC Âã ÂĴu tĬ nâng cĲp hŔ thŞng hŤ trŰ giao dŘch có tên G3B ÂŐ
thžc hiŔn ÂĬŰc nhiŎu chŶc nĤng hĪn ngoài viŔc thanh toán bù trŸ và lĬu ký chŶng
khoán. Cho ÂŌn nay, hŔ thŞng G3B này Âã Âem lĮi nhżng tính nĤng tiên tiŌn cho phép
khách hàng truy cĺp hŔ thŞng và theo dõi tržc tiŌp mŦt hay nhiŎu tài khoİn thông
qua mŦt mô hình kŌt nŞi giża tài khoİn và khách hàng. ÁĬŰc phát triŐn vào ÂĴu nĤm
2010, hŔ thŞng Âã trİi qua giai ÂoĮn thź nghiŔm trong tháng 9 và chĮy song song vào
tháng 12 trĬŨc khi chĮy chính thŶc vào tháng 2 nĤm 2011. Cùng vŨi viŔc theo dõi tài
khoİn Âİm bİo bľng tên ngĬŪi sź dŲng ÂĬŰc cá nhân hoá và mĺt khĶu, G3B còn Âńt
nŎn tİng cho các dŘch vŲ tržc tuyŌn sau này nhĬ thžc hiŔn quyŎn và ÂĤng ký ÂĲu giá.
TrŲ sŬ mŨi cŴa HSC tĮi toà nhà AB Tower gŠm có Trung tâm Dż liŔu Công nghŔ Thông
tin vŨi hĪn 40 máy chŴ IBM và cĪ sŬ hĮ tĴng ÂĬŰc nâng cĲp phù hŰp vŨi các tiêu
chuĶn công nghŔ thông tin quŞc tŌ cĲp ÂŦ 3. ViŔc không ngŸng nâng cĲp cİi tiŌn hŔ
thŞng Âã giúp HSC ÂĮt ÂĬŰc tŞc ÂŦ Âńt lŔnh cao nhĲt và giúp cho khách hàng giao
dŘch vŨi thŪi gian nhanh nhĲt có thŐ.
HSC cĨng Âã tĤng cĬŪng khİ nĤng phŲc hŠi và an ninh cŴa các mĮng chi nhánh, tĮo
hĮ tĴng kŌt nŞi Ţn ÂŘnh trong trĬŪng hŰp mĲt ÂiŔn hońc sž cŞ hŔ thŞng bľng cách
cho phép truy cĺp Internet sź dŲng công nghŔ mĮng İo riêng (VPN), Âİm bİo các chi
nhánh duy trì mĮng tržc tuyŌn kŐ cİ khi mĲt ÂiŔn ÂŦt xuĲt.
HŔ thŞng VIS, cŢng thông tin giao dŘch cŴa HSC, cĨng Âã ÂĬŰc nâng cĲp tính nĤng
vào nĤm 2010 vŨi công nghŔ heat map thŐ hiŔn xu hĬŨng biŌn ÂŦng cŢ phiŌu và
nhżng thay ÂŢi thŘ trĬŪng. VIS cĨng có thŐ cİnh báo sž dao ÂŦng trong ChŖ sŞ Index
và KhŞi lĬŰng giao dŘch ÂŦt biŌn trong thŘ trĬŪng.

HSC Âã cung cĲp cho
khách hàng nhżng
phĬĪng thŶc giao dŘch
mŨi tiŔn lŰi, dŒ sź
dŲng và Âİm bİo an
toàn trên ÂiŔn thoĮi di
ÂŦng và Internet.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác

38

NĤng lžc cŞt lõi

HSC Âńc biŔt chú trŚng ÂŌn chĲt
lĬŰng các sİn phĶm nghiên cŶu và
Âńt mŲc tiêu cung cĲp thĬŪng xuyên
các báo cáo hżu ích và Âáng tin cĺy
cho khách hàng mŤi ngày. Công ty
Âã tuyŐn dŲng và Âào tĮo mŦt ÂŦi
ngĨ chuyên gia có trình ÂŦ cao ÂŐ
thžc hiŔn mŲc tiêu này.

NGHIÊN CŵU
Khách hàng luôn
có thŐ tiŌp cĺn tržc
tiŌp vŨi các phân
tích viên và các
chuyên gia ÂŐ ÂĬŰc
cung cĲp nhżng
nghiên cŶu chuyên
sâu và nhiŎu thông
tin hżu ích giúp hŚ
ÂĬa ra nhżng quyŌt
ÂŘnh ÂĴu tĬ Âúng
Âļn.

NĤng lžc nghiên cŶu cŴa HSC trong ngành Âã ÂĬŰc khách hàng công nhĺn rŦng
rãi. NĤm 2010, HSC ÂĬŰc Hãng thông tĲn quŞc tŌ Thomson Reuters xŌp vŘ trí
thŶ nhĲt tĮi ViŔt Nam và thŶ 19 trong danh sách các công ty chŶng khoán hàng
ÂĴu tĮi khu vžc châu Á Thái Bình DĬĪng (không tính Nhĺt Bİn) vŎ nghiên cŶu thŘ
trĬŪng châu Á. HSC cĨng là ÂĮi diŔn duy nhĲt cŴa ViŔt Nam lŚt vào top 20 công
ty chŶng khoán hàng ÂĴu tĮi khu vžc châu Á Thái Bình DĬĪng, sánh vai cùng các
tŢ chŶc Âa quŞc gia lŸng danh. Sž công nhĺn này khiŌn HSC cam kŌt mĮnh mŊ
hĪn trong viŔc cung cĲp các nghiŔp vŲ nghiên cŶu tŞt nhĲt cho khách hàng nhľm
nâng cao chĲt lĬŰng và mŶc ÂŦ tin cĺy lên mŦt tĴm cao mŨi.
CuŞi nĤm 2010, HSC Âã sáp nhĺp Phòng Môi giŨi Khách hàng TŢ chŶc và Phòng
Nghiên cŶu thành KhŞi Khách hàng TŢ chŶc. ViŔc tái cĪ cĲu này sŊ giúp các nhân
viên phân tích phŞi hŰp tržc tiŌp vŨi các nhân viên quİn lý khách hàng ÂŐ Âáp
Ŷng tŞt hĪn các nhu cĴu cŲ thŐ cŴa tŸng khách hàng. Khách hàng luôn có thŐ tiŌp
cĺn tržc tiŌp vŨi các phân tích viên và các chuyên gia ÂŐ ÂĬŰc cung cĲp nhżng
nghiên cŶu chuyên sâu và nhiŎu thông tin hżu ích giúp hŚ ÂĬa ra nhżng quyŌt
ÂŘnh ÂĴu tĬ Âúng Âļn.
ÁŦi ngĨ nghiên cŶu hiŔn nay gŠm 10 nhân viên phân tích ngành cùng vŨi mŦt
nhóm 3 chuyên gia kinh tŌ vĦ mô, chuyên gia trái phiŌu hoĮt ÂŦng dĬŨi sž ÂiŎu
hành cŴa Kinh tŌ gia trĬŬng và báo cáo tržc tiŌp cho Giám ÂŞc Nghiên cŶu. Ngoài
ra, HSC còn có mŦt nhóm nhŜ phŲ trách lĺp báo cáo nhľm Âİm bİo cho ra ÂŪi
các bİn báo cáo Ĳn tĬŰng vŎ mńt hình thŶc.
HiŔn nay, HSC có 6 loĮi báo cáo thĬŪng kƀ: Bİn tin ngày HSC, Báo cáo Phân tích
công ty cĪ bİn; Báo cáo Phân tích công ty cĺp nhĺt, Báo cáo ChiŌn lĬŰc; Báo cáo
Phân tích Ngành và Báo cáo Kinh tŌ VĦ mô & Báo cáo thŘ trĬŪng Trái phiŌu hàng
tuĴn. MŨi Âây, HSC vŸa xuĲt bİn mŦt nghiên cŶu gŠm 200 trang vŎ ngành Ngân
hàng ViŔt Nam và Âây ÂĬŰc xem là nghiên cŶu chuyên sâu ÂĴu tiên thuŦc lĦnh vžc
này. ÁŠng thŪi, bŦ phĺn nghiên cŶu cĨng thĬŪng xuyên cung cĲp các email/thĬ
ÂiŔn tź cĺp nhĺt thông tin hàng ngày ÂŐ giúp khách hàng nļm ÂĬŰc các diŒn biŌn
mŨi nhĲt cŴa thŘ trĬŪng và doanh nghiŔp.
ThŌ mĮnh cŴa nhóm nghiên cŶu xuĲt phát tŸ mŞi liên lĮc thĬŪng xuyên giża HSC
vŨi các doanh nghiŔp – ngĬŪi cung cĲp thông tin cho HSC, và khách hàng – ngĬŪi
luôn Âńt ra các câu hŜi thú vŘ. ÁŦc giİ cŴa HSC liên tŲc Âòi hŜi ÂŦi ngĨ nghiên
cŶu phİi nŤ lžc hĪn và cung cĲp các sİn phĶm tŞt hĪn; chính ÂiŎu này là chìa
khóa khiŌn chúng tôi không ngŸng cİi tiŌn hoàn thiŔn.
MŦt sİn phĶm mŨi ÂĬŰc ÂĬa ra thŘ trĬŪng vào nĤm ngoái, Báo cáo ThŘ trĬŪng Trái
phiŌu là mŦt bİn tin tuĴn tĺp trung vào thŘ trĬŪng tiŎn tŔ, trái phiŌu và ngoĮi hŞi
Âang bùng nŢ do mŦt chuyên gia kinh tŌ cao cĲp Âã tŸng ÂĬŰc hŚc bŢng Fulbright
phŲ trách. BŦ phĺn Nghiên cŶu cĨng hŤ trŰ nghiŔp vŲ cho khŞi Khách hàng Cá
nhân ÂŐ phát triŐn các báo cáo cô ÂŚng, súc tích trong phĮm vi mŦt trang giĲy cho
các khách hàng cá nhân tham khİo.
Chính khİ nĤng dž báo nhu cĴu cŴa khách hàng và sž nŤ lžc không ngŸng cİi
tiŌn cho phù hŰp vŨi các nhu cĴu Âó Âã phân biŔt HSC vŨi các công ty khác và
giúp công ty phát triŐn nhanh chóng trong ngành công nghiŔp tri thŶc này.
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Trình ÂŦ chuyên môn, ÂĮo ÂŶc và tinh
thĴn lãnh ÂĮo là nhżng ÂŶc tính mà HSC
yêu cĴu phİi có Ŭ ÂŦi ngĨ nhân viên.
Công ty giúp cho nhân viên cŴa mình
phát triŐn thông qua nhżng tình huŞng
nâng cao kƆ nĤng, các cuŦc hŦi thİo Âào
tĮo vŎ quİn lý và tinh thĴn lãnh ÂĮo.

NGUşN NHÂN LŽC
HSC hoĮt ÂŦng trên nŎn tİng kiŌn thŶc chuyên môn và nĤng lžc, do Âó nguŠn nhân
lžc là mŦt trong nhżng tài sİn quý giá nhĲt cŴa Công ty. PhĬĪng thŶc Quİn trŘ tĺp
thŐ là nhân tŞ chính tĮo nên sž tĤng trĬŬng. Các thŌ mĮnh và nĤng lžc cŴa ÂŦi ngĨ
lãnh ÂĮo ÂĬŰc kŌt hŰp tĮo nên sŶc mĮnh tŢng hŰp, ÂŐ khŬi xĬŨng và thžc hiŔn các
hoĮt ÂŦng thiŌt thžc nhľm hĬŨng ÂŌn nhżng thách thŶc và cĪ hŦi lŨn hĪn qua Âó
mŬ rŦng quy mô hoĮt ÂŦng cŴa công ty.
HSC cĨng rĲt chú trŚng ÂŌn viŔc thu hút và duy trì nguŠn nhân lžc cŞt lõi. Thù lao
và phúc lŰi cho nhân viên tĮi HSC Ŭ mŶc cao so vŨi các công ty khác trong ngành,
quan trŚng hĪn HSC còn cung cĲp cho nhân viên mŦt môi trĬŪng làm viŔc nĤng
ÂŦng, khuyŌn khích hình thŶc làm viŔc theo nhóm và khĪi dĺy khİ nĤng sáng tĮo,
giúp hŚ chŴ ÂŦng nļm bļt và phát triŐn các kƆ nĤng lãnh ÂĮo cĴn thiŌt. Ngoài ra,
HSC còn triŐn khai mŦt hŔ thŞng chính sách nhân lžc tiên tiŌn nhľm thu hút nhân
viên và mang lĮi thu nhĺp thŜa Âáng cho nhân viên dža trên hiŔu quİ công viŔc.
MŦt trong nhżng chính sách này là Phát hành cŢ phĴn theo chĬĪng trình lža chŚn
cho nhân viên (ESOP), trong Âó nhżng nhân viên có ÂŴ ÂiŎu kiŔn sŊ ÂĬŰc quyŎn sŬ
hżu các cŢ phĴn cŴa công ty nhĬ là phĴn thĬŬng cho thành quİ lao ÂŦng cŴa hŚ,
mŦt hình thŶc công nhĺn sž Âóng góp có giá trŘ cŴa hŚ vŨi công ty. MŦt chính sách
khác là ChĬĪng trình chĤm sóc sŶc khoň cao cĲp, chŌ ÂŦ bİo hiŐm y tŌ toàn diŔn
vŨi tĲt cİ nhân viên chính thŶc và cİ gia Âình cŴa hŚ, trong Âó HSC thanh toán
100% phí bİo hiŐm cho nhân viên và 50% cho nhżng thành viên trong gia Âình.
HSC khuyŌn khích, Âào tĮo và bŠi dĬŮng cho các nhân viên có tiŎm nĤng ÂŐ trŬ
thành nhżng nhà lãnh ÂĮo trong tĬĪng lai. Trình ÂŦ chuyên môn, ÂĮo ÂŶc và tinh
thĴn lãnh ÂĮo là nhżng ÂŶc tính mà HSC yêu cĴu phİi có Ŭ ÂŦi ngĨ nhân viên. Công
ty giúp cho nhân viên cŴa mình phát triŐn thông qua nhżng tình huŞng nâng cao kƆ
nĤng, các cuŦc hŦi thİo Âào tĮo vŎ quİn lý và tinh thĴn lãnh ÂĮo.
Các hoĮt ÂŦng tĺp thŐ nhĬ các cuŦc hŚp hàng quý, hàng nĤm, chĬĪng trình xây
džng ÂŦi nhóm và Ngày gia Âình HSC nhľm tĤng cĬŪng tinh thĴn hŰp tác, kƆ nĤng
giao tiŌp Ŷng xź và tình Âoàn kŌt giża các phòng ban ÂĬŰc tĲt cİ nhân viên hĬŬng
Ŷng nŠng nhiŔt và nhiŔt tình tham gia. HSC cĨng tích cžc tham gia vào các sž kiŔn
thŐ thao và vĤn hóa ÂĬŰc tŢ chŶc bŬi các ÂĪn vŘ khác nhĬ SŬ Giao dŘch chŶng
khoán TP. HCM, Công ty ÁĴu tĬ tài chính nhà nĬŨc TP. HCM. HSC cĨng ÂŎ cao triŌt
lý làm viŔc lĲy khách hàng làm trung tâm và hĬŨng ÂŌn tính chuyên nghiŔp, uy tín
thŐ hiŔn Ŭ mŤi nhân viên. Nhân viên ÂĬŰc Âào tĮo ÂŐ Âáp Ŷng các nhu cĴu cŴa
khách hàng, cİ nŦi bŦ và bên ngoài, ÂŐ lļng nghe, hiŐu và cung cĲp các giİi pháp
kŘp thŪi. TriŌt lý phŲc vŲ này Âİm bİo rľng khách hàng có ÂĬŰc sž chĤm sóc tŞt
nhĲt và nhân viên có ÂŴ nĤng lžc cung cĲp các cam kŌt nhĲt quán trong công viŔc
hàng ngày.

SŞ lĬŰng nhân viên

ÁŦi ngĨ nhân viên cŴa
HSC ÂĬŰc Âào tĮo ÂŐ
Âáp Ŷng các nhu cĴu
cŴa khách hàng
cİ trong nŦi bŦ lĸn bên
ngoài tŢ chŶc, ÂŐ lļng
nghe, hiŐu và cung cĲp
các giİi pháp kŘp thŪi.

2006

2007

2008

2009

2010

81

112

171

212

416
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Quİn lý RŴi ro &
Quİn trŘ Doanh nghiŔp

HSC Âã thiŌt lĺp mŦt hŔ thŞng quİn
lý rŴi ro vżng chļc, giúp dž báo và
hĮn chŌ rŴi ro thông qua quy trình
kiŐm soát chńt chŊ các hoĮt ÂŦng
kinh doanh và công tác quİn trŘ.

MŦt quy trình kiŐm
soát rĲt chńt chŊ
ÂĬŰc áp dŲng tĮi
HSC vŨi mŲc tiêu
cao nhĲt là bİo vŔ
uy tín và sž tin cĺy
cŴa các ÂŞi tác,
khách hàng, cŢ Âông
dành cho công ty.

CĨng nhĬ các doanh nghiŔp khác, trong quá trình hoĮt ÂŦng, HSC cĨng phİi ÂŞi
mńt vŨi mŦt sŞ nhân tŞ rŴi ro Âòi hŜi phİi có các quy trình kiŐm soát ÂŐ hĮn chŌ
hońc loĮi bŜ các khİ nĤng làm İnh hĬŬng ÂŌn sž phát triŐn bŎn vżng cŴa Công
ty. Nhżng rŴi ro vŎ thŘ trĬŪng, tính thanh khoİn, tín dŲng cĨng nhĬ nhżng rŴi ro
vŎ hoĮt ÂŦng, uy tín, luĺt pháp và quy ÂŘnh là cŞ hżu trong lĦnh vžc kinh doanh
chŶng khoán, nhĬng ÂiŎu Âó không có nghĦa là Công ty không chuĶn bŘ kŌ hoĮch
phòng ngŸa rŴi ro.
HSC Âã thiŌt lĺp mŦt hŔ thŞng quİn lý rŴi ro vżng chļc, giúp dž báo và hĮn chŌ
rŴi ro thông qua quy trình kiŐm soát chńt chŊ các hoĮt ÂŦng kinh doanh và công
tác quİn trŘ. HŦi ÂŠng quİn lý rŴi ro bao gŠm các thành viên có nĤng lžc chuyên
môn cao, thĬŪng xuyên hŚp vŨi Ban lãnh ÂĮo ÂŐ thİo luĺn và ÂiŎu chŖnh kŘp thŪi
các chính sách nhľm Âİm bİo phù hŰp vŨi tình hình thžc tŌ. Nhżng thay ÂŢi này
phİi tuân thŴ nhżng quy ÂŘnh pháp luĺt mŨi cĨng nhĬ tình hình thŘ trĬŪng trong
và ngoài nĬŨc.
Tính chuyên nghiŔp và ÂĮo ÂŶc nghŎ nghiŔp ÂĬŰc HSC Âńt lên vŘ trí hàng ÂĴu
trong tĲt cİ các hoĮt ÂŦng nŦi bŦ cĨng nhĬ bên ngoài. MŦt quy trình kiŐm soát rĲt
chńt chŊ ÂĬŰc áp dŲng tĮi HSC vŨi mŲc tiêu cao nhĲt là bİo vŔ uy tín và sž tin
cĺy cŴa các ÂŞi tác, khách hàng, cŢ Âông dành cho công ty.
ÁŐ Âİm bİo tính khách quan, cĪ cĲu HŦi ÂŠng Quİn trŘ cŴa HSC bao gŠm các
thành viên ÂŦc lĺp và vai trò ChŴ tŘch HŦi ÂŠng Quİn trŘ tách biŔt vŨi vai trò TŢng
Giám ÂŞc ÁiŎu hành. HŦi ÂŠng Quİn trŘ chŘu trách nhiŔm giám sát hoĮt ÂŦng tài
chính cŴa công ty và ÂŎ ra các chính sách tĤng cĬŪng hiŔu quİ kinh doanh.
VŘ trí Phó TŢng Giám ÂŞc ÁiŎu hành - do ông TrŘnh Hoài Giang Âİm nhĺn - là mŦt
vŘ trí mŨi ÂĬŰc bŢ nhiŔm nhľm tĺp trung vào viŔc quİn lý rŴi ro và cİi tiŌn hoĮt
ÂŦng. TĲt cİ các Giám ÂŞc ÁiŎu hành ÂŎu ÂŠng thŪi tham gia vào vai trò lãnh ÂĮo
Công ty ngoài nhiŔm vŲ chuyên môn và hŤ trŰ hoĮt ÂŦng cŴa các bŦ phĺn. Các
Giám ÂŞc ÂiŎu hành tham gia vào nhżng HŦi ÂŠng khác nhau ÂŐ quİn lý rŴi ro
trong tín dŲng, ÂĴu tĬ và các lĦnh vžc khác.
Quİn trŘ Doanh nghiŔp Ŭ HSC Âóng vai trò sŞng còn trong viŔc tĮo ra tĤng trĬŬng
bŎn vżng và phát triŐn Công ty trong tĬĪng lai. HSC áp dŲng nhżng quy trình rõ
ràng giża khŞi kinh doanh và khŞi hŤ trŰ ÂŐ kiŐm tra hŰp lý và cân bľng mŚi giao
dŘch. HSC cĨng Âİm bİo tính minh bĮch trong viŔc báo cáo và thông tin phİn hŠi.
Nhżng hoĮt ÂŦng này nhľm duy trì sž tin cĺy cŴa các cŢ Âông và khách hàng,
ÂŠng thŪi tĤng cĬŪng uy tín mà HSC Âã tĮo džng ÂĬŰc.
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Quan hŔ nhà ÂĴu tĬ

Website www.hsc.com.vn là cŢng thông
tin chính kŌt nŞi các nhà ÂĴu tĬ vŨi các
thông tin cĴn thiŌt có liên quan ÂŌn hoĮt
ÂŦng và chiŌn lĬŰc cŴa HSC.
Thu hút các nhà ÂĴu tĬ
NĤm 2009, HSC chính thŶc niêm yŌt trên SŬ Giao dŘch ChŶng khoán TP. HCM
vŨi mã chŶng khoán là HCM. HSC Âã gây Ĳn tĬŰng mĮnh mŊ và lĺp kŖ lŲc vŨi giá
niêm yŌt tĤng tŸ 27.000 ÂŠng lên ÂŌn 120.000 ÂŠng chŖ trong 20 ngày sau khi
xuĲt hiŔn lĴn ÂĴu tiên trên sàn giao dŘch. Làn sóng các nhà ÂĴu tĬ mŨi Âã thúc
ÂĶy HSC thành lĺp bŦ phĺn quan hŔ vŨi các nhà ÂĴu tĬ chŘu trách nhiŔm liên hŔ
giİi quyŌt các yêu cĴu và các vĲn ÂŎ có liên quan.
Website www.hsc.com.vn là cŢng thông tin chính kŌt nŞi các nhà ÂĴu tĬ vŨi các
thông tin cĴn thiŌt có liên quan ÂŌn hoĮt ÂŦng và chiŌn lĬŰc cŴa HSC. Website vŨi
trang Quan hŔ cŢ Âông ÂĬŰc trình bày bľng hai ngôn ngż (tiŌng ViŔt và tiŌng Anh)
và ÂĬŰc cĺp nhĺt thĬŪng xuyên cung cĲp kŘp thŪi thông tin vŎ kŌt quİ kinh doanh
cĨng nhĬ các bĬŨc phát triŐn quan trŚng khác cŴa Công ty.
Là mŦt trong nhżng công ty chŶng khoán hàng ÂĴu tĮi ViŔt Nam, HSC thĬŪng
xuyên tiŌp xúc vŨi các nhà ÂĴu tĬ tŢ chŶc, cá nhân trong và ngoài nĬŨc ÂŐ tĮo
džng các mŞi quan hŔ hŰp tác và tĤng cĬŪng, cŴng cŞ thêm nĤng lžc cŴa công ty.
Duy trì tŞt công tác quİn trŘ doanh nghiŔp
HŦi ÂŠng Quİn trŘ (HÁQT) cŴa HSC gŠm có 7 thành viên trong Âó có 6 thành
viên ÂŦc lĺp không tham gia công tác ÂiŎu hành, 3 thành viên cŴa Ban KiŐm soát
cĨng hoĮt ÂŦng ÂŦc lĺp và không tham gia ÂiŎu hành. Trong sŞ các thành viên cŴa
HÁQT, Ban ÁiŎu hành và Ban KiŐm soát có 5 thành viên Âã có chŶng chŖ khóa
Âào tĮo quİn trŘ công ty do ųy ban chŶng khoán Nhà nĬŨc tŢ chŶc. SŞ lĬŰng cao
các thành viên ÂŦc lĺp và vai trò tách biŔt cŴa ChŴ tŘch HÁQT vŨi TŢng Giám ÂŞc
ÂiŎu hành là tuân thŴ theo chuĶn mžc quŞc tŌ ÂŐ Âİm bİo hiŔu quİ công tác
quİn trŘ công ty. SĪ lĬŰc tiŐu sź cŴa các thành viên HÁQT, Ban KiŐm soát và Ban
ÁiŎu hành ÂĬŰc trình bày tŸ trang 32 ÂŌn trang 35.
Thù lao, HÁQT và Ban KiŐm soát ÂĬŰc chi trİ theo NghŘ quyŌt sŞ 02-2007/NQÁHÁCÁ ngày 30 tháng 6 nĤm 2007 ÂĬŰc thông qua tĮi ÁĮi hŦi CŢ Âông thĬŪng
niên nĤm 2006. NĤm 2010, tŢng thù lao mà HÁQT nhĺn ÂĬŰc là 425.866.688
ÂŠng và Ban KiŐm soát nhĺn ÂĬŰc là 186.660.000 ÂŠng.
HSC luôn duy trì tiêu chuĶn tŞt nhĲt trong công tác quİn trŘ doanh nghiŔp nhľm
Âİm bİo lŰi ích cŴa các cŢ Âông cĨng nhĬ Âİm bİo sž tĤng trĬŬng liên tŲc và bŎn
vżng cŴa công ty trong tĬĪng lai.
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MŲc tiêu cŴa HSC là chia sň thành công và Âóng góp cho sž phát triŐn cŴa xã
hŦi thông qua các hoĮt ÂŦng tŸ thiŔn ÂŐ giúp ÂŮ nhżng ÂŞi tĬŰng kém may
mļn. Trong nhiŎu nĤm qua, HSC Âã tham gia vào chĬĪng trình Saigon Cyclo
Challenge ÂĬŰc tŢ chŶc vào tháng 4 hàng nĤm

vŨi CŦng ÂŠng

KŌt nŞi Doanh nghiŔp
vŨi CŦng ÂŠng

ÁŦi ngĨ nhân viên HSC cĨng tham gia vào sž kiŔn toàn cĴu bİo vŔ môi trĬŪng - GiŪ Trái ÂĲt - ÂĬŰc tŢ
chŶc bŬi QuƆ QuŞc tŌ vŎ Bİo vŔ Thiên nhiên WWF.
Trong ngày cŴa sž kiŔn vào tháng 3 hàng nĤm, nhân viên HSC Âã cùng tham gia vŨi hàng triŔu ngĬŪi
trong thành phŞ và trên khļp thŌ giŨi, ÂŠng loĮt tļt Âèn trong mŦt giŪ ÂŠng hŠ tŸ 20h30. Áây chính là
lŪi cam kŌt cŴa HSC nhľm hĮn chŌ sž biŌn ÂŢi cŴa khí hĺu toàn cĴu.
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Các hoĮt ÂŦng hĬŨng ÂŌn
cŦng ÂŠng
TĮo ra sž cân bľng giża
Con ngĬŪi, Môi trĬŪng và
LŰi nhuĺn
HSC là mŦt trong nhżng thành viên
danh dž tham gia cuŦc Âua xích
lô tŸ thiŔn Saigon Cyclo Challenge
tŸ nĤm 2008. ÁŦi ngĨ nhân viên
HSC cĨng tham gia vào sž kiŔn
toàn cĴu vŎ bİo vŔ môi trĬŪng,
“GiŪ Trái ÂĲt” ÂĬŰc tŢ chŶc bŬi
QuƆ QuŞc tŌ vŎ Bİo vŔ Thiên nhiên
WWF.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác

Áã hoĮt ÂŦng ÂĬŰc 11 nĤm, QuƆ tŸ thiŔn Saigon Cyclo
Challenge là nĪi kŌt nŞi các công ty và các tŢ chŶc lĮi
vŨi nhau trong niŎm vui cùng nhiŎu hoĮt ÂŦng vì mŦt
xã hŦi tŞt Âņp hĪn. ÁĬŰc tŢ chŶc bŬi HŦi tŸ thiŔn Trň
em Sài Gòn (SCC), sž kiŔn hàng nĤm này Âã nhanh
chóng phát triŐn thành mŦt hoĮt ÂŦng thŐ thao quan
trŚng trong chĬĪng trình công tác cŴa HŦi TŸ thiŔn
thành phŞ và Âã thu hút ngày càng nhiŎu ngĬŪi tham
gia. TiŎn quyên góp ÂĬŰc tŸ sž kiŔn này ÂĬŰc sź dŲng
ÂŐ hŤ trŰ các chĬĪng trình giáo dŲc cŴa SCC giúp ÂŮ
nhżng trň em kém may mļn tĮi ViŔt Nam.
Ngoài mŲc Âích nhân ÂĮo, Saigon Cyclo Challenge còn
là nĪi xây džng tinh thĴn làm viŔc ÂŦi nhóm và hŰp
tác cho các doanh nghiŔp và tŢ chŶc. MŤi nhà tài trŰ
cź mŦt nhóm ÂĮi diŔn tham gia cuŦc Âua và các thành
viên khác trong công ty sŊ cŢ vĨ, hŤ trŰ cho hŚ.
Sž kiŔn này Âã ÂĮt ÂĬŰc nhżng thành tžu Âńc biŔt.
Trong mĬŪi nĤm qua, hoĮt ÂŦng ÂĬŰc Âông Âİo mŚi
ngĬŪi biŌt ÂŌn này Âã giúp 40.000 hŚc sinh ÂĬŰc tiŌp
tŲc ÂŌn trĬŪng, xây džng ÂĬŰc 225 lŨp hŚc và mang
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ÂŌn 1.960 khóa Âào tĮo nghŎ cho trň em. Sž kiŔn nĤm 2010 - ÂĬŰc
tŢ chŶc Ŭ TrĬŪng Áài Bļc tĮi Thành phŞ HŠ Chí Minh - là chĬĪng
trình kƄ niŔm 10 nĤm hoĮt ÂŦng cŴa QuƆ tŸ thiŔn Cyclo Challenge
Âã tĺp hŰp ÂĬŰc gĴn 50 nhóm ÂŌn tŸ các doanh nghiŔp, trĬŪng hŚc,
lãnh sž quán và các tŢ chŶc khác tĮi TP. HCM. HSC là mŦt trong
nhżng thành viên danh dž tham gia cuŦc Âua xích lô tŸ thiŔn Saigon
Cyclo Challenge tŸ nĤm 2008.
ÁŦi ngĨ nhân viên HSC cĨng tham gia vào sž kiŔn toàn cĴu bİo vŔ
môi trĬŪng, “GiŪ Trái ÂĲt” ÂĬŰc tŢ chŶc bŬi QuƆ QuŞc tŌ vŎ Bİo vŔ
Thiên nhiên (WWF). Sž kiŔn này ÂĬŰc khŬi xĬŨng tĮi Syney, Úc vào
nĤm 2007, nĪi có 2,2 triŔu cá nhân và hĪn 2.000 doanh nghiŔp Âã
cùng nhau tļt Âèn trong mŦt giŪ ÂŐ giİm thiŐu sž biŌn ÂŢi khí hĺu.
Sž kiŔn này hiŔn Âã trŬ thành mŦt hoĮt ÂŦng toàn cĴu trong Âó hàng
triŔu ngĬŪi trên khļp thŌ giŨi tĺp trung lĮi trong giŪ này ÂŐ tham
gia các hoĮt ÂŦng và tham dž các hŦi thİo ÂĶy mĮnh công tác bİo
vŔ môi trĬŪng cĨng nhĬ nhĺn thŶc vŎ nhżng tác ÂŦng nguy hiŐm
cŴa hiŔn tĬŰng nóng lên trên toàn cĴu. Nhżng biŐu tĬŰng nhĬ CĴu
Golden Gate Ŭ vŘnh San Francisco và CĴu Cİng Sydney chìm trong
bóng tŞi trong vòng mŦt giŪ ÂŐ Ŵng hŦ cho sž kiŔn toàn cĴu này.
NĤm 2010, mŦt kƄ lŲc ÂĬŰc lĺp nên khi 128 nĬŨc trên khļp thŌ
giŨi Âã tham gia sž kiŔn “GiŪ Trái ÂĲt”; tĮi ViŔt Nam, phong trào
này cĨng phát triŐn ngày càng mĮnh và ÂŐ góp phĴn nâng cao nhĺn
thŶc vŎ môi trĬŪng, nhân viên cŴa HSC cĨng tham gia GiŪ Trái ÂĲt
cùng vŨi chĬĪng trình.
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KŌt nŞi CŦng ÂŠng,
Áóng góp Giá trŘ
Nhĺn thŶc ÂĬŰc tĴm quan trŚng cŴa
trách nhiŔm doanh nghiŔp ÂŞi vŨi
xã hŦi trong viŔc tĮo ra sž cân bľng
giża kinh doanh và sž phát triŐn
cŦng ÂŠng, HSC xúc tiŌn nhiŎu hoĮt
ÂŦng mang tính cŦng ÂŠng và khuyŌn
khích nhân viên tham gia tích cžc,
có thŐ kŐ ÂŌn nhĬ hŤ trŰ cho các
nĮn nhân bŘ İnh hĬŬng bŬi thiên tai,
thĤm hŜi nhżng ngĬŪi nghèo cao
tuŢi và trň em bŘ bŔnh ung thĬ. HSC
cĨng duy trì nhżng hoĮt ÂŦng thân
thiŔn vŨi môi trĬŪng ÂŐ Âİm bİo tính
bŎn vżng cŴa các chính sách quİn lý
nguŠn lžc cŴa công ty.

HSC nuôi dĬŮng sž tín
nhiŔm bľng viŔc gĬĪng
mĸu trong các hoĮt
ÂŦng cŦng ÂŠng, gļn
bó, có trách nhiŔm vŨi
môi trĬŪng và xã hŦi
ÂŐ qua Âó làm nŢi bĺt
nhżng giá trŘ Âóng góp
cŴa công ty.

HĬŨng ÂŌn cŦng ÂŠng
Ngoài viŔc thĬŪng xuyên tham gia vào
chĬĪng trình gây quƆ tŸ thiŔn Saigon
Cyclo Challenge và GiŪ Trái ÂĲt, HSC
còn tham gia vào các hoĮt ÂŦng tŸ
thiŔn khác. Trong nĤm 2010 và ÂĴu
nĤm 2011, nhiŎu hoĮt ÂŦng tŸ thiŔn
Âã ÂĬŰc tŢ chŶc ÂŐ hŤ trŰ nhżng ÂŞi
tĬŰng kém may mļn trong cŦng ÂŠng.
Ngày 8/8/2010, nhân viên cŴa HSC
cùng vŨi gĴn 10.000 ngĬŪi tĺp trung
tĮi trung tâm Thành phŞ HŠ Chí Minh
ÂŐ tham gia vào chĬĪng trình Âi bŦ
nhľm Ŵng hŦ cho các nĮn nhân chĲt
ÂŦc màu gia cam (Dioxin) do HŦi Chż
thĺp ÂŜ tŢ chŶc.

Vào tháng 10 nĤm 2010, Hà
TĦnh, (tŖnh miŎn Trung cách Hà
NŦi 340km vŎ phía Nam) bŘ chìm
trong ÂŰt lĨ có sŶc tàn phá nńng
nŎ và gây ra nhżng thiŔt hĮi ĬŨc
tính hàng chŲc tŖ ÂŠng. HSC Âã
gźi ÂŦi cŶu trŰ cŴa mình ÂŌn tĺn
nĪi ÂŐ kŘp thŪi hŤ trŰ cho các nĮn
nhân, cùng phŞi hŰp vŨi chính
quyŎn ÂŘa phĬĪng ÂŐ giúp nhżng
ngĬŪi bŘ İnh hĬŬng bŬi trĺn lĨ có
thŐ tiŌp tŲc cuŦc sŞng cŴa hŚ.
ÁĴu nĤm 2011, nhân viên HSC
Âã tŢ chŶc chuyŌn thĤm hŜi, tńng
quà TŌt cho nhżng ngĬŪi cao
tuŢi không nĪi nĬĪng tža sŞng
tĮi Chùa Lâm Quang (Quĺn 8)
và cho nhżng trň em mļc bŔnh
ung thĬ tĮi Trung tâm Ung bĬŨu
Thành phŞ HŠ Chí Minh. ÁĮi diŔn
Công ty cĨng Âã trao nhżng bao
lì xì may mļn cho các cŲ già và
em nhŜ ÂŐ mŸng TŌt cŢ truyŎn.
ChĬĪng trình này Âã gļn kŌt các
nhân viên Ŭ nhiŎu phòng ban khác
nhau và tĮo ÂiŎu kiŔn ÂŐ hŚ có cĪ
hŦi chia sň vŨi cŦng ÂŠng thông
qua viŔc giúp ÂŮ nhżng sŞ phĺn
kém may mļn trong xã hŦi.
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Bİo vŔ môi trĬŪng
HSC thžc hiŔn nhiŎu biŔn pháp
nhľm giİm bŨt các tác ÂŦng cŴa con
ngĬŪi lên môi trĬŪng ÂŐ qua Âó phát
triŐn công ty trŬ thành mŦt doanh
nghiŔp thân thiŔn vŨi môi trĬŪng. Các
phĬĪng pháp bİo tŠn nĤng lĬŰng và
tái chŌ Âã ÂĬŰc thžc thi nhľm Âİm
bİo rľng mŤi nhân viên ÂŎu góp phĴn
vào viŔc giİm bŨt rác thİi ngay tĮi nĪi
làm viŔc cŴa mình.
Các nhân viên ÂĬŰc khuyŌn khích ÂŎ
xuĲt nhżng biŔn pháp nhľm mang
ÂŌn lŰi ích cho môi trĬŪng theo tiêu
chí 3R (Giİm thiŐu, Tái sź dŲng và
Tái chŌ) và nhżng ÂŎ xuĲt mang tính
khİ thi ÂĬŰc thžc hiŔn nhĬ là mŦt
chính sách ÂŐ tiŌp tŲc cİi thiŔn các
hoĮt ÂŦng bİo vŔ môi trĬŪng.
Giá trŘ cŴa các công tác tŸ thiŔn
VŨi vai trò là mŦt công ty chŶng
khoán hàng ÂĴu, HSC luôn coi giá trŘ
cao nhĲt là sž tín nhiŔm có ÂĬŰc tŸ
cŦng ÂŠng, các cŢ Âông, khách hàng,
ÂŞi tác và nhân viên. HSC nuôi dĬŮng
sž tín nhiŔm này bľng viŔc gĬĪng
mĸu trong các hoĮt ÂŦng, gļn bó,
có trách nhiŔm vŨi môi trĬŪng và xã
hŦi qua Âó làm nŢi bĺt nhżng giá trŘ
Âóng góp cŴa công ty ÂŠng thŪi nhĺn
ÂĬŰc sž Ŵng hŦ cŴa nhân viên, khách
hàng, ÂŞi tác, ngành, cŦng ÂŠng và
Chính phŴ.
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HSC thžc hiŔn nhiŎu biŔn pháp
nhľm giİm bŨt các tác ÂŦng cŴa
con ngĬŪi lên môi trĬŪng ÂŐ qua
Âó phát triŐn công ty trŬ thành mŦt
doanh nghiŔp thân thiŔn vŨi môi
trĬŪng. Các phĬĪng pháp bİo tŠn
nĤng lĬŰng và tái chŌ Âã ÂĬŰc thžc
thi nhľm Âİm bİo rľng mŤi nhân
viên ÂŎu góp phĴn vào viŔc giİm
bŨt rác thİi ngay tĮi nĪi làm viŔc
cŴa mình.
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KŌt nŞi ViŔt Nam

VŨi vai trò là mŦt công ty chŶng khoán hàng ÂĴu ViŔt Nam, có thŐ nói, HSC
là “ÂĮi diŔn” giŨi thiŔu ViŔt Nam ÂŌn vŨi thŌ giŨi. Trong sž hŰp tác vŨi các
công ty chŶng khoán lŨn tĮi các thŘ trĬŪng hàng ÂĴu nhĬ MƆ, HŠng Kông
và Singapore, HSC Âã góp phĴn liên kŌt các nhà ÂĴu tĬ nĬŨc ngoài vŨi các
doanh nghiŔp trong nĬŨc

KŌt nŞi ViŔt Nam
vŨi ThŌ giŨi

Công ty Âã hűp tác vũi Auerbach Grayson & Co., mŧt công ty môi giũi chŷng khoán có
trų sŭ tįi New York chŵ yōu giao dřch cţ phiōu vũi các công ty có trų sŭ ngoài nĭũc MƇ,
Âő tţ chŷc mŧt chuťi các sſ kiŕn lĭu Âŧng trong nĥm 2010 nhĿm thu hút các cī hŧi
Âĵu tĭ nĭũc ngoài vào Viŕt Nam và ngĭűc lįi.
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vŨi ThŌ giŨi
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KŌt nŞi ViŔt Nam và
thŌ giŨi
HSC Âã tĺn dŲng triŔt ÂŐ tiŎm nĤng
tĤng trĬŬng cŴa nŎn kinh tŌ ViŔt Nam
và Âã không ngŸng Âem ÂŌn cho các
nhà ÂĴu tĬ tŢ chŶc trong và ngoài
nĬŨc nhżng cĪ hŦi ÂĴu tĬ tŞt nhĲt tĮi
ViŔt Nam trong nhżng nĤm qua.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác

ViŔt Nam vĸn là mŦt trong nhżng nŎn kinh tŌ có tŞc
ÂŦ tĤng trĬŬng cao nhĲt trên thŌ giŨi. NŎn kinh tŌ
ViŔt Nam tiŌp tŲc ÂĮt ÂĬŰc sž tĤng trĬŬng Âáng kinh
ngĮc. Và bĲt chĲp nhżng sž bĲt cân ÂŞi còn tŠn tĮi,
nŎn kinh tŌ ViŔt Nam sŊ ÂĮt tŞc ÂŦ tĤng trĬŬng Ĳn
tĬŰng trong nhżng nĤm tŨi. GDP tĤng trĬŬng 6,78%
trong nĤm 2010 và tŸ nĤm 2011 trŬ vŎ sau, triŐn vŚng
vĸn rĲt sáng lĮn.
TriŐn vŚng lĮc quan này Âã thu hút mŦt lĬŰng lŨn vŞn
ÂĴu tĬ tržc tiŌp nĬŨc ngoài vào tĲt cİ các ngành cŴa
nŎn kinh tŌ trong thĺp kƄ qua. ÁĴu tĬ gián tiŌp nĬŨc
ngoài (FII) cĨng ÂĮt khá cao trong nhżng nĤm qua
mńc dù dòng vŞn này không Ţn ÂŘnh (xét vŎ dòng vŞn
thuĴn ÂĬa vào nŎn kinh tŌ). FII Âã tĤng mĮnh trong
nĤm 2010, ÂĮt 600 triŔu USD, và Âây là mŦt sž khŀng
ÂŘnh rõ ràng cho viŔc ViŔt Nam vĸn là mŦt trong nhżng
ÂiŐm ÂĴu tĬ hĲp dĸn ÂŞi vŨi các nhà ÂĴu tĬ quŞc tŌ.
Nhżng nŤ lžc mŨi Âây cŴa Chính phŴ ViŔt Nam nhľm
ÂĶy nhanh quá trình cŢ phĴn hóa và giİm bŨt sž kiŐm
soát ÂŞi vŨi nŎn kinh tŌ sŊ tiŌp tŲc thu hút các nguŠn
vŞn ÂĴu tĬ nĬŨc ngoài Âang tìm kiŌm nhżng cĪ hŦi ÂĴu
tĬ dài hĮn.
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HSC Âã tĺn dŲng triŔt ÂŐ tiŎm nĤng tĤng trĬŬng cŴa nŎn kinh tŌ
ViŔt Nam và Âã không ngŸng Âem ÂŌn cho các nhà ÂĴu tĬ tŢ chŶc
trong và ngoài nĬŨc nhżng cĪ hŦi ÂĴu tĬ tŞt nhĲt tĮi ViŔt Nam trong
nhżng nĤm qua. MĮng lĬŨi các khách hàng tŢ chŶc cŴa chúng tôi
Âã không ngŸng ÂĬŰc mŬ rŦng và mŞi quan hŔ ÂŞi tác chiŌn lĬŰc
cŴa chúng tôi vŨi Auerbach Grayson – mŦt công ty chŶng khoán
chuyên hoĮt ÂŦng tĮi các thŘ trĬŪng mŨi nŢi, có trŲ sŬ tĮi thành phŞ
New York, MƆ Âã chŶng tŜ mŦt bĬŨc tiŌn quan trŚng cŴa HSC trong
viŔc Âa dĮng hóa khách hàng cŴa mình. Trong nĤm 2010, Âã có
nhiŎu buŢi giŨi thiŔu cĪ hŦi ÂĴu tĬ ÂĬŰc tŢ chŶc tĮi châu Á, Hoa Kƀ
và Châu Âu. Chúng tôi sŊ tiŌp tŲc duy trì và mŬ rŦng nhżng hoĮt
ÂŦng này vì HSC luôn tâm niŔm rľng sŊ ngày càng có nhiŎu nhà ÂĴu
tĬ nĬŨc ngoài chŚn ViŔt Nam làm ÂiŐm ÂŌn ÂĴu tĬ.
ÁŐ giż vżng vŘ thŌ là mŦt trong nhżng công ty ÂŶng ÂĴu vŎ mİng
môi giŨi cho các khách hàng tŢ chŶc trong cĨng nhĬ ngoài nĬŨc,
chúng tôi cĴn ÂŌn mŦt tĬ duy có tính toàn cĴu. Chúng tôi cĴn sž
sáng tĮo, cĴn khİ nĤng theo kŘp vŨi nhżng tiêu chuĶn kinh doanh
quŞc tŌ và phİi luôn chuĶn bŘ cho mình ÂŐ słn sàng Âón ÂĴu nhżng
xu thŌ trong tĬĪng lai. Do Âó, HSC Âã thiŌt lĺp bŦ phĺn phân tích
trái phiŌu mńc dù thŘ trĬŪng trái phiŌu cŴa ViŔt Nam vĸn còn trong
giai ÂoĮn sĪ khai. ÁiŎu này tĮo ra Ĭu thŌ cĮnh tranh ÂŠng thŪi nâng
cao chuyên môn cŴa chúng tôi trong viŔc phŲc vŲ các nhà ÂĴu tĬ tŢ
chŶc trên thŘ trĬŪng trái phiŌu
HSC Âã tĮo lĺp ÂĬŰc uy tín khi cung cĲp dŘch vŲ cho khách hàng tŢ
chŶc, cİ vŎ mńt môi giŨi và nghiên cŶu phân tích. Và ÂŐ giż ÂĬŰc
Ĭu thŌ cĮnh tranh cŴa mình, HSC sŊ tiŌp tŲc ÂĴu tĬ nguŠn lžc cho
bŦ phĺn khách hàng tŢ chŶc.
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KhŞi Khách hàng Cá nhân

BŦ phĺn Khách hàng Cá nhân cŴa HSC
ÂĮt mŶc tĤng trĬŬng 26% vŎ dŘch vŲ môi
giŨi ÂĬŰc phİn ánh thông qua giá trŘ giao
dŘch khŨp lŔnh là 52,2 nghìn tƄ ÂŠng
trong nĤm 2010.
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2010 là mŦt nĤm Âáng ghi nhĺn vŎ
mńt hiŔu quİ hoĮt ÂŦng cŴa HSC.
Ngoài viŔc gńt hái ÂĬŰc sž công
nhĺn cİ Ŭ ViŔt Nam và nĬŨc ngoài,
HSC vĸn tiŌp tŲc cİi thiŔn thành tích
cŴa mình tŸ nhiŎu nĤm qua, mńc
dù nhżng khó khĤn nhĬ tình hình
khôi phŲc kinh tŌ vĸn diŒn ra Ŭ dĬŨi
mŶc trung bình và các biŌn ÂŦng bĲt
thĬŪng vŎ tƄ giá Âã hĮn chŌ viŔc thžc
hiŔn kŌ hoĮch nĤm cŴa HSC.
TĤng trĬŬng Ĳn tĬŰng trong dŘch vŲ
môi giŨi
Các con sŞ do HOSE và HNX công bŞ
cho thĲy tŢng giá trŘ khŨp lŔnh cŴa
hai sàn giao dŘch trong nĤm 2010
xĲp xŖ 621 nghìn tŖ ÂŠng, giİm nhņ
so vŨi 630 nghìn tŖ ÂŠng nĤm 2009.
BĲt chĲp sž tŲt giİm này, khŞi Khách
Hàng Cá Nhân cŴa HSC Âã ÂĮt ÂĬŰc
mŶc tĤng trĬŬng 26% trong dŘch vŲ
môi giŨi cŴa mình phİn ánh qua giá
trŘ khŨp lŔnh trong nĤm 2010 ÂĮt
52,2 nghìn tŖ ÂŠng so vŨi 41,4 tŖ ÂŠng
trong nĤm 2009. Nhżng con sŞ này
góp phĴn tĤng thŘ phĴn môi giŨi lên
mŶc 5,9% so vŨi mŶc 4,82% nĤm
2009, ÂĬa HSC lên vŘ trí thŶ 3 trong
ngành.
Có ÂĬŰc nhżng thành tžu trên là do:
TĤng trĬŬng có sž kiŐm soát chi phí
Trong nĤm 2010, HSC Âã mŬ 3 vĤn
pTrong nĤm 2010, ÂŐ mŬ rŦng mĮng
lĬŨi tĮi Thành phŞ HŠ Chí Minh và Hà
NŦi HSC Âã mŬ thêm 3 Phòng giao
dŘch mŨi. Công ty Âã áp dŲng chiŌn
lĬŰc tĤng trĬŬng có sž kiŐm soát chi
phí khi bŞ trí nhân sž có ÂŴ nĤng lžc
ÂĬŰc ÂŎ bĮt tŸ các Phòng giao dŘch
hiŔn có ÂŐ ÂiŎu hành các Phòng giao
dŘch mŨi, các nhân viên môi giŨi cĨng
ÂĬŰc ÂiŎu chuyŐn tŸ nhżng phòng
ban khác nhau cŴa các Phòng giao
dŘch hiŔn có cùng vŨi mŦt sŞ nhân
viên mŨi. BiŔn pháp này giúp HSC
Âİm bİo ÂĬŰc tính nhĲt quán trong
chĲt lĬŰng dŘch vŲ vì ÂŦi ngĨ quİn lý
cĲp trung và mŦt bŦ phĺn các nhân
viên ÂŎu Âã thĲm nhuĴn giá trŘ doanh
nghiŔp là sž chuyên nghiŔp và uy tín
vŨi khách hàng. Các nhân viên ÂŎu
ÂĬŰc khuyŌn khích ÂŘnh hĬŨng phát
triŐn ÂŌn vŘ trí quİn lý và ÂĬŰc trao
quyŎn cĨng nhĬ ÂĬŰc tĮo ÂiŎu kiŔn
ÂŐ thĤng tiŌn thông qua nhżng chính
sách phát triŐn nhân lžc nŦi bŦ và
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chính ÂiŎu này luôn giúp khích lŔ tinh
thĴn nhân viên mŦt cách tích cžc.

khi nhĺn ÂĬŰc yêu cĴu tŸ các nhân
viên chĤm sóc khách hàng.

Có thŐ nói, biŔn pháp này là chìa khoá
ÂŐ các chi nhánh mŨi có khİ nĤng
nhanh chóng Âóng góp vào lŰi nhuĺn
chung cŴa HSC. Nhżng chi nhánh
mŨi này Âã Âóng góp ĬŨc tính 9,9
nghìn tŖ ÂŠng, xĲp xŖ 19% trong tŢng
giá trŘ khŨp lŔnh cŴa khŞi trong nĤm
2010.

ChuyŐn giao giá trŘ
Thông qua nhżng phát triŐn ÂŦt phá
vŎ công nghŔ, ÂiŔn thoĮi di ÂŦng giŪ
Âây không chŖ là mŦt công cŲ ÂŐ giao
tiŌp bľng lŪi thoĮi hay gźi tin nhļn
vĤn bİn mà còn có thŐ giúp thay ÂŢi
cách chúng ta làm viŔc. ÁiŔn thoĮi
thông minh là mŦt công cŲ giúp tĮo
ra giá trŘ ngày mŦt tĤng cho chŴ nhân
cŴa nó. HSC Âã cho ra mļt sàn giao
dŘch di ÂŦng mang lĮi cho khách hàng
mŦt công cŲ hżu ích giúp các nhà
ÂĴu tĬ nļm bļt mŚi diŒn biŌn cŴa
thŘ trĬŪng và thông tin cŴa mŚi giao
dŘch. HŔ thŞng các phòng quİn lý giao
dŘch cĨng ÂĬŰc tĤng cĬŪng ÂŐ giúp
khách hàng theo dõi nhiŎu tài khoİn
mŦt cách tiŔn lŰi hĪn. Khách hàng
cŴa HSC cĨng có thŐ mŬ tài khoİn
tržc tuyŌn và thžc hiŔn chuyŐn khoİn
không giŨi hĮn. Nhżng dŘch vŲ giá
trŘ gia tĤng này là cách mà HSC thžc
hiŔn nhżng cam kŌt cŴa mình trong
viŔc cung cĲp nhżng phĬĪng thŶc tiŌp
cĺn và mŬ rŦng quan hŔ dŒ dàng cho
khách hàng.

TĤng cĬŪng chuyên viên tĬ vĲn
HiŔn nay, HSC có 320 nhân viên quİn
HiŔn nay, HSC có 320 nhân viên quİn
lý tài khoİn làm viŔc toàn thŪi gian
phŲc vŲ cho nhu cĴu cŴa các nhà
ÂĴu tĬ cá nhân. NĤm 2009, HSC Âi
tiên phong trong chĬĪng trình môi giŨi
chŶng khoán và là công ty ÂĴu tiên
trong nĬŨc Âáp Ŷng ÂĬŰc vŨi các tiêu
chuĶn quŞc tŌ vŎ sź dŲng các nhân
viên tĬ vĲn tài chính hay môi giŨi
chŶng khoán ÂŦc lĺp làm viŔc theo chŌ
ÂŦ thù lao bľng hoa hŠng. Do mŦt sŞ
trŬ ngĮi vŎ luĺt pháp và hành chính,
HSC Âã quyŌt ÂŘnh tĮm gác chĬĪng
trình này và thay vào Âó là tĺp trung
Âào tĮo theo hĬŨng chuyên sâu ÂŐ
nâng cao các kƆ nĤng nhĬ kƆ nĤng
bán hàng, kƆ nĤng thuyŌt trình và Âàm
phán, chĤm sóc khách hàng cĨng nhĬ
trình ÂŦ phân tích kƆ thuĺt.
Thông qua chĬĪng trình “Nâng cao
các kƆ nĤng”, HSC dž ÂŘnh phát triŐn
ÂŦi ngĨ chuyên viên tĬ vĲn ÂĴu tĬ vŨi
ÂŘnh hĬŨng luôn Âńt kŌt quİ công viŔc
lên hàng ÂĴu ÂŐ tiŌp tŲc mang ÂŌn
nhżng sİn phĶm và dŘch vŲ có chĲt
lĬŰng cao nhĲt cho khách hàng.
HŤ trŰ tŸ công tác nghiên cŶu
KhŞi Khách hàng Cá nhân phŞi hŰp
chńt chŊ và ÂĬŰc hŤ trŰ tŞt tŸ bŦ phĺn
Nghiên cŶu vŨi chuyên viên phân
tích thĬŪng xuyên cung cĲp các báo
cáo bao gŠm nhżng nhĺn ÂŘnh thŘ
trĬŪng súc tích và các khuyŌn nghŘ cŢ
phiŌu phŲc vŲ mŲc Âích tham khİo
cho khách hàng cá nhân. Nhżng bİn
báo cáo cô ÂŚng này rĲt dŒ hiŐu và
toàn diŔn, Âáp Ŷng ÂĬŰc nhu cĴu tìm
hiŐu thông tin cŴa các khách hàng cá
nhân. Ngoài ra trong trĬŪng hŰp cĴn
thiŌt bŦ phĺn nghiên cŶu sŊ cung cĲp
các báo cáo ngļn gŚn trong vòng mŦt
trang chŖ trong vòng 4 tiŌng ÂŠng hŠ

Bên cĮnh Âó, HSC vĸn tiŌp tŲc nghiŔp
vŲ vŞn có cŴa mình trong viŔc cung
cĲp nhżng hoĮt ÂŦng tĬ vĲn tŸ các
chuyên gia và tŢ chŶc nhżng buŢi hŦi
thİo vŨi mŲc Âích chia sň và cĺp nhĺt
xu thŌ thŘ trĬŪng cho khách hàng. Các
chuyên gia cŴa HSC cĨng nhĬ các
chuyên gia ÂŦc lĺp ÂĬŰc mŪi ÂŌn ÂŐ
chia sň nhżng bí quyŌt và các công cŲ
có giá trŘ phŲc vŲ cho các nhà ÂĴu tĬ
mŨi và cĨ.
Nhżng nâng cĲp trong công nghŔ Âã
giúp cŴng cŞ thêm thŌ mĮnh vŎ tŞc
ÂŦ phát triŐn cŴa HSC, Âİm bİo viŔc
Âńt lŔnh ÂĬŰc diŒn ra nhanh chóng
kèm theo các xác nhĺn ngay lĺp tŶc
tŸ sàn giao dŘch. MŲc tiêu cŴa công ty
là tiŌp tŲc phát triŐn các chuyên gia vŎ
ÂĴu tĬ và cİi tiŌn hŔ thŞng giao dŘch
nhľm mang lĮi cho khách hàng nhżng
trİi nghiŔm Âńc biŔt và ÂiŎu này Âang
nhanh chóng trŬ thành mŦt Âńc ÂiŐm
hiŌm có giúp HSC nŢi bĺt hĪn so vŨi
nhżng công ty khác cùng ngành.
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KhŞi Khách hàng TŢ chŶc

Trong nĤm 2010, HSC Âã thiŌt lĺp quan
hŔ ÂŞi tác vŨi các công ty chŶng khoán
nĬŨc ngoài nhľm tĮo lĺp mŦt chŤ ÂŶng
vżng chļc tĮi các thŘ trĬŪng nĬŨc ngoài.
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Thu hút ÂĴu tĬ,
TĮo ÂiŎu kiŔn cho tĤng trĬŬng
Trong nĤm 2010, HSC Âã sáp nhĺp
bŦ phĺn Kinh doanh môi giŨi Khách
hàng tŢ chŶc và bŦ phĺn Nghiên
cŶu phân tích thành KhŞi Khách
hàng tŢ chŶc. NhŪ kŌt hŰp ÂĬŰc thŌ
mĮnh cŴa ÂŦi ngĨ quİn lý tài khoİn
chuyên nghiŔp và ÂŦi ngĨ chuyên
viên phân tích có chuyên môn sâu,
HSC Âã ÂĮt ÂĬŰc sž cİi thiŔn trong
hiŔu quİ hoĮt ÂŦng và xź lý nhanh
hĪn các giao dŘch cŴa khách hàng.
Nghiên cŶu phân tích
Nghiên cŶu phân tích vĸn là mŦt
ÂŦng lžc và ÂiŐm tĮo nên sž khác
biŔt chŴ yŌu cŴa HSC. Hãng thông
tĲn danh tiŌng, Thomson Reuters,
Âã công nhĺn thŌ mĮnh cŴa HSC
trong mİng nghiên cŶu phân tích
thông qua viŔc ÂĬa HSC vào danh
sách các công ty chŶng khoán hàng
ÂĴu châu Á (không tính ÂŌn Nhĺt
Bİn) vŎ mńt nghiên cŶu phân tích
(HSC ÂŶng thŶ 19) và bĴu chŚn
HSC là công ty chŶng khoán sŞ 1 tĮi
ViŔt Nam xét toàn diŔn và xét riêng
vŎ nghiên cŶu phân tích.
Khi ÂŌn vŨi chúng tôi, khách hàng
tŢ chŶc sŊ nhĺn ÂĬŰc nhżng sİn
phĶm nghiên cŶu phân tích có chĲt
lĬŰng cao, tin cĺy và sļc bén vŨi các
báo cáo phân tích và nhĺn ÂŘnh thŘ
trĬŪng ÂĬŰc phát hành hàng ngày.
Bİn tin ngày cŴa HSC, là bİn tin
duy nhĲt trong ngành chŶng khoán
ViŔt nam ÂĬŰc xây džng bŬi mŦt ÂŦi
ngĨ chuyên viên phân tích Âông Âİo
và giàu kinh nghiŔm. Các nhà ÂĴu
tĬ cá nhân còn có thŐ liên hŔ tržc
tiŌp vŨi các chuyên viên phân tích
ÂŐ nhĺn ÂĬŰc tĬ vĲn ngay lĺp tŶc.
Giá trŘ khác biŔt này cŴa HSC sŊ làm
tĤng sž tin tĬŬng cŴa khách hàng
vào nĤng lžc nghiên cŶu phân tích
cŴa HSC.
DŘch vŲ chuyên nghiŔp
Nhľm có ÂĬŰc lŰi thŌ là ngĬŪi Âi ÂĴu
và cŴng cŞ vŘ thŌ cŴa mình trên thŘ

trĬŪng vŞn ViŔt Nam, HSC Âã thiŌt
lĺp bŦ phĺn Trái phiŌu và thĬŪng
xuyên phát hành Báo cáo trái phiŌu.
ThŘ trĬŪng trái phiŌu ViŔt Nam còn
khá sĪ khai và bŘ chi phŞi bŬi hai
ÂŘnh chŌ tài chính lŨn nhĲt ViŔt Nam.
Tuy nhiên, HSC tin tĬŬng rľng bľng
viŔc sŨm tĮo ra nŎn tİng cho mình,
công ty có thŐ phát triŐn ÂĬŰc uy tín
trên thŘ trĬŪng này cĨng nhĬ nhanh
chóng nâng cao ÂĬŰc chuyên môn
cŴa mình trong lĦnh vžc này.
Và thŘ trĬŪng trái phiŌu chļc chļn sŊ
phát triŐn vì Âây là mŦt thành phĴn
hŌt sŶc quan trŚng cŴa thŘ trĬŪng
vŞn. ViŔt Nam có tiŎm nĤng to lŨn
trong viŔc phát triŐn mŦt thŘ trĬŪng
trái phiŌu hoàn thiŔn và hoĮt ÂŦng
hiŔu quİ, sŊ Âem lĮi nhżng cĪ hŦi
ÂĴu tĬ mŨi. Do Âó, HSC Âã chuĶn bŘ
Âón ÂĴu xu thŌ này và Âã thiŌt lĺp
ÂŦi ngĨ chuyên viên trái phiŌu cĨng
nhĬ ÂĴu tĬ nguŠn lžc cho thŘ trĬŪng
trái phiŌu.
CŴng cŞ các quan hŔ ÂŞi tác
HSC Âã phát triŐn bŦ phĺn Khách
hàng tŢ chŶc thành mŦt dŘch vŲ môi
giŨi ÂĴy ÂŴ ÂŐ có thŐ phŲc vŲ nhiŎu
ÂŞi tĬŰng khách hàng tŢ chŶc khác
nhau nhĬ ngân hàng, công ty bİo
hiŐm, quƆ hĬu trí, quƆ phòng vŔ,
các công ty tĬ vĲn ÂĴu tĬ và các quƆ
tĬĪng hŤ. HSC còn kŌt nŞi các nhà
ÂĴu tĬ tŢ chŶc và các công ty trong
nĬŨc, mŬ ra cĪ hŦi cho các nhà ÂĴu
tĬ nĬŨc ngoài tiŌp cĺn và khám phá
ViŔt Nam.
Trong nĤm 2010, HSC Âã thiŌt lĺp
quan hŔ ÂŞi tác vŨi các công ty chŶng
khoán quŞc tŌ nhľm tĮo lĺp chŤ ÂŶng
tĮi các thŘ trĬŪng nĬŨc ngoài. HiŔn tĮi,
HSC là ÂŞi tác tĮi ViŔt Nam cŴa công
ty chŶng khoán toàn cĴu Auerbach
Grayson, có trŲ sŬ tĮi MƆ và cung cĲp
khİ nĤng tržc tiŌp tiŌp cĺn vŨi các
nghiên cŶu và ý tĬŬng ÂĬŰc thžc hiŔn
tržc tiŌp tĮi các thŘ trĬŪng thông qua

sž có mńt cŴa hŚ tĮi 127 thŘ trĬŪng
trên toàn thŌ giŨi. Auerbach Grayson
có trŲ sŬ tĮi New York và giúp các nhà
ÂĴu tĬ tĮi MƆ có thŐ tiŌp cĺn tržc tiŌp
vŨi các thŘ trĬŪng thông qua mĮng
lĬŨi các ÂŞi tác trong lĦnh vžc môi giŨi
chŶng khoán.
Là mŦt ÂŞi tác cŴa Auerbach
Grayson, HSC có thŐ tiŌp cĺn vŨi thŘ
trĬŪng chŶng khoán MƆ và nhżng
kiŌn thŶc kinh nghiŔm dày dńn cŴa
công ty này. ÁŢi lĮi, HSC sŊ cung
cĲp cho Auerbach Grayson sİn phĶm
nghiên cŶu ÂŦc lĺp, xź lý giao dŘch
ÂŞi vŨi các yêu cĴu cŴa hŚ vŎ cŢ
phiŌu và trái phiŌu tĮi ViŔt Nam.
Khám phá thŘ trĬŪng nĬŨc ngoài
HSC Âã tŢ chŶc mŦt loĮt các buŢi giŨi
thiŔu cĪ hŦi ÂĴu tĬ trong nĤm 2010
tĮi các thŘ trĬŪng quan trŚng nhĬ
MƆ, HŠng Kông và Singapore. Nhżng
chuyŌn Âi ÂŌn các thŘ trĬŪng này cho
phép HSC tiŌp xúc vŨi nhżng khách
hàng hiŔn tĮi cĨng nhĬ tiŎm nĤng tĮi
các quŞc gia này và giŨi thiŔu vŨi hŚ
vŎ tiŎm nĤng ÂĴu tĬ tĮi ViŔt Nam.
BŦ phĺn khách hàng tŢ chŶc cĨng
thĬŪng xuyên tiŌp Âón nhiŎu nhà ÂĴu
tĬ nĬŨc ngoài khi hŚ ÂŌn tìm hiŐu
khİ nĤng ÂĴu tĬ vào các công ty
trong nĬŨc. Trung bình, HSC Âón tiŌp
tŸ 3 ÂŌn 4 nhà ÂĴu tĬ nĬŨc ngoài
trong 1 tháng, tĬĪng ÂĬĪng mŦt nhà
ÂĴu tĬ nĬŨc ngoài trong 1 tuĴn. HSC
Âã sļp xŌp các chuyŌn thĤm công ty,
các cuŦc gńp vŨi lãnh ÂĮo chŴ chŞt
và cung cĲp các sİn phĶm nghiên
cŶu nhľm hŤ trŰ các nhà ÂĴu tĬ này
trong quá trình ra quyŌt ÂŘnh ÂĴu tĬ.
KhŞi khách hàng tŢ chŶc sŊ tiŌp tŲc
Âóng góp bľng sž tĤng trĬŬng vżng
chļc trong mİng môi giŨi khách hàng
tŢ chŶc cİ trong và ngoài nĬŨc, dža
trên nĤng lžc nghiên cŶu phân tích
Âã ÂĬŰc công nhĺn, và nguŠn lžc tài
chính hùng mĮnh cho phép tiŌp cĺn
các hoĮt ÂŦng bİo lãnh phát hành và
ÂĴu tĬ vào thŘ trĬŪng chŶng khoán.
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TĬ vĲn
Tài chính Doanh nghiŔp

DŘch vŲ khác biŔt,
Nâng cao chuyên môn
Vào cuŞi nĤm 2009, ngành tĬ vĲn tài chính doanh
nghiŔp tĮi ViŔt Nam bĬŨc vào thŪi kƀ thay ÂŢi toàn diŔn
cİ vŎ phĬĪng thŶc giao dŘch lĸn phĬĪng pháp tiŌp cĺn
thŘ trĬŪng. HoĮt ÂŦng tĬ vĲn truyŎn thŞng tiŌp tŲc vżng
mĮnh nhĬng tŞc ÂŦ tĤng trĬŬng có phĴn chĺm lĮi so vŨi
các nĤm trĬŨc Âây khi thŘ trĬŪng Âã vào giai ÂoĮn chín
muŠi, và các công ty ngày càng có nhiŎu khİ nĤng tiŌp
cĺn vŨi các nguŠn vŞn khác nhau bľng nhiŎu hình thŶc
khác nhau thông qua viŔc phát hành cŢ phiŌu riêng lň,
trái phiŌu có lãi suĲt cŞ ÂŘnh và trái phiŌu chuyŐn ÂŢi. Sž
chuyŐn dŘch trong các phĬĪng pháp tiŌp cĺn nguŠn vŞn
tài trŰ ÂŠng nghĦa vŨi viŔc gia tĤng sž canh trĮnh trong
lĦnh vžc tĬ vĲn truyŎn thŞng nhĬng ÂŠng thŪi cĨng mŬ
ra cĪ hŦi phát triŐn lŨn hĪn trong viŔc Âa dĮng hóa các
nguŠn thu nhĺp tŸ viŔc cung cĲp các sİn phĶm và dŘch
vŲ khác nhau.
BŦ phĺn TĬ vĲn tài chính doanh nghiŔp cŴa HSC xác
ÂŘnh rõ sž cĴn thiŌt cŴa viŔc thay ÂŢi và ÂiŎu này ÂĬŰc
thŐ hiŔn thông qua nhżng nŤ lžc tái cĪ cĲu vào ÂĴu nĤm

2010. HSC thŐ hiŔn khİ nĤng có thŐ nļm bļt ÂĬŰc ÂiŐm
cŞt lõi trong sž thay ÂŢi cŴa ÂŦng thái thŘ trĬŪng ngay tŸ
lúc ÂĴu bľng cách sļp xŌp lĮi các nguŠn lžc cŴa mình
theo các sİn phĶm và nhóm dŘch vŲ:
• ThŘ trĬŪng vŞn cŢ phĴn (ECM)
• ThŘ trĬŪng nŰ (DCM)
• Mua bán và sáp nhĺp / Phát hành chŶng khoán riêng lň
(M&A)
• Các dŘch vŲ tài chính doanh nghiŔp khác (CFS)
ViŔc tŢ chŶc lĮi nguŠn lžc Âã giúp HSC mŬ rŦng kiŌn thŶc
và vŞn tri thŶc, nhŪ Âó công ty Âã gńt hái ÂĬŰc nhżng kŌt
quİ Âáng mŸng. ViŔc chuyên môn hóa cĨng giúp thžc hiŔn
công viŔc hiŔu quİ hĪn, tĺp trung hĪn vŨi phĬĪng châm
hĬŨng tŨi khách hàng. Không ngŸng cŴng cŞ sž trung
thành và lòng tin cŴa khách hàng, cùng vŨi viŔc nâng cao
trình ÂŦ kiŌn thŶc chuyên môn ÂŠng nghĦa vŨi viŔc HSC có
thŐ triŐn khai vŞn tri thŶc, nguŠn nhân lžc và tài chính vào
các khu vžc khác nhau ÂŐ ÂĮt ÂĬŰc kŌt quİ cao nhĲt.
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Mua bán & Sáp nhĺp:
Xây džng niŎm tin Ŭ ViŔt Nam

ThŘ trĬŪng VŞn cŢ phĴn:
Quİn lý rŴi ro thŘ trĬŪng

Mua bán & Sáp nhĺp:
TiŌn lên chńng ÂĬŪng mŨi

Sau nhiŎu nĤm làm viŔc tĮi ViŔt
Nam, Công ty Xây džng Da Cin (DCC)
Âã thžc hiŔn mua lĮi tài sİn lĴn ÂĴu
tiên thông qua HSC vŨi mŦt ÂŞi tác
trong nĬŨc. HSC Âóng vai trò nhĬ
nhà tĬ vĲn cho các quy trình cĴn
thiŌt và phŞi hŰp tĲt cİ các bên liên
quan trong suŞt quá trình này.

ÁŞi mńt vŨi tình hình thŘ trĬŪng
không Ţn ÂŘnh, Habubank (HBB) Âã
quyŌt ÂŘnh niêm yŌt cŢ phiŌu cŴa
mình lên Sàn ChŶng khoán Hà NŦi
(HNX). ÁŐ giúp HBB ÂŘnh hĬŨng
ÂĬŰc quá trình này, HSC ÂĬŰc lža
chŚn làm Nhà tĬ vĲn chính trong mŦt
nhóm các công ty chŶng khoán ÂŐ
thiŌt kŌ mŦt chiŌn lĬŰc niêm yŌt toàn
diŔn và hoàn thành chiŌn lĬŰc Âó
trong thŪi gian ít hĪn 2 tháng.

ÁŶng trĬŨc ÂŘnh hĬŨng phát triŐn
mŨi cho viŔc kinh doanh mĮng di
ÂŦng cŴa mình, Công ty CŢ phĴn dŘch
vŲ BĬu chính ViŒn thông Sài Gòn
(SPT) cĴn mŦt nhà tĬ vĲn có kiŌn
thŶc chuyên môn và ÂĮo ÂŶc liêm
chính ÂŐ giúp hŚ ÂŘnh hĬŨng viŔc tiŌp
quİn các ÂŞi tác kinh doanh cŴa hŚ.

DCC là mŦt trong nhżng công ty xây džng
thành công nhĲt và lŨn nhĲt tĮi Áài Loan
vŨi cŢ phiŌu cŴa công ty ÂĬŰc niêm yŌt
trên sàn giao dŘch TWSE. Có bŎ dày 43
nĤm trong ngành, DCC Âã tham gia vào
các dž án vŨi phĮm vi tŸ cĪ sŬ hĮ tĴng
thành phŞ, giao thông công cŦng, toà nhà
thĬĪng mĮi cho tŨi các dž án phát triŐn
khu dân cĬ. Là mŦt phĴn trong chiŌn lĬŰc
phát triŐn cŴa mình, DCC Âã có mńt tĮi
ViŔt Nam ÂĬŰc hĪn hai nĤm ÂŐ phân tích
các cĪ hŦi ÂĴu tĬ tiŎm nĤng tĮi Âây, Âńc
biŔt là trong lĦnh vžc bĲt ÂŦng sİn. Sau
khi nghiên cŶu rĲt nhiŎu dž án, Âánh giá
các cĪ hŦi, DCC cuŞi cùng quyŌt ÂŘnh tiŌn
hành các hoĮt ÂŦng ÂĴu tĬ cŴa mình. ÁŐ
tĮo ÂiŎu kiŔn cho viŔc này, DCC Âã mŪi
HSC làm nhà TĬ vĲn chính trong các dž
án ÂĴu tĬ bĲt ÂŦng sİn tĮi ViŔt Nam.
Giao dŘch này là giao Âńc biŔt ÂŞi vŨi
DCC vì Âó là lĴn ÂĴu tiên hŚ có dž án ÂĴu
tĬ tĮi ViŔt Nam. Do Âó DCC vĸn còn gńp
phİi mŦt sŞ hĮn chŌ trong quİn lý, Âńc
biŔt là vŎ các khía cĮnh thžc tiŒn cŴa dž
án ÂĴu tĬ và sž hiŐu biŌt vŎ pháp lý trong
bŞi cİnh môi trĬŪng ÂĴu tĬ Âang có sž
thay ÂŢi. Ngoài viŔc giúp DCC ÂŘnh hĬŨng
ÂĬŰc quy trình thžc hiŔn, HSC cĨng phİi
lĲy uy tín Âİm bİo vŨi các bên có quyŎn
lŰi liên quan ÂŐ hŚ luôn tin tĬŬng vào cĪ
cĲu ÂĴu tĬ, quá trình thžc thi và thŴ tŲc
pháp lý cŴa dž án ÂĴu tĬ này. VŨi tĬ cách
là nhà tĬ vĲn chính, HSC có vai trò ÂiŎu
hành các bên có quyŎn lŰi liên quan mŦt
cách thĺn trŚng thông qua tŸng bĬŨc cŴa
quá trình ÂŠng thŪi giİm thiŐu rŴi ro cho
DCC thông qua các hoĮt ÂŦng giao dŘch.
Sau vài tháng cĪ cĲu, Âàm phán và thİo
luĺn, DCC Âã ký kŌt hŰp tác vŨi mŦt nhà
ÂĴu tĬ phát triŐn dž án BĲt ÂŦng sİn Ŭ
ViŔt Nam, kŌt quİ là mŦt giao dŘch Âánh
dĲu cŦt mŞc quan trŚng cŴa DCC ÂĬŰc
thžc hiŔn. HSC vŨi tĬ cách là nhà tĬ vĲn
chính, Âã Âóng mŦt vai trò quan trŚng
trong tiŌn trình ÂĴu tĬ cŴa DCC và tiŌp
tŲc hoĮt ÂŦng nhĬ mŦt nhà tĬ vĲn chính
ÂĬŰc tin cĺy trong các hoĮt ÂŦng ÂĴu tĬ
cŴa DCC tĮi ViŔt Nam.

Sau nhiŎu dž tính và thİo luĺn nŦi bŦ,
Ban ÁiŎu hành cŴa HBB Âã quyŌt ÂŘnh
Ngân hàng cĴn phİi niêm yŌt các cŢ
phĴn cŴa mình lên sàn HNX vì lŰi ích lâu
dài cŴa thĬĪng hiŔu, cŴa các cŢ Âông
và ÂŐ hŤ trŰ cho chiŌn lĬŰc tĤng trĬŬng
toàn diŔn. Do quan ÂiŐm ÂĴu tĬ cŴa nhà
ÂĴu tĬ Âã thay ÂŢi liên tŲc trong suŞt cİ
nĤm nên thĺt khó khĤn trong viŔc xác
ÂŘnh rõ các ÂiŎu kiŔn thŘ trĬŪng. Áánh
giá viŔc xác ÂŘnh thŪi gian cho thŘ trĬŪng
sŊ khá khó khĤn, HBB Âã ÂĬa ra nhżng
tiêu chí khļt khe ÂŐ lža chŚn nhà tĬ vĲn
giúp quİn lý rŴi ro thŘ trĬŪng khi niêm
yŌt. MŲc Âích lža chŚn ÂĪn vŘ tĬ vĲn là
ÂŐ giúp HBB hiŐu ÂĬŰc các rŴi ro tiŎm
Ķn, và cĨng ÂŐ xây džng nhżng chiŌn
lĬŰc trĬŨc mļt và lâu dài nhľm giİm bŨt
nhżng rŴi ro trên. Sau quá trình lža chŚn
nghiêm ngńt, HSC Âã ÂĬŰc tin tĬŬng
chŚn làm ÁĪn vŘ TĬ vĲn niêm yŌt chính.
MŲc tiêu cŴa HBB là công tác niêm yŌt
ÂĬŰc quİn lý tŞt, ÂiŎu Âó có nghĦa rľng
giİm thiŐu các yŌu tŞ rŴi ro ÂŠng thŪi
gia tĤng các İnh hĬŬng tích cžc cŴa viŔc
niêm yŌt cho ngân hàng. HSC Âóng mŦt
vai trò cžc kƀ quan trŚng trong quá trình
này và Âã hoàn thành nhiŔm vŲ phân
tích các rŴi ro tiŎm Ķn và hoĮch ÂŘnh
mŦt chiŌn lĬŰc niêm yŌt, tuy trong thŪi
gian rĲt sít sao nhĬng Âã hĮn chŌ ÂĬŰc
các rŴi ro tiŎm Ķn mà Ngân hàng phİi
ÂŞi mńt trĬŨc và sau khi niêm yŌt.
Sž hŰp tác cŴa HSC vŨi HBB rĲt thành
công nhŪ có sž cŦng tác nhiŔt tình giża
hai công ty và sž hiŐu biŌt lĸn nhau vŎ
các vĲn ÂŎ liên quan cĴn giİi quyŌt. Quá
trình niêm yŌt Âã diŒn ra tŞt Âņp và bĲt
chĲp tình hình thŘ trĬŪng khó khĤn, công
tác niêm yŌt cŴa HBB Âã ÂĬŰc thžc thi
có hiŔu quİ do ÂĬŰc lên kŌ hoĮch chuĶn
bŘ kƆ lĬŮng.

Sau thŪi gian hŰp tác vŨi ÂŞi tác nĬŨc
ngoài, SPT Âã xác ÂŘnh thay ÂŢi phĬĪng
hĬŨng hoĮt ÂŦng mŨi bľng viŔc Âİm
nhĺn hoĮt ÂŦng kiŐm soát công viŔc kinh
doanh mĮng di ÂŦng. Áây là lúc SPT tiŌp
cĺn HSC yêu cĴu tĬ vĲn vŎ viŔc mua lĮi
này. Giao dŘch này rĲt nhĮy cİm và phŶc
tĮp xét vŎ cĲu trúc pháp lý, các ÂiŎu
khoİn hŰp tác và quan hŔ lâu dài giża
hai bên. NhiŔm vŲ ÂĴu tiên cŴa HSC là
phİi tìm hiŐu lŘch sź hŰp tác giża hai
bên ÂŠng thŪi hoĮch ÂŘnh mŦt hĬŨng Âi
mŨi cho SPT.
Quá trình phŶc tĮp hĪn nża bŬi phİi
Âİm bİo tiŌn ÂŦ, khi cİ hai bên nhanh
chóng thŞng nhĲt ÂĬŰc giİi pháp rõ
ràng, hiŔu quİ. ÁŐ ÂĮt ÂĬŰc các mŲc
tiêu mà SPT ÂŎ ra, HSC Âã cùng mŦt
lúc Âóng nhiŎu vai trò cŴa nhà TĬ vĲn
chính, bao gŠm ÂŘnh giá, hoĮch ÂŘnh
chiŌn lĬŰc Âàm phán và là ÂiŎu phŞi
viên. Quá trình phân tích là thách thŶc
lŨn nhĲt mà HSC Âã vĬŰt qua bľng cách
thiŌt lĺp phĬĪng pháp tiŌp cĺn riêng biŔt
vŸa hŰp lý vŎ mńt tài chính ÂŠng thŪi
cĨng ÂĪn giİn ÂŐ nhóm Âàm phán hiŐu
và sź dŲng ÂĬŰc. CuŞi cùng, các ÂŞi tác
cĨng Âã Âi ÂŌn mŦt thŜa thuĺn và Âã ÂĮt
ÂĬŰc kŌt quİ nhĬ mong muŞn.
Sž hŰp tác cŴa HSC và SPT chŴ yŌu dža
trên sž tín nhiŔm, khi cİ hai bên Âang cŞ
gļng tìm ra hĬŨng Âi cho nhżng lĦnh vžc
chĬa rõ ràng, nhĬng cuŞi cùng HSC Âã
chŶng minh ÂĬŰc vai trò cŴa mình không
chŖ là mŦt nhà tĬ vĲn Âáng tin cĺy trong
nhżng hoàn cİnh nhĮy cİm mà còn là
mŦt ngĬŪi thžc thi có hiŔu quİ.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác

58

Các dž án tiêu biŐu nĤm 2010

Ngân hàng
CŢ phĴn Nhà Hà NŦi

Công Ty CŢ phĴn
BŦt gińt Net

Công Ty CŢ phĴn
ÁŘa Şc Sài Gòn ThĬĪng Tín

ThŘ trĬŪng vŞn cŢ phĴn

ThŘ trĬŪng vŞn cŢ phĴn

ThŘ trĬŪng vŞn cŢ phĴn

TĬ vĲn chính cho niêm yŌt
(HNX)

TĬ vĲn duy nhĲt cho niêm yŌt
(HNX)

ÁŠng tĬ vĲn cho niêm yŌt
(HNX)

Tháng 12/2010

Tháng 9/2010

Tháng 9/2010

Công Ty CŢ phĴn
Xây lļp và ÁŘa Şc VĨng Tàu

Công Ty CŢ phĴn
Phân lân VĤn ÁiŐn

Công Ty CŢ phĴn
ÁĴu tĬ CMC

ThŘ trĬŪng vŞn cŢ phĴn

ThŘ trĬŪng vŞn cŢ phĴn

TĬ vĲn M&A

TĬ vĲn duy nhĲt cho niêm yŌt
(HSX)

TĬ vĲn cŢ phĴn hoá

ÁŘnh giá và TĬ vĲn giao dŘch

Tháng 7/2010

Tháng 6/2010

Tháng 8/2010

Công Ty CŢ phĴn
DŘch vŲ BĬu chính ViŒn thông
Sài Gòn

Công Ty TNHH
Xây džng Da Cin

Công Ty CŢ phĴn
ViŔt Thái QuŞc tŌ

Công Ty CŢ phĴn
ÁĴu tĬ HĮ tĴng KƆ thuĺt
TP. HCM

TĬ vĲn M&A

TĬ vĲn M&A

Tài chính doanh nghiŔp

Tài chính doanh nghiŔp

TĬ vĲn duy nhĲt cho viŔc
mua lĮi Sfone

TĬ vĲn chính cho Dž án ÂĴu tĬ
BĲt ÂŦng sİn

TĬ vĲn duy nhĲt cho
Tái cĲu trúc

TĬ vĲn chính cho
Tái cĲu trúc

Tháng 1/2010

Tháng 4/2010

Tháng 8/2010

Tháng 8/2010
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Giİi thĬŬng và các Danh hiŔu nŢi bĺt

Bľng khen cŴa BŦ trĬŬng BŦ Tài chính vŎ
nhżng thành tžu và Âóng góp cho sž phát triŐn
cŴa thŘ trĬŪng ChŶng khoán ViŔt Nam giai ÂoĮn
2006 - 2010.

Giİi thĬŬng “Báo cáo thĬŪng niên tŞt nhĲt nĤm
2010” ÂĬŰc tŢ chŶc bŬi SŬ giao dŘch chŶng
khoán Tp.HCM, Công ty Tài chính Dragon
Capital và Báo ÁĴu tĬ ChŶng khoán.

Báo cáo thĬŪng niên nĤm 2009 cŴa HSC ÂĬŰc
trao Giİi thĬŬng BĮch Kim - giİi thĬŬng cao nhĲt
cho Báo cáo thĬŪng niên xuĲt sļc trong ngành
Tài chính - ThŘ trĬŪng VŞn trong cuŦc thi Báo cáo
thĬŪng niên Vision Awards 2009 do Liên Âoàn
Chuyên gia TruyŎn thông MƆ LLC (LACP) tŢ chŶc.

HSC ÂĬŰc bình chŚn là Công ty ChŶng khoán SŞ
1 ViŔt Nam vŨi giİi thĬŬng Extel 2010 do hãng
thông tĲn Thomson Reuters tŢ chŶc. HSC cĨng là
công ty duy nhĲt cŴa ViŔt Nam nľm trong bİng
xŌp hĮng nhżng công ty chŶng khoán hàng ÂĴu
châu Á Thái Bình DĬĪng; xŌp hĮng thŶ 14 vŎ
Nghiên cŶu ChiŌn lĬŰc và Kinh tŌ khu vžc châu Á
Thái Bình DĬĪng (không tính Nhĺt Bİn).

HSC ÂĬŰc bình chŚn là Công ty môi giŨi và
nghiên cŶu thŘ trĬŪng chŶng khoán hàng ÂĴu tĮi
ViŔt Nam vŨi giİi thĬŬng Extel 2010 do hãng
thông tĲn Thomson Reuters tŢ chŶc.
NĤm 2010, HSC Âã gńt hái ÂĬŰc nhiŎu giİi thĬŬng công nhĺn thành
tích sau nhżng nĤm xây džng nŎn móng vżng chļc ÂŐ công ty vĬĪn
lên trŬ thành mŦt công ty chŶng khoán hàng ÂĴu cŴa ViŔt Nam.
Không chŖ ÂĬŰc công nhĺn trong nĬŨc, HSC còn ÂĬŰc công nhĺn trên
bình diŔn thŌ giŨi khi giành ÂĬŰc mŦt sŞ giİi thĬŬng quŞc tŌ có uy tín.
Trong nĤm 2011, HSC quyŌt tâm tĤng tŞc dža trên nhżng lŰi thŌ słn
có. Bên cĮnh Âó, công ty cĨng lên kŌ hoĮch sŊ tiŌp tŲc giż vżng vŘ trí
Top 3 trong các công ty chŶng khoán tĮi ViŔt Nam.
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Báo cáo tài chính 2010

BÁO CÁO CųA HťI ÁşNG QUįN TRŗ
Công ty CŢ phĴn ChŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh
HŦi ÂŠng Quİn trŘ Công ty CŢ phĴn ChŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh (“Công ty”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài
chính cŴa Công ty cho nĤm tài chính kŌt thúc ngày 31 tháng 12 nĤm 2010.
CÔNG TY
Công ty là mŦt công ty cŢ phĴn ÂĬŰc thành lĺp theo Luĺt Doanh NghiŔp cŴa ViŔt Nam theo GiĲy ChŶng nhĺn ÁĤng ký Kinh doanh sŞ
4103001573 do SŬ KŌ hoĮch và ÁĴu tĬ Thành phŞ HŠ Chí Minh cĲp vào ngày 23 tháng 4 nĤm 2003, và GiĲy Phép HoĮt ÂŦng Kinh
doanh sŞ 11/UBCK-GPHÁKD do ųy ban ChŶng khoán Nhà nĬŨc cĲp vào ngày 29 tháng 4 nĤm 2003.
HoĮt ÂŦng chính cŴa Công ty là môi giŨi chŶng khoán, tž doanh chŶng khoán, bİo lãnh phát hành chŶng khoán, lĬu ký chŶng khoán
và tĬ vĲn ÂĴu tĬ chŶng khoán.
Công ty có trŲ sŬ chính tĮi tĴng 1, 2 và 3 sŞ 6 Thái VĤn Lung, Quĺn 1, Thành phŞ HŠ Chí Minh, chi nhánh tĮi Hà NŦi, và các phòng
giao dŘch tĮi Thành phŞ HŠ Chí Minh và Hà NŦi.
TŸ tháng 10 nĤm 2010, Công ty Âã chuyŐn trŲ sŬ chính vŎ tĴng 5 và 6 tòa nhà AB Tower tĮi sŞ 76 Lê Lai, PhĬŪng BŌn Thành, Quĺn
1, Thành phŞ HŠ Chí Minh và Âang trong quá trình ÂĤng ký xin thay ÂŢi ÂŘa chŖ trŲ sŬ chính vŨi cĪ quan chŶc nĤng.
KŋT QUį HOĭT ÁťNG KINH DOANH VÀ Cš TŵC

VNÁ
2010

2009

LŰi nhuĺn thuĴn sau thuŌ trong nĤm

182.311.697.653

278.119.318.635

CŢ tŶc Âã trİ trong nĤm

158.704.190.250

20.769.370.960

3.461.084.209

42.405.496.459

356.020.232.399

328.805.412.265

CŢ tŶc công bŞ nhĬng chĬa trİ cuŞi nĤm
LŰi nhuĺn chĬa phân phŞi
CÁC SŽ KIœN TRONG NģM

Vào ngày 01 tháng 02 nĤm 2010, Công ty Âã nhĺn ÂĬŰc QuyŌt ÂŘnh sŞ 19/QÁ-SGDHCM cŴa SŬ Giao dŘch ChŶng khoán Thành
phŞ HŠ Chí Minh chĲp thuĺn cho Công ty ÂĬŰc niêm yŌt bŢ sung cŢ phiŌu phát hành thêm liên quan ÂŌn viŔc tĤng vŞn ÂiŎu lŔ tŸ
nguŠn thńng dĬ vŞn cŢ phĴn trong nĤm và Thông báo sŞ 79/TB-SGDHCM vŎ viŔc niêm yŌt và giao dŘch bŢ sung cŢ phiŌu phát hành
thêm tĮi SŬ Giao dŘch ChŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh chính thŶc giao dŘch ngày 09 tháng 02 nĤm 2010. SŞ lĬŰng cŢ phiŌu
niêm yŌt bŢ sung là 19.699.386 cŢ phiŌu.
Vào ngày 14 tháng 5 nĤm 2010, Công ty Âã nhĺn ÂĬŰc QuyŌt ÂŘnh sŞ 93/QÁ-SGDHCM cŴa SŬ Giao dŘch ChŶng khoán Thành phŞ
HŠ Chí Minh chĲp thuĺn cho Công ty ÂĬŰc niêm yŌt bŢ sung cŢ phiŌu phát hành thêm liên quan ÂŌn viŔc tĤng vŞn ÂiŎu lŔ bľng
tiŎn. SŞ lĬŰng cŢ phiŌu niêm yŌt bŢ sung là 836.900 cŢ phiŌu.
Vào ngày 11 tháng 6 nĤm 2010, Công ty Âã nhĺn ÂĬŰc GiĲy phép ÂiŎu chŖnh sŞ 332/UBCK-GP cŴa ųy ban ChŶng khoán Nhà
nĬŨc chĲp thuĺn tĤng vŞn ÂiŎu lŔ lên 599.996.860.000 ÂŠng.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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BÁO CÁO CųA HťI ÁşNG QUįN TRŗ (tiŌp theo)
Công ty CŢ phĴn ChŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh

HťI ÁşNG QUįN TRŗ
Thành viên HŦi ÂŠng Quİn trŘ trong nĤm và vào ngày lĺp báo cáo này nhĬ sau:
Bà Ngô Kim Liên

ChŴ tŘch

BŢ nhiŔm ngày 30 tháng 6 nĤm 2007

Ông ÁŤ Hùng ViŔt

Phó ChŴ tŘch

BŢ nhiŔm ngày 30 tháng 6 nĤm 2007

Ông Lê Anh Minh

Phó ChŴ tŘch

BŢ nhiŔm ngày 30 tháng 6 nĤm 2007

Ông NguyŒn QuyŌt ChiŌn

Thành viên

Tái bŢ nhiŔm ngày 30 tháng 6 nĤm 2007

Ông PhĮm Nghiêm Xuân Bļc

Thành viên

Tái bŢ nhiŔm ngày 30 tháng 6 nĤm 2007

Ông Johan Nyvene

Thành viên

BŢ nhiŔm ngày 30 tháng 6 nĤm 2007

Ông Hoàng Áình Thļng

Thành viên

BŢ nhiŔm ngày 30 tháng 6 nĤm 2007

BAN KIŏM SOÁT
Ban KiŐm soát trong nĤm và vào ngày lĺp báo cáo này nhĬ sau:
Ông Võ VĤn Châu

TrĬŬng ban

Tái bŢ nhiŔm ngày 30 tháng 6 nĤm 2007

Ông Áoàn VĤn Hinh

Thành viên

BŢ nhiŔm ngày 30 tháng 6 nĤm 2007

Bà NguyŒn ThŘ Thanh Vân

Thành viên

BŢ nhiŔm ngày 30 tháng 6 nĤm 2007

BAN TšNG GIÁM ÁŝC
Ban TŢng Giám ÂŞc trong nĤm và vào ngày lĺp báo cáo này nhĬ sau:
Ông Johan Nyvene

TŢng Giám ÂŞc

BŢ nhiŔm ngày 15 tháng 5 nĤm 2007

Ông PhĮm Minh PhĬĪng

Phó TŢng Giám ÂŞc

BŢ nhiŔm ngày 10 tháng 4 nĤm 2007

Ông TrŘnh Hoài Giang

Phó TŢng Giám ÂŞc

BŢ nhiŔm ngày 15 tháng 5 nĤm 2007

Ông Johan Kruimer

Giám ÂŞc ÂiŎu hành

BŢ nhiŔm ngày 26 tháng 7 nĤm 2007

Ông Fiachra Mac Cana

Giám ÂŞc ÂiŎu hành

BŢ nhiŔm ngày 01 tháng 3 nĤm 2008

Ông Kelly Wong

Giám ÂŞc ÂiŎu hành

BŢ nhiŔm ngày 26 tháng 11 nĤm 2009

Ông BĮch QuŞc Vinh

Giám ÂŞc ÂiŎu hành

BŢ nhiŔm ngày 01 tháng 02 nĤm 2010

Ông Lê Công ThiŔn

Giám ÂŞc ÂiŎu hành

BŢ nhiŔm ngày 22 tháng 02 nĤm 2010

CÁC SŽ KIœN SAU NGÀY KŋT THÚC Kſ Kŋ TOÁN NģM
Không có sž kiŔn quan trŚng nào xİy ra kŐ tŸ ngày kŌt thúc kƀ kŌ toán nĤm ÂŌn ngày phát hành báo cáo tài chính yêu cĴu phİi có
các ÂiŎu chŖnh hońc thuyŌt minh trong các báo cáo tài chính.
KIŏM TOÁN VIÊN
Công ty TNHH Ernst & Young ViŔt Nam bày tŜ nguyŔn vŚng ÂĬŰc tiŌp tŲc làm công tác kiŐm toán cho Công ty.
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2010 Báo cáo tài chính

BÁO CÁO CųA HťI ÁşNG QUįN TRŗ (tiŌp theo)
Công ty CŢ phĴn ChŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh

CÔNG Bŝ TRÁCH NHIœM CųA BAN TšNG GIÁM ÁŝC ÁŝI VŧI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ban TŢng Giám ÂŞc chŘu trách nhiŔm Âİm bİo các báo cáo tài chính cho tŸng nĤm tài chính phİn ánh trung thžc và hŰp lý tình
hình tài chính, kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh và tình hình lĬu chuyŐn tiŎn tŔ cŴa Công ty trong nĤm. Trong quá trình lĺp các báo
cáo tài chính này, Ban TŢng Giám ÂŞc yêu cĴu phİi:
• lža chŚn các chính sách kŌ toán thích hŰp và áp dŲng các chính sách này mŦt cách nhĲt quán;
• thžc hiŔn các Âánh giá và ĬŨc tính mŦt cách hŰp lý và thĺn trŚng;
• nêu rõ các chuĶn mžc kŌ toán áp dŲng cho Công ty có ÂĬŰc tuân thŴ hay không và tĲt cİ nhżng sai lŔch trŚng yŌu so vŨi nhżng
chuĶn mžc này Âã ÂĬŰc trình bày và giİi thích trong các báo cáo tài chính; và
• lĺp các báo cáo tài chính trên cĪ sŬ nguyên tļc hoĮt ÂŦng liên tŲc trŸ trĬŪng hŰp không thŐ cho rľng Công ty sŊ tiŌp tŲc hoĮt
ÂŦng.
Ban TŢng Giám ÂŞc chŘu trách nhiŔm Âİm bİo viŔc các sŢ sách kŌ toán thích hŰp ÂĬŰc lĬu giż ÂŐ phİn ánh tình hình tài chính
cŴa Công ty, vŨi mŶc ÂŦ chính xác hŰp lý, tĮi bĲt kƀ thŪi ÂiŐm nào và Âİm bİo rľng các sŢ sách kŌ toán tuân thŴ vŨi hŔ thŞng
kŌ toán Âã ÂĬŰc ÂĤng ký. Ban TŢng Giám ÂŞc cĨng chŘu trách nhiŔm vŎ viŔc quİn lý các tài sİn cŴa Công ty và do Âó phİi thžc
hiŔn các biŔn pháp thích hŰp ÂŐ ngĤn chńn và phát hiŔn các hành vi gian lĺn và nhżng vi phĮm khác.
Ban TŢng Giám ÂŞc Âã cam kŌt vŨi HŦi ÂŠng quİn trŘ rľng Công ty Âã tuân thŴ nhżng yêu cĴu nêu trên trong viŔc lĺp các báo
cáo tài chính.
PHÊ DUYœT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chúng tôi phê duyŔt các báo cáo tài chính kèm theo. Các báo cáo này phİn ánh trung thžc và hŰp lý tình hình tài chính cŴa
Công ty vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010, kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh và tình hình lĬu chuyŐn tiŎn tŔ cho nĤm tài chính kŌt
thúc cùng ngày phù hŰp vŨi ChuĶn mžc KŌ toán và HŔ thŞng KŌ toán ViŔt Nam, và các chính sách kŌ toán ÂĬŰc quy ÂŘnh tĮi
Thông tĬ sŞ 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 nĤm 2008 cŴa BŦ Tài chính vŎ viŔc hĬŨng dĸn kŌ toán áp dŲng ÂŞi vŨi công ty
chŶng khoán và tuân thŴ các quy ÂŘnh có liên quan.
Thay mńt HŦi ÂŠng Quİn
trŘ:
Q

Bà Ngô Kim Liên
ChŴ tŘch HŦi ÂŠng Quİn trŘ
Thành phŞ HŠ Chí Minh, ViŔt Nam
Ngày 11 tháng 02 nĤm 2011

Ông Johan Nyvene
Thành viên HŦi ÂŠng Quİn trŘ

Ernst & Young Vietnam Limited
Saigon Riverside Office Center
8th floor, 2A-4A Ton Duc Thang Street
District 1, Ho Chi Minh City, S.R of Vietnam
Tel: +84 8 3824 5252
Fax: +84 8 3824 5250
www.ey.com
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BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN

B01-CTCK

ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

VNÁ
Mã sŞ
100
110

TÀI SįN
A. TÀI SįN NGĻN HĭN
I. TiŎn và các khoİn tĬĪng ÂĬĪng tiŎn

111

1. TiŎn

112

2. Các khoİn tĬĪng ÂĬĪng tiŎn

120

ThuyŌt
minh

II. Các khoİn ÂĴu tĬ tài chính ngļn hĮn

5

7.1

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

2.336.386.799.783

1.992.037.321.030

1.239.484.828.799

826.814.983.238

1.239.484.828.799

826.814.983.238

-

-

176.894.977.382

267.505.454.106

121

1. ÁĴu tĬ ngļn hĮn

246.027.552.048

348.596.184.618

129

2. Dž phòng giİm giá ÂĴu tĬ ngļn hĮn

(69.132.574.666)

(81.090.730.512)

916.024.962.385

888.641.398.684

1.187.219.000

1.129.867.100

249.323.003

150.000.000

-

-

130

III. Các khoİn phİi thu ngļn hĮn

131

1. Phİi thu cŴa khách hàng

132

2. Trİ trĬŨc cho ngĬŪi bán

133

3. Phİi thu nŦi bŦ ngļn hĮn

135

4. Phİi thu hoĮt ÂŦng giao dŘch chŶng khoán

8

846.655.755.480

655.156.686.651

138

5. Các khoİn phİi thu khác

8

86.767.393.297

253.052.082.667

139

6. Dž phòng phİi thu ngļn hĮn khó Âòi

8

(18.834.728.395)

(20.847.237.734)

-

-

3.982.031.217

9.075.485.002

140

IV. Hàng tŠn kho

150

V. Tài sİn ngļn hĮn khác

8

151

1. Chi phí trİ trĬŨc ngļn hĮn

3.447.856.603

3.647.183.496

152

2. ThuŌ GTGT ÂĬŰc khĲu trŸ

-

-

154

3. ThuŌ và các khoİn phİi thu Nhà nĬŨc

-

4.151.843.810

158

4. Tài sİn ngļn hĮn khác

534.174.614

1.276.457.696

9

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN (tiŌp theo)

B01-CTCK

ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

VNÁ
Mã sŞ
200
210

TÀI SįN

ThuyŌt
minh

B. TÀI SįN DÀI HĭN
I. Các khoİn phİi thu dài hĮn

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

188.592.026.079

97.500.118.701

-

-

211

1. Phİi thu dài hĮn cŴa khách hàng

-

-

212

2. VŞn kinh doanh cŴa ÂĪn vŘ tržc thuŦc

-

-

213

3. Phİi thu dài hĮn nŦi bŦ

-

-

218

4. Phİi thu dài hĮn khác

-

-

219

5. Dž phòng phİi thu dài hĮn khó Âòi

-

-

27.047.265.840
15.989.696.602
30.850.717.382
(14.861.020.780)

18.187.800.019
8.150.351.057
16.659.017.280
(8.508.666.223)

-

-

220
221
222
223

II. Tài sİn cŞ ÂŘnh
1. Tài sİn cŞ ÂŘnh hżu hình
- Nguyên giá
- Giá trŘ hao mòn lĨy kŌ

10

224
225
226

2. Tài sİn cŞ ÂŘnh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trŘ hao mòn lĨy kŌ

227
228
229

3. Tài sİn cŞ ÂŘnh vô hình
- Nguyên giá
- Giá trŘ hao mòn lĨy kŌ

11

8.374.447.148
17.258.224.280
(8.883.777.132)

7.907.930.446
12.022.890.751
(4.114.960.305)

230

4. Chi phí ÂĴu tĬ xây džng cĪ bİn dŬ dang

12

2.683.122.090

2.129.518.516

-

-

20.596.836.384

52.671.336.384

240
241
242

III. BĲt ÂŦng sİn ÂĴu tĬ
- Nguyên giá
- Giá trŘ hao mòn lĨy kŌ

250

IV. Các khoİn ÂĴu tĬ tài chính dài hĮn

251

1. ÁĴu tĬ vào công ty con

-

-

252

2.ÁĴu tĬ vào công ty liên kŌt, liên doanh

-

-

253
254
255

3. ÁĴu tĬ chŶng khoán dài hĮn
- ChŶng khoán słn sàng ÂŐ bán
- ChŶng khoán nļm giż ÂŌn ngày Âáo hĮn

20.596.836.384
20.596.836.384
-

52.671.336.384
52.671.336.384
-

258

4. ÁĴu tĬ dài hĮn khác

-

-

259

5. Dž phòng giİm giá ÂĴu tĬ tài chính dài hĮn

-

-

140.947.923.855

26.640.982.298

132.596.758.965

21.929.076.164

-

-

260

7.2

V. Tài sİn dài hĮn khác

261

1. Chi phí trİ trĬŨc dài hĮn

262

2. Tài sİn thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi

263

3. TiŎn nŦp QuƆ hŤ trŰ thanh toán

14

4.286.134.881

2.339.036.386

268

4. Tài sİn dài hĮn khác

15

4.065.030.009

2.372.869.748

2.524.978.825.862

2.089.537.439.731

270

TšNG CťNG TÀI SįN

13
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BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN (tiŌp theo)

B01-CTCK

ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

VNÁ
Mã sŞ

NGUşN VŝN

ThuyŌt
minh

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12 nĤm
2009

300

A. Nů PHįI TRį

935.807.516.076

541.145.556.242

310

I. NŰ ngļn hĮn

933.987.026.498

539.363.206.242

311

1. Vay và nŰ ngļn hĮn

-

-

312

2. Phİi trİ ngĬŪi bán

15.596.861

161.048.250

313

3. NgĬŪi mua trİ tiŎn trĬŨc

-

-

314

4. ThuŌ và các khoİn phİi nŦp Nhà nĬŨc

12.537.710.692

35.830.723.378

315

5. Phİi trİ ngĬŪi lao ÂŦng

-

-

316

6. Chi phí phİi trİ

12.300.881.597

9.216.419.476

317

7. Phİi trİ nŦi bŦ

-

-

320

8. Phİi trİ hoĮt ÂŦng giao dŘch chŶng khoán

819.534.999.561

448.761.967.063

321

9. Phİi trİ hŦ cŢ tŶc, gŞc và lãi trái phiŌu

5.755.863.307

1.898.531.325

322

10. Phİi trİ tŢ chŶc phát hành chŶng khoán

-

-

323

11. QuƆ khen thĬŬng, phúc lŰi

15.960.699.468

-

327

12. Giao dŘch mua bán lĮi trái phiŌu Chính phŴ

-

-

328

13. Các khoİn phİi trİ, phİi nŦp ngļn hĮn khác

67.881.275.012

43.494.516.750

329

14. Dž phòng phİi trİ ngļn hĮn

-

-

1.820.489.578

1.782.350.000

16
17
18

3.2
19

330

II. NŰ dài hĮn

331

1. Phİi trİ dài hĮn ngĬŪi bán

-

-

332

2. Phİi trİ dài hĮn nŦi bŦ

-

-

333

3. Phİi trİ dài hĮn khác

-

-

334

4. Vay và nŰ dài hĮn

-

-

335

5. ThuŌ thu nhĺp hoãn lĮi phİi trİ

-

-

336

6. Dž phòng trŰ cĲp mĲt viŔc làm

1.820.489.578

1.782.350.000

337

7. Dž phòng phİi trİ dài hĮn

-

-

339

8. Dž phòng bŠi thĬŪng thiŔt hĮi nhà ÂĴu tĬ

-

-

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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2010 Báo cáo tài chính

BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN (tiŌp theo)

B01-CTCK

ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

VNÁ
Mã sŞ
400

NGUşN VŝN
B. VŝN CHų Sū HŻU

ThuyŌt
minh
20

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

1.589.171.309.786

1.548.391.883.489

1.589.171.309.786

1.538.496.366.573

410

I. VŞn chŴ sŬ hżu

411

1. VŞn ÂĴu tĬ cŴa chŴ sŬ hżu

599.996.860.000

394.634.000.000

412

2. Thńng dĬ vŞn cŢ phĴn

560.834.915.000

757.828.775.000

413

3. VŞn khác cŴa chŴ sŬ hżu

-

-

414

4. CŢ phiŌu quƆ

(3.971.077.360)

(1.941.442.200)

415

5. Chênh lŔch Âánh giá lĮi tài sİn

-

-

416

6. Chênh lŔch tƄ giá hŞi Âoái

-

-

417

7. QuƆ ÂĴu tĬ phát triŐn

3.961.374.994

3.961.374.994

418

8. QuƆ dž phòng tài chính

72.329.004.753

54.097.834.988

419

9. QuƆ khác thuŦc vŞn chŴ sŬ hżu

-

1.110.411.526

356.020.232.399

328.805.412.265

-

9.895.516.916

2.524.978.825.862

2.089.537.439.731

420
430
440

10. LŰi nhuĺn sau thuŌ chĬa phân phŞi
II. QuƆ khen thĬŬng, phúc lŰi
TšNG CťNG NGUşN VŝN

3.2
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2010 Báo cáo tài chính

BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN (tiŌp theo)

B01-CTCK

ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

CÁC CHŕ TIÊU NGOÀI BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN

VNÁ
Mã sŞ

CHŕ TIÊU

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

001

1.

Tài sİn cŞ ÂŘnh thuê ngoài

-

-

002

2.

Vĺt tĬ, chŶng chŖ có giá nhĺn giż hŦ

-

-

003

3.

Tài sİn nhĺn ký cĬŰc

-

-

004

4.

NŰ khó Âòi Âã xź lý

-

-

005

5.

NgoĮi tŔ các loĮi

55.770.975

91.436.195

006

6.

ChŶng khoán lĬu ký

4.827.682.100.000

2.041.245.200.000

4.253.557.280.000

1.883.974.420.000

37.135.900.000

144.269.780.000

Trong Âó:
007

6.1. ChŶng khoán giao dŘch

008

6.1.1. ChŶng khoán giao dŘch cŴa thành viên lĬu ký

009

6.1.2. ChŶng khoán giao dŘch cŴa khách hàng trong nĬŨc

4.058.588.990.000

1.667.783.750.000

010

6.1.3. ChŶng khoán giao dŘch cŴa khách hàng nĬŨc ngoài

157.832.390.000

71.920.890.000

011

6.1.4. ChŶng khoán giao dŘch cŴa tŢ chŶc khác

-

-

177.678.660.000

85.951.930.000

012

6.2. ChŶng khoán tĮm ngŸng giao dŘch

013

6.2.1. ChŶng khoán tĮm ngŸng giao dŘch cŴa
thành viên lĬu ký

515.900.000

1.680.000.000

014

6.2.2. ChŶng khoán tĮm ngŸng giao dŘch cŴa
khách hàng trong nĬŨc

176.212.760.000

82.997.690.000

015

6.2.3. ChŶng khoán tĮm ngŸng giao dŘch cŴa
khách hàng nĬŨc ngoài

950.000.000

1.274.240.000

016

6.2.4. ChŶng khoán tĮm ngŸng giao dŘch cŴa tŢ chŶc khác

-

-

252.500.000.000

43.909.450.000

-

-

017

6.3. ChŶng khoán cĴm cŞ

018

6.3.1. ChŶng khoán cĴm cŞ cŴa thành viên lĬu ký

019

6.3.2. ChŶng khoán cĴm cŞ cŴa khách hàng trong nĬŨc

252.500.000.000

43.909.450.000

020

6.3.3. ChŶng khoán cĴm cŞ cŴa khách hàng nĬŨc ngoài

-

-

021

6.3.4. ChŶng khoán cĴm cŞ cŴa tŢ chŶc khác

-

-

-

-

022

6.4. ChŶng khoán tĮm giż

023

6.4.1. ChŶng khoán tĮm giż cŴa thành viên lĬu ký

-

-

024

6.4.2. ChŶng khoán tĮm giż cŴa khách hàng trong nĬŨc

-

-

025

6.4.3. ChŶng khoán tĮm giż cŴa khách hàng nĬŨc ngoài

-

-

026

6.4.4. ChŶng khoán tĮm giż cŴa tŢ chŶc khác

-

-

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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2010 Báo cáo tài chính

BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN (tiŌp theo)

B01-CTCK

ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

CÁC CHŕ TIÊU NGOÀI BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN (tiŌp theo)

VNÁ
Mã sŞ
027

CHŕ TIÊU
6.5. ChŶng khoán chŪ thanh toán

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

122.503.600.000

27.409.400.000

14.900.000

4.606.100.000

028

6.5.1. ChŶng khoán chŪ thanh toán cŴa thành viên lĬu ký

029

6.5.2. ChŶng khoán chŪ thanh toán cŴa
khách hàng trong nĬŨc

122.428.200.000

22.722.100.000

030

6.5.3. ChŶng khoán chŪ thanh toán cŴa
khách hàng nĬŨc ngoài

60.500.000

81.200.000

031

6.5.4. ChŶng khoán chŪ thanh toán giao dŘch
cŴa tŢ chŶc khác

-

-

190.000.000

-

-

-

032

6.6. ChŶng khoán phong tŜa chŪ rút

033

6.6.1. ChŶng khoán phong tŜa chŪ rút cŴa thành viên lĬu ký

034

6.6.2. ChŶng khoán phong tŜa chŪ rút cŴa
khách hàng trong nĬŨc

190.000.000

-

035

6.6.3. ChŶng khoán phong tŜa chŪ rút cŴa
khách hàng nĬŨc ngoài

-

-

036

6.6.4. ChŶng khoán phong tŜa chŪ rút cŴa tŢ chŶc khác

-

-

21.252.560.000

-

315.620.000

-

037

6.7. ChŶng khoán chŪ giao dŘch

038

6.7.1. ChŶng khoán chŪ giao dŘch cŴa thành viên lĬu ký

039

6.7.2. ChŶng khoán chŪ giao dŘch cŴa
khách hàng trong nĬŨc

19.263.390.000

-

040

6.7.3. ChŶng khoán chŪ giao dŘch cŴa
khách hàng nĬŨc ngoài

1.673.550.000

-

041

6.7.4. ChŶng khoán chŪ giao dŘch cŴa tŢ chŶc khác

-

-

-

-

042

6.8. ChŶng khoán ký quƆ Âİm bİo khoİn vay

043

6.8.1. ChŶng khoán ký quƆ Âİm bİo khoİn vay cŴa thành
viên lĬu ký

-

-

044

6.8.2. ChŶng khoán ký quƆ Âİm bİo khoİn vay cŴa khách
hàng trong nĬŨc

-

-

045

6.8.3. ChŶng khoán ký quƆ Âİm bİo khoİn vay
cŴa khách hàng nĬŨc ngoài

-

-

046

6.8.4. ChŶng khoán ký quƆ Âİm bİo khoİn vay
cŴa tŢ chŶc khác

-

-

047

6.9

ChŶng khoán sźa lŤi giao dŘch
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2010 Báo cáo tài chính

BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN (tiŌp theo)

B01-CTCK

ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

CÁC CHŕ TIÊU NGOÀI BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN (tiŌp theo)

VNÁ
Mã sŞ
050

CHŕ TIÊU
7.

ChŶng khoán lĬu ký công ty ÂĮi chúng chĬa niêm yŌt

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

79.918.980.000

33.059.090.000

78.082.700.000

32.930.290.000

3.978.190.000

-

Trong Âó:
051

7.1. ChŶng khoán giao dŘch

052

7.1.1. ChŶng khoán giao dŘch cŴa thành viên lĬu ký

053

7.1.2. ChŶng khoán giao dŘch cŴa khách hàng trong nĬŨc

74.104.510.000

31.623.970.000

054

7.1.3. ChŶng khoán giao dŘch cŴa khách hàng nĬŨc ngoài

-

1.306.320.000

055

7.1.4. ChŶng khoán giao dŘch cŴa tŢ chŶc khác

-

-

172.500.000

76.600.000

056

7.2. ChŶng khoán tĮm ngŸng giao dŘch

057

7.2.1. ChŶng khoán tĮm ngŸng giao dŘch cŴa
thành viên lĬu ký

-

-

058

7.2.2. ChŶng khoán tĮm ngŸng giao dŘch cŴa
khách hàng trong nĬŨc

172.500.000

76.600.000

059

7.2.3. ChŶng khoán tĮm ngŸng giao dŘch cŴa
khách hàng nĬŨc ngoài

-

-

060

7.2.4. ChŶng khoán tĮm ngŸng giao dŘch cŴa tŢ chŶc khác

-

-

-

-

061

7.3. ChŶng khoán cĴm cŞ

062

7.3.1. ChŶng khoán cĴm cŞ cŴa thành viên lĬu ký

-

-

063

7.3.2. ChŶng khoán cĴm cŞ cŴa khách hàng trong nĬŨc

-

-

064

7.3.3. ChŶng khoán cĴm cŞ cŴa khách hàng nĬŨc ngoài

-

-

065

7.3.4. ChŶng khoán cĴm cŞ cŴa tŢ chŶc khác

-

-

-

-

066

7.4. ChŶng khoán tĮm giż

067

7.4.1. ChŶng khoán tĮm giż cŴa thành viên lĬu ký

-

-

068

7.4.2. ChŶng khoán tĮm giż cŴa khách hàng trong nĬŨc

-

-

069

7.4.3. ChŶng khoán tĮm giż cŴa khách hàng nĬŨc ngoài

-

-

070

7.4.4. ChŶng khoán tĮm giż cŴa tŢ chŶc khác

-

-

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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2010 Báo cáo tài chính

BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN (tiŌp theo)

B01-CTCK

ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

CÁC CHŕ TIÊU NGOÀI BįNG CÂN ÁŝI Kŋ TOÁN (tiŌp theo)

VNÁ
Mã sŞ
071

CHŕ TIÊU
7.5. ChŶng khoán chŪ thanh toán

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

75.000.000

52.200.000

-

-

072

7.5.1. ChŶng khoán chŪ thanh toán cŴa thành viên lĬu ký

073

7.5.2. ChŶng khoán chŪ thanh toán cŴa
khách hàng trong nĬŨc

75.000.000

52.200.000

074

7.5.3. ChŶng khoán chŪ thanh toán cŴa
khách hàng nĬŨc ngoài

-

-

075

7.5.4. ChŶng khoán chŪ thanh toán giao dŘch cŴa
tŢ chŶc khác

-

-

1.588.780.000

-

076

7.6. ChŶng khoán phong tŜa chŪ rút

077

7.6.1. ChŶng khoán phong tŜa chŪ rút cŴa
thành viên lĬu ký

-

-

078

7.6.2. ChŶng khoán phong tŜa chŪ rút cŴa
khách hàng trong nĬŨc

1.588.780.000

-

079

7.6.3. ChŶng khoán phong tŜa chŪ rút cŴa
khách hàng nĬŨc ngoài

-

-

080

7.6.4. ChŶng khoán phong tŜa chŪ rút cŴa tŢ chŶc khác

-

-

081

7.7. ChŶng khoán sźa lŤi giao dŘch

-

-

082

8.

ChŶng khoán chĬa lĬu ký cŴa khách hàng

-

-

083

9.

ChŶng khoán chĬa lĬu ký cŴa công ty chŶng khoán

-

-

084

10. ChŶng khoán nhĺn Ŵy thác ÂĲu giá

-

-
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2010 Báo cáo tài chính

BÁO CÁO KŋT QUį HOĭT ÁťNG KINH DOANH

B02-CTCK

cho nĤm tài chính kŌt thúc ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

VNÁ
Mã sŞ CHŕ TIÊU
01

ThuyŌt
minh

NĤm 2010

NĤm 2009

151.050.984.169

121.204.323.347

59.435.391.796

267.795.435.514

-

150.000.000

1. Doanh thu
Trong Âó:

01.1

Doanh thu hoĮt ÂŦng môi giŨi chŶng khoán

01.2

Doanh thu hoĮt ÂŦng ÂĴu tĬ chŶng khoán, góp vŞn

01.3

Doanh thu bİo lãnh phát hành chŶng khoán

01.4

Doanh thu ÂĮi lý phát hành chŶng khoán

01.5

Doanh thu hoĮt ÂŦng tĬ vĲn

01.6

Doanh thu lĬu ký chŶng khoán

32.375.137

52.741.959

3.973.594.730

2.674.026.591

-

-

01.7

Doanh thu hoĮt ÂŦng Ŵy thác ÂĲu giá

-

270.024.519

01.8

Doanh thu cho thuê sź dŲng tài sİn

-

-

01.9

Doanh thu khác

256.356.223.319

99.131.623.782

-

-

470.848.569.151

491.278.175.712

(170.485.886.322)

(131.126.700.465)

(203.792.408.530)

(281.416.752.641)

33.306.522.208

150.290.052.176

300.362.682.829

360.151.475.247

(72.532.012.678)

(38.272.543.336)

(74.552.250.178)

(51.130.997.336)

2.020.237.500

12.858.454.000

02

2. Các khoİn giİm trŸ doanh thu

10

3. Doanh thu thuĴn vŎ hoĮt ÂŦng kinh doanh

11

4. Chi phí hoĮt ÂŦng kinh doanh

21

22

Trong Âó:
Chi phí hoĮt ÂŦng kinh doanh
Hoàn nhĺp dž phòng giİm giá ÂĴu tĬ chŶng khoán
20

5. LŰi nhuĺn gŦp cŴa hoĮt ÂŦng kinh doanh

25

6. Chi phí quİn lý doanh nghiŔp

23

Trong Âó:
Chi phí quİn lý doanh nghiŔp
Hoàn nhĺp dž phòng phİi thu khó Âòi
30

7. LŰi nhuĺn thuĴn tŸ hoĮt ÂŦng kinh doanh

31

8. Thu nhĺp khác

32

9. Chi phí khác

40

10. LŰi nhuĺn khác

50

11. TŢng lŰi nhuĺn kŌ toán trĬŨc thuŌ

51

12. Chi phí thuŌ TNDN hiŔn hành

52

13. Chi phí thuŌ TNDN hoãn lĮi

60

14. LŰi nhuĺn sau thuŌ TNDN

70

15. Lãi trên mŤi cŢ phiŌu
- Lãi cĪ bİn
- Lãi suy giİm

24

25

26
26

227.830.670.151

321.878.931.911

70.196.144

14.434.532.505

-

-

70.196.144

14.434.532.505

227.900.866.295

336.313.464.416

(45.589.168.642)

(58.194.145.781)

-

-

182.311.697.653

278.119.318.635

3.044
3.044

7.056
4.704

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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2010 Báo cáo tài chính

BÁO CÁO LīU CHUYŏN TIōN Tœ

B03-CTCK

cho nĤm tài chính kŌt thúc ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

VNÁ
Mã sŞ CHŕ TIÊU
I.
01

ThuyŌt
minh

NĤm 2010

NĤm 2009
(trình bày lĮi)

227.900.866.295

336.313.464.416

LīU CHUYŏN TIōN Tŷ HOĭT ÁťNG KINH DOANH
1. LŰi nhuĺn trĬŨc thuŌ
2. ÁiŎu chŖnh cho các khoİn:

02

- KhĲu hao TSCÁ

10, 11

11.523.528.011

6.226.131.251

03

- Các khoİn dž phòng

22, 23

(13.970.665.185)

(119.817.718.106)

04

- Lãi, lŤ chênh lŔch tƄ giá hŞi Âoái
chĬa thžc hiŔn

-

-

05

- Lãi tŸ hoĮt ÂŦng ÂĴu tĬ

(266.609.598.299)

(181.168.598.741)

06

- Chi phí lãi vay

-

-

(41.155.869.178)

41.553.278.820

08

3. (LŤ)/lŰi nhuĺn tŸ hoĮt ÂŦng kinh doanh trĬŨc thay
ÂŢi vŞn lĬu ÂŦng

09

- (TĤng) các khoİn phİi thu

(17.420.872.255)

(768.646.700.578)

10

- Giİm ÂĴu tĬ ngļn hĮn

102.568.632.570

20.575.018.148

11

- TĤng các khoİn phİi trİ (Không kŐ lãi vay phİi trİ,
thuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp phİi nŦp)

439.219.937.390

311.936.583.035

12

- (TĤng) chi phí trİ trĬŨc

(110.468.355.908)

(15.531.967.018)

13

- TiŎn lãi vay Âã trİ

-

-

14

- ThuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp Âã nŦp

(69.381.901.196)

(19.802.631.429)

15

- TiŎn thu khác tŸ hoĮt ÂŦng kinh doanh

-

-

16

- TiŎn chi khác cho hoĮt ÂŦng kinh doanh

(11.678.194.827)

(3.009.443.076)

20

LĬu chuyŐn tiŎn thuĴn tŸ hoĮt ÂŦng kinh doanh

291.683.376.596

(432.925.862.098)

25.2

II. LīU CHUYŏN TIōN Tŷ HOĭT ÁťNG ÁĳU Tī
21

1. TiŎn chi ÂŐ mua sļm, xây džng TSCÁ và các tài
sİn dài hĮn khác

(20.382.993.832)

(8.707.222.476)

22

2. TiŎn thu tŸ thanh lý, nhĬŰng bán TSCÁ và các tài
sİn dài hĮn khác

48.594.858

-

23

3. TiŎn chi cho vay, mua các công cŲ nŰ cŴa ÂĪn vŘ
khác

(493.714.200.000)

(563.890.140.078)

24

4. TiŎn thu hŠi cho vay, bán lĮi các công cŲ nŰ cŴa
ÂĪn vŘ khác

532.528.995.372

1.659.338.591.821

25

5. TiŎn chi ÂĴu tĬ, góp vŞn vào ÂĪn vŘ khác

-

-

26

6. TiŎn thu hŠi ÂĴu tĬ góp vŞn vào ÂĪn vŘ khác

-

-

27

7. TiŎn thu lãi cho vay, cŢ tŶc và lŰi nhuĺn ÂĬŰc chia

254.075.271.277

59.482.174.594

272.555.667.675

1.146.223.403.861

30

LĬu chuyŐn tiŎn thuĴn tŸ hoĮt ÂŦng ÂĴu tĬ
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BÁO CÁO LīU CHUYŏN TIōN Tœ (tiŌp theo)

B03-CTCK

cho nĤm tài chính kŌt thúc ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

VNÁ
Mã sŞ CHŕ TIÊU

ThuyŌt
minh

NĤm 2010

NĤm 2009
(trình bày lĮi)

8.369.000.000

-

(1.234.008.460)

(435.242.200)

III. LīU CHUYŏN TIōN Tŷ HOĭT ÁťNG TÀI CHÍNH
31

1. TiŎn thu tŸ phát hành cŢ phiŌu, nhĺn vŞn góp cŴa
chŴ sŬ hżu

20.1

32

2. TiŎn chi trİ vŞn góp, mua lĮi cŢ phiŌu cŴa doanh
nghiŔp Âã phát hành

33

3. TiŎn vay ngļn hĮn, dài hĮn nhĺn ÂĬŰc

-

-

34

4. TiŎn chi trİ nŰ gŞc vay

-

-

35

5. TiŎn chi trİ nŰ thuê tài chính

-

-

36

6. CŢ tŶc, lŰi nhuĺn Âã trİ cho chŴ sŬ hżu

(158.704.190.250)

(20.769.370.960)

40

LĬu chuyŐn tiŎn thuĴn tŸ hoĮt ÂŦng tài chính

(151.569.198.710)

(21.204.613.160)

50

LĬu chuyŐn tiŎn thuĴn trong kƀ

412.669.845.561

692.092.928.603

60

TiŎn và các khoİn tĬĪng ÂĬĪng ÂĴu kƀ

826.814.983.238

134.722.054.635

61

įnh hĬŬng cŴa thay ÂŢi tƄ giá hŞi Âoái quy ÂŢi ngoĮi tŔ

-

-

70

TiŎn và các khoİn tĬĪng ÂĬĪng cuŞi kƀ

1.239.484.828.799

826.814.983.238

20.3

GIAO DŗCH PHI TIōN Tœ
VNÁ
CHŕ TIÊU
TĤng vŞn tŸ thńng dĬ vŞn cŢ phĴn

NĤm 2010

NĤm 2009

196.993.860.000

-

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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THUYŋT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

B09-CTCK

vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
1.

THÔNG TIN DOANH NGHIœP

Công ty CŢ phĴn ChŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh là mŦt công ty cŢ phĴn ÂĬŰc thành lĺp theo Luĺt Doanh NghiŔp cŴa ViŔt
Nam theo GiĲy ChŶng nhĺn ÁĤng ký Kinh doanh sŞ 4103001573 do SŬ KŌ hoĮch và ÁĴu tĬ Thành phŞ HŠ Chí Minh cĲp vào
ngày 23 tháng 4 nĤm 2003, và GiĲy Phép HoĮt ÂŦng Kinh doanh sŞ 11/UBCK-GPHÁKD do ųy ban ChŶng khoán Nhà nĬŨc cĲp
vào ngày 29 tháng 4 nĤm 2003.
HoĮt ÂŦng chính cŴa Công ty là môi giŨi chŶng khoán, tž doanh chŶng khoán, bİo lãnh phát hành chŶng khoán, lĬu ký chŶng
khoán và tĬ vĲn ÂĴu tĬ chŶng khoán.
Công ty có trŲ sŬ chính tĮi tĴng 1, 2 và 3 sŞ 6 Thái VĤn Lung, Quĺn 1, Thành phŞ HŠ Chí Minh, chi nhánh tĮi Hà NŦi, và các phòng
giao dŘch tĮi Thành phŞ HŠ Chí Minh và Hà NŦi.
TŸ tháng 10 nĤm 2010, Công ty Âã chuyŐn trŲ sŬ chính vŎ tĴng 5 và 6 tòa nhà AB Tower tĮi sŞ 76 Lê Lai, PhĬŪng BŌn Thành,
Quĺn 1, Thành phŞ HŠ Chí Minh và Âang trong quá trình ÂĤng ký xin thay ÂŢi ÂŘa chŖ trŲ sŬ chính vŨi cĪ quan chŶc nĤng.
SŞ lĬŰng nhân viên cŴa Công ty vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 là: 512 ngĬŪi (vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2009: 212 ngĬŪi).
2.

Cĩ Sū TRÌNH BÀY
2.1 ChuĶn mžc và HŔ thŞng kŌ toán áp dŲng
Các báo cáo tài chính cŴa Công ty ÂĬŰc trình bày bľng ÂŠng ViŔt Nam (“VNÁ”) ÂĬŰc lĺp theo hŔ thŞng KŌ toán ViŔt Nam,
chính sách kŌ toán ÂĬŰc quy ÂŘnh tĮi Thông tĬ sŞ 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 nĤm 2008 cŴa BŦ Tài chính vŎ viŔc
hĬŨng dĸn kŌ toán áp dŲng ÂŞi vŨi công ty chŶng khoán và các ChuĶn mžc KŌ toán ViŔt Nam do BŦ Tài chính ban hành nhĬ
sau:
•
•
•
•
•

QuyŌt ÂŘnh sŞ 149/2001/QÁ-BTC ngày 31 tháng 12 nĤm 2001 vŎ viŔc ban hành bŞn ChuĶn mžc KŌ toán ViŔt Nam
(ÁŰt 1);
QuyŌt ÂŘnh sŞ 165/2002/QÁ-BTC ngày 31 tháng 12 nĤm 2002 vŎ viŔc ban hành sáu ChuĶn mžc KŌ toán ViŔt Nam (ÁŰt
2);
QuyŌt ÂŘnh sŞ 234/2003/QÁ-BTC ngày 30 tháng 12 nĤm 2003 vŎ viŔc ban hành sáu ChuĶn mžc KŌ toán ViŔt Nam (ÁŰt
3);
QuyŌt ÂŘnh sŞ 12/2005/QÁ-BTC ngày 15 tháng 02 nĤm 2005 vŎ viŔc ban hành sáu ChuĶn mžc KŌ toán ViŔt Nam (ÁŰt
4); và
QuyŌt ÂŘnh sŞ 100/2005/QÁ-BTC ngày 28 tháng 12 nĤm 2005 vŎ viŔc ban hành bŞn ChuĶn mžc KŌ toán ViŔt Nam
(ÁŰt 5).

Bİng cân ÂŞi kŌ toán, báo cáo kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh, báo cáo lĬu chuyŐn tiŎn tŔ và các thuyŌt minh báo cáo tài chính
ÂĬŰc trình bày kèm theo và viŔc sź dŲng các báo cáo này không dành cho các ÂŞi tĬŰng không ÂĬŰc cung cĲp các thông tin
vŎ các thŴ tŲc, nguyên tļc và thông lŔ kŌ toán tĮi ViŔt Nam và ngoài ra, không chŴ ÂŘnh trình bày tình hình tài chính, kŌt quİ
hoĮt ÂŦng kinh doanh và lĬu chuyŐn tiŎn tŔ theo các nguyên tļc và thông lŔ kŌ toán ÂĬŰc chĲp nhĺn rŦng rãi Ŭ các nĬŨc và
lãnh thŢ khác ngoài ViŔt Nam.
2.2 Hình thŶc sŢ kŌ toán áp dŲng
Hình thŶc sŢ kŌ toán áp dŲng ÂĬŰc ÂĤng ký cŴa Công ty là Nhĺt ký chung.
2.3 Niên ÂŦ kŌ toán
Niên ÂŦ kŌ toán cŴa Công ty bļt ÂĴu tŸ ngày 01 tháng 01 và kŌt thúc ngày 31 tháng 12.
2.4 ÁŠng tiŎn kŌ toán
Công ty thžc hiŔn viŔc ghi chép sŢ sách kŌ toán bľng VNÁ.
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vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
3.

CÁC CHÍNH SÁCH Kŋ TOÁN CHų YŋU
3.1 Tuân thŴ theo các ChuĶn mžc KŌ toán ViŔt Nam và HŔ thŞng KŌ toán áp dŲng cho công ty chŶng khoán
Ban TŢng Giám ÁŞc khŀng ÂŘnh các báo cáo tài chính Âính kèm ÂĬŰc lĺp tuân thŴ theo các ChuĶn mžc KŌ toán ViŔt Nam và
hŔ thŞng kŌ toán áp dŲng cho công ty chŶng khoán.
3.2 Các thay ÂŢi trong các chính sách kŌ toán và thuyŌt minh
Công ty áp dŲng các chính sách kŌ toán nhĲt quán vŨi các nĤm trĬŨc ngoĮi trŸ viŔc trình bày quƆ khen thĬŬng, phúc lŰi và
quƆ khác thuŦc vŞn chŴ sŬ hżu theo hĬŨng dĸn tĮi Thông tĬ sŞ 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nĤm 2009. Theo Âó,
quƆ khen thĬŬng, phúc lŰi và quƆ khác thuŦc vŞn chŴ sŬ hżu ÂĬŰc trình bày nhĬ khoİn nŰ phİi trİ trên bİng cân ÂŞi kŌ toán.
Do Thông tĬ sŞ 244/2009/TT-BTC không yêu cĴu áp dŲng hŠi tŞ, ÂŠng thŪi, theo hĬŨng dĸn cŴa Thông tĬ sŞ 20/2006/TTBTC cŴa BŦ tài chính ngày 20 tháng 3 nĤm 2006 hĬŨng dĸn thžc hiŔn chuĶn mžc kŌ toán sŞ 29 - “Thay ÂŢi chính sách kŌ
toán, ĬŨc tính kŌ toán và các sai sót”, viŔc thay ÂŢi chính sách kŌ toán do áp dŲng lĴn ÂĴu các quy ÂŘnh cŴa pháp luĺt hońc
chuĶn mžc kŌ toán, chŌ ÂŦ kŌ toán không yêu cĴu viŔc ÂiŎu chŖnh hŠi tŞ nên sŞ liŔu ÂĴu kƀ trên các báo cáo tài chính kèm
theo không ÂĬŰc trình bày lĮi ÂŐ phİn ánh nhżng thay ÂŢi nói trên.
Các hĬŨng dĸn kŌ toán Âã ban hành nhĬng chĬa có hiŔu lžc
Thông tĬ sŞ 210/2009/TT-BTC hĬŨng dĸn áp dŲng ChuĶn mžc Báo cáo Tài chính QuŞc tŌ vŎ trình bày báo cáo tài chính và
thuyŌt minh thông tin ÂŞi vŨi công cŲ tài chính Ŭ ViŔt Nam:
Ngày 06 tháng 11 nĤm 2009, BŦ Tài chính Âã ban hành Thông tĬ sŞ 210/2009/TT-BTC hĬŨng dĸn áp dŲng ChuĶn mžc Báo
cáo Tài chính QuŞc tŌ vŎ trình bày báo cáo tài chính và thuyŌt minh thông tin ÂŞi vŨi công cŲ tài chính. Thông tĬ này quy ÂŘnh
vŎ viŔc thuyŌt minh thêm thông tin và İnh hĬŬng ÂŌn viŔc trình bày các công cŲ tài chính trên các báo cáo tài chính. HĬŨng
dĸn này sŊ có hiŔu lžc cho các nĤm tài chính bļt ÂĴu tŸ hońc sau ngày 01 tháng 01 nĤm 2011.
3.3 TiŎn và các khoİn tĬĪng ÂĬĪng tiŎn
TiŎn và các khoİn tĬĪng ÂĬĪng tiŎn bao gŠm tiŎn mńt tĮi quƆ, tiŎn gźi ngân hàng và các khoİn ÂĴu tĬ ngļn hĮn có thŪi hĮn
gŞc không quá ba tháng, có tính thanh khoİn cao, có khİ nĤng chuyŐn ÂŢi dŒ dàng thành các lĬŰng tiŎn xác ÂŘnh và không
có nhiŎu rŴi ro trong chuyŐn ÂŢi thành tiŎn.
TiŎn và các khoİn tĬĪng ÂĬĪng tiŎn cĨng bao gŠm các khoİn tiŎn gźi ÂŐ kinh doanh chŶng khoán cŴa nhà ÂĴu tĬ.
3.4 Các khoİn phİi thu
Các khoİn phİi thu ÂĬŰc ghi nhĺn ban ÂĴu theo giá gŞc và luôn ÂĬŰc phİn ánh theo giá gŞc trong thŪi gian tiŌp theo.
Các khoİn phİi thu ÂĬŰc xem xét trích lĺp dž phòng rŴi ro theo tuŢi nŰ quá hĮn cŴa khoİn nŰ hońc theo tŢn thĲt dž kiŌn có
thŐ xİy ra trong trĬŪng hŰp khoİn nŰ chĬa ÂŌn hĮn thanh toán nhĬng tŢ chŶc kinh tŌ lâm vào tình trĮng phá sİn hońc Âang
làm thŴ tŲc giİi thŐ; ngĬŪi nŰ mĲt tích, bŜ trŞn, Âang bŘ các cĪ quan pháp luĺt truy tŞ, giam giż, xét xź, Âang thi hành án
hońc Âã chŌt.
Chi phí dž phòng phát sinh ÂĬŰc hĮch toán vào “Chi phí quİn lý doanh nghiŔp” trong nĤm. ÁŞi vŨi các khoİn nŰ phİi thu
quá hĮn thanh toán thì mŶc trích lĺp dž phòng rŴi ro theo hĬŨng dĸn cŴa Thông tĬ sŞ 228/2009/TT-BTC do BŦ Tài chính ban
hành ngày 07 tháng 12 nĤm 2009 nhĬ sau:
ThŪi gian quá hĮn

MŶc trích dž phòng

TŸ trên sáu (06) tháng ÂŌn dĬŨi mŦt (01) nĤm

30%

TŸ mŦt (01) nĤm ÂŌn dĬŨi hai (02) nĤm

50%

TŸ hai (02) nĤm ÂŌn dĬŨi ba (03) nĤm

70%

Trên ba (03) nĤm

100%

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
3.

CÁC CHÍNH SÁCH Kŋ TOÁN CHų YŋU (tiŌp theo)
3.5 Tài sİn cŞ ÂŘnh hżu hình
Tài sİn cŞ ÂŘnh hżu hình ÂĬŰc thŐ hiŔn theo nguyên giá trŸ Âi giá trŘ hao mòn lĨy kŌ.
Nguyên giá tài sİn cŞ ÂŘnh bao gŠm giá mua và nhżng chi phí có liên quan tržc tiŌp ÂŌn viŔc ÂĬa tài sİn vào hoĮt ÂŦng nhĬ
dž kiŌn.
Các chi phí mua sļm, nâng cĲp và ÂŢi mŨi tài sİn cŞ ÂŘnh ÂĬŰc ghi tĤng nguyên giá cŴa tài sİn và chi phí bİo trì, sźa chża
ÂĬŰc hĮch toán vào kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh khi phát sinh.
Khi tài sİn ÂĬŰc bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trŘ hao mòn lĨy kŌ ÂĬŰc xóa sŢ và các khoİn lãi lŤ phát sinh do thanh lý
tài sİn ÂĬŰc hĮch toán vào kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh.
3.6 Thuê tài sİn
ViŔc xác ÂŘnh mŦt thŜa thuĺn có phİi là thŜa thuĺn thuê tài sİn hay không dža trên bİn chĲt cŴa thŜa thuĺn Âó vào thŪi ÂiŐm
khŬi ÂĴu: liŔu viŔc thžc hiŔn thŜa thuĺn này có phŲ thuŦc vào viŔc sź dŲng mŦt tài sİn nhĲt ÂŘnh và thŜa thuĺn có bao gŠm
ÂiŎu khoİn vŎ quyŎn sź dŲng tài sİn hay không.
Các khoİn tiŎn thuê theo hŰp ÂŠng thuê hoĮt ÂŦng ÂĬŰc hĮch toán vào kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh trong kƀ theo phĬĪng
pháp ÂĬŪng thŀng trong thŪi hĮn cŴa hŰp ÂŠng thuê.
3.7 Tài sİn cŞ ÂŘnh vô hình
Tài sİn cŞ ÂŘnh vô hình ÂĬŰc ghi nhĺn theo nguyên giá trŸ Âi giá trŘ khĲu hao lĨy kŌ.
Nguyên giá tài sİn cŞ ÂŘnh vô hình bao gŠm giá mua và nhżng chi phí có liên quan tržc tiŌp ÂŌn viŔc ÂĬa tài sİn vào sź dŲng
nhĬ dž kiŌn.
Các chi phí nâng cĲp và ÂŢi mŨi tài sİn cŞ ÂŘnh vô hình ÂĬŰc ghi tĤng nguyên giá cŴa tài sİn và các chi phí khác ÂĬŰc hĮch
toán vào kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh khi phát sinh.
Khi tài sİn cŞ ÂŘnh vô hình ÂĬŰc bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trŘ khĲu hao lĨy kŌ ÂĬŰc xóa sŢ và các khoİn lãi lŤ phát
sinh do thanh lý tài sİn ÂĬŰc hĮch toán vào kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh.
3.8 KhĲu hao và khĲu trŸ
KhĲu hao và khĲu trŸ tài sİn cŞ ÂŘnh hżu hình và tài sİn cŞ ÂŘnh vô hình ÂĬŰc trích theo phĬĪng pháp khĲu hao ÂĬŪng thŀng
trong suŞt thŪi gian hżu dŲng ĬŨc tính cŴa các tài sİn nhĬ sau:
PhĬĪng tiŔn vĺn tİi

6 nĤm

ThiŌt bŘ vĤn phòng

3 - 5 nĤm

PhĴn mŎm tin hŚc

3 - 4 nĤm

3.9 Chi phí trİ trĬŨc
Chi phí trİ trĬŨc bao gŠm các chi phí trİ trĬŨc ngļn hĮn hońc chi phí trİ trĬŨc dài hĮn trên bİng cân ÂŞi kŌ toán và ÂĬŰc phân
bŢ trong khoİng thŪi gian trİ trĬŨc cŴa chi phí tĬĪng Ŷng vŨi các lŰi ích kinh tŌ ÂĬŰc tĮo ra tŸ các chi phí này.
Các loĮi chi phí sau Âây ÂĬŰc hĮch toán vào chi phí trİ trĬŨc dài hĮn ÂŐ phân bŢ dĴn tŸ hai (02) ÂŌn bŞn mĬĪi (40) nĤm vào
kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh:
•
•
•

Chi phí cİi tĮo vĤn phòng;
Chi phí thuê vĤn phòng; và
Chi phí vĺt dŲng vĤn phòng
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3.10 ÁĴu tĬ tài chính ngļn hĮn và dài hĮn
Thông tĬ sŞ 95/2008/TT-BTC cho phép các công ty chŶng khoán thžc hiŔn hĮch toán kŌ toán các khoİn ÂĴu tĬ chŶng khoán
theo mŦt trong hai nguyên tļc là giá gŞc hońc giá trŘ hŰp lý. Theo Âó, Công ty Âã lža chŚn phĬĪng pháp giá gŞc ÂŐ ghi nhĺn
các khoİn ÂĴu tĬ chŶng khoán.
ÁĴu tĬ tài chính ngļn hĮn
ÁĴu tĬ tài chính ngļn hĮn là nhżng chŶng khoán giż cho mŲc Âích kinh doanh ÂĬŰc ghi nhĺn theo giá gŞc vào ngày giao dŘch
và luôn ÂĬŰc phİn ánh theo giá gŞc trong thŪi gian nļm giż tiŌp theo.
Lãi dž thu nhĺn ÂĬŰc trong nĤm ÂĬŰc ghi nhĺn giİm giá vŞn chŶng khoán ÂŞi vŨi khoİn lãi dŠn tích trĬŨc ngày mua và ghi
nhĺn tĤng doanh thu ÂĴu tĬ ÂŞi vŨi phĴn lãi kŐ tŸ ngày mua.
Các chŶng khoán này ÂĬŰc xem xét khİ nĤng giİm giá tĮi thŪi ÂiŐm lĺp báo cáo tài chính. ÁĴu tĬ tài chính ngļn hĮn ÂĬŰc lĺp
dž phòng khi giá trŘ ghi sŢ lŨn hĪn giá trŘ thŘ trĬŪng. Dž phòng giİm giá ÂĬŰc ghi nhĺn vào báo cáo kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh
doanh trên khoİn mŲc “Chi phí hoĮt ÂŦng kinh doanh”.
ÁĴu tĬ tài chính dài hĮn
ÁĴu tĬ tài chính dài hĮn bao gŠm các khoİn ÂĴu tĬ vào trái phiŌu, ÂĬŰc ghi nhĺn ban ÂĴu theo giá gŞc vào ngày giao dŘch và
luôn ÂĬŰc phİn ánh theo giá gŞc trong thŪi gian nļm giż tiŌp theo.
Lãi dž thu nhĺn ÂĬŰc trong nĤm ÂĬŰc ghi nhĺn giİm giá vŞn chŶng khoán ÂŞi vŨi khoİn lãi dŠn tích trĬŨc ngày mua và ghi
nhĺn tĤng doanh thu ÂĴu tĬ ÂŞi vŨi phĴn lãi kŐ tŸ ngày mua.
Các chŶng khoán này sŊ ÂĬŰc xem xét vŎ khİ nĤng giİm giá. ChŶng khoán ÂĬŰc lĺp dž phòng giİm giá khi có giá trŘ sŲt giİm
giá trŘ lâu dài. Dž phòng giİm giá ÂĬŰc ghi nhĺn vào báo cáo kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh trên khoİn mŲc “Chi phí hoĮt
ÂŦng kinh doanh”.
Dž phòng giİm giá ÂĴu tĬ ngļn hĮn
Dž phòng giİm giá chŶng khoán ÂĬŰc lĺp cho tŸng loĮi chŶng khoán ÂĬŰc mua bán trên thŘ trĬŪng và có giá trŘ thŘ trĬŪng
thĲp hĪn giá trŘ ghi sŢ.
Giá trŘ thŘ trĬŪng cŴa chŶng khoán vŞn niêm yŌt ÂĬŰc xác ÂŘnh là trên cĪ sŬ giá khŨp lŔnh (giá bình quân ÂŞi vŨi các cŢ phiŌu
niêm yŌt trên SŬ Giao dŘch chŶng khoán Hà NŦi, giá Âóng cźa ÂŞi vŨi SŬ Giao DŘch chŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh) tĮi
ngày 31 tháng 12 nĤm 2010.
ÁŞi vŨi các chŶng khoán vŞn cŴa các công ty chĬa niêm yŌt trên thŘ trĬŪng chŶng khoán nhĬng Âã ÂĤng ký giao dŘch trên thŘ
trĬŪng giao dŘch cŴa các công ty ÂĮi chúng chĬa niêm yŌt (UPCom) thì giá trŘ thŘ trĬŪng ÂĬŰc xác ÂŘnh là giá giao dŘch bình
quân trên hŔ thŞng tĮi ngày lĺp dž phòng.
ÁŞi vŨi các chŶng khoán vŞn cŴa các công ty chĬa ÂĤng ký giao dŘch trên thŘ trĬŪng giao dŘch cŴa các công ty ÂĮi chúng chĬa
niêm yŌt (UPCom) thì giá trŘ thŘ trĬŪng ÂĬŰc xác ÂŘnh là giá trung bình trên cĪ sŬ tham khİo báo giá ÂĬŰc cung cĲp bŬi tŞi
thiŐu ba (03) công ty chŶng khoán có quy mô lŨn và uy tín trên thŘ trĬŪng chŶng khoán. Các chŶng khoán không có giá tham
khİo tŸ các nguŠn trên sŊ ÂĬŰc phİn ánh theo giá gŞc.
ÁŞi vŨi các chŶng khoán vŞn cŴa các công ty chĬa ÂĤng ký giao dŘch trên thŘ trĬŪng giao dŘch cŴa các công ty ÂĮi chúng chĬa
niêm yŌt (UPCom) và cĨng chĬa ÂĬŰc giao dŘch phŢ biŌn trên thŘ trĬŪng, dž phòng giİm giá ÂĬŰc lĺp nŌu tŢ chŶc kinh tŌ mà
Công ty Âang ÂĴu tĬ bŘ lŤ (trŸ trĬŪng hŰp lŤ theo kŌ hoĮch Âã ÂĬŰc xác ÂŘnh trong phĬĪng án kinh doanh trĬŨc khi ÂĴu tĬ)
theo hĬŨng dĸn cŴa Thông tĬ sŞ 228/2009/TT-BTC do BŦ Tài chính ban hành ngày 07 tháng 12 nĤm 2009. Theo Âó, mŶc
trích lĺp dž phòng là chênh lŔch giża vŞn góp thžc tŌ cŴa các bên tĮi tŢ chŶc kinh tŌ và vŞn chŴ sŬ hżu thžc có nhân (x) vŨi
tƄ lŔ VŞn ÂĴu tĬ cŴa doanh nghiŔp so vŨi tŢng vŞn góp thžc tŌ cŴa các bên tĮi tŢ chŶc kinh tŌ.
3.11 Các hŰp ÂŠng mua lĮi và bán lĮi
Nhżng chŶng khoán ÂĬŰc mua ÂŠng thŪi cam kŌt sŊ bán lĮi vào mŦt thŪi ÂiŐm nhĲt ÂŘnh trong tĬĪng lai (các hŰp ÂŠng bán
lĮi) không ÂĬŰc ghi tĤng trên báo cáo tài chính. Khoİn tiŎn thanh toán theo thŜa thuĺn này ÂĬŰc ghi nhĺn nhĬ mŦt tài sİn trên

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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3.11 Các hŰp ÂŠng mua lĮi và bán lĮi (tiŌp theo)
bİng cân ÂŞi kŌ toán và phĴn chênh lŔch giża giá bán lĮi và giá mua ÂĬŰc phân bŢ theo phĬĪng pháp ÂĬŪng thŀng vào kŌt
quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh trong suŞt thŪi gian hiŔu lžc cŴa hŰp ÂŠng theo lãi suĲt trên hŰp ÂŠng. ÁŞi vŨi các cam kŌt quá hĮn,
phĴn chênh lŔch này không ÂĬŰc dž thu và ÂĬŰc ghi nhĺn vào báo cáo kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh khi Công ty thžc nhĺn.
Nhżng chŶng khoán ÂĬŰc bán ÂŠng thŪi ÂĬŰc cam kŌt sŊ mua lĮi vào mŦt thŪi ÂiŐm nhĲt ÂŘnh trong tĬĪng lai (các hŰp ÂŠng
mua lĮi) vĸn ÂĬŰc ghi nhĺn trên báo cáo tài chính. Khoİn tiŎn nhĺn ÂĬŰc theo thŜa thuĺn này ÂĬŰc ghi nhĺn nhĬ khoİn nŰ
phİi trİ trên bİng cân ÂŞi kŌ toán và phĴn chênh lŔch giża giá bán và giá mua lĮi ÂĬŰc phân bŢ theo phĬĪng pháp ÂĬŪng
thŀng vào kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh trong suŞt thŪi gian hiŔu lžc cŴa hŰp ÂŠng theo lãi suĲt trên hŰp ÂŠng.
3.12 Các khoİn phİi trİ và chi phí trích trĬŨc
Các khoİn phİi trİ và chi phí trích trĬŨc ÂĬŰc ghi nhĺn cho sŞ tiŎn phİi trİ trong tĬĪng lai liên quan ÂŌn hàng hóa và dŘch vŲ
Âã nhĺn ÂĬŰc không phŲ thuŦc vào viŔc Công ty Âã nhĺn ÂĬŰc hóa ÂĪn cŴa nhà cung cĲp hay chĬa
3.13 LŰi ích cŴa nhân viên
3.13.1 TrŰ cĲp nghŖ hĬu
Nhân viên Công ty khi nghŖ hĬu sŊ ÂĬŰc nhĺn trŰ cĲp vŎ hĬu tŸ Bİo hiŐm Xã hŦi thuŦc BŦ Lao ÂŦng và ThĬĪng binh Xã hŦi.
Công ty sŊ phİi Âóng bİo hiŐm xã hŦi cho mŤi nhân viên bľng 16,00% lĬĪng cĪ bİn hàng tháng cŴa hŚ. Ngoài ra, Công ty
không phİi có mŦt nghĦa vŲ nào khác.
Nhân viên Công ty khi nghŖ hĬu do sļp xŌp lĮi lao ÂŦng ÂĬŰc hĬŬng trŰ cĲp mŦt tháng lĬĪng cĪ bİn cho mŦt nĤm (mĬŪi hai
tháng) công tác và mŦt nźa tháng lĬĪng cĪ bİn cho mŤi tháng nghŖ hĬu trĬŨc tuŢi (tŞi Âa bľng 30 tháng), hĮch toán vào
quƆ trŰ cĲp mĲt viŔc làm cŴa Công ty. Ngoài ra ngĬŪi lao ÂŦng ÂĬŰc trŰ cĲp 3 tháng lĬĪng bľng mŶc lĬĪng hiŔn hĬŬng (lĲy
tŸ lĬĪng dž phòng).
3.13.2 TrŰ cĲp thôi viŔc tž nguyŔn và trŰ cĲp mĲt viŔc
TrŰ cĲp thôi viŔc tž nguyŔn: theo ÁiŎu 42 BŦ Luĺt Lao ÂŦng sźa ÂŢi ngày 02 tháng 04 nĤm 2002, Công ty có nghĦa vŲ chi
trİ trŰ cĲp thôi viŔc bľng mŦt nźa tháng lĬĪng cŦng vŨi các trŰ cĲp khác (nŌu có) cho mŤi nĤm làm viŔc tính ÂŌn ngày 31
tháng 12 nĤm 2008 cho nhżng nhân viên tž nguyŔn thôi viŔc. TŸ ngày 01 tháng 01 nĤm 2009, mŶc lĬĪng bình quân tháng
ÂŐ tính trŰ cĲp thôi viŔc sŊ ÂĬŰc ÂiŎu chŖnh vào cuŞi mŤi kƀ báo cáo theo mŶc lĬĪng bình quân cŴa sáu tháng gĴn nhĲt tính
ÂŌn thŪi ÂiŐm lĺp báo cáo.
TrŰ cĲp mĲt viŔc: theo ÁiŎu 17 cŴa BŦ Luĺt Lao ÂŦng, Công ty có nghĦa vŲ chi trİ trŰ cĲp cho nhân viên bŘ mĲt viŔc do thay
ÂŢi cĪ cĲu tŢ chŶc hońc công nghŔ. Trong trĬŪng hŰp này, Công ty có nghĦa vŲ chi trİ trŰ cĲp mĲt viŔc bľng mŦt tháng lĬĪng
cho mŤi nĤm làm viŔc mŶc trích lĺp tŞi thiŐu cho ngĬŪi lao ÂŦng bľng hai tháng lĬĪng. TĤng hońc giİm sŞ dĬ tài khoİn dž
phòng ÂĬŰc hĮch toán vào “Chi phí quİn lý doanh nghiŔp” trong kƀ.
3.13.3 TrŰ cĲp thĲt nghiŔp
Theo Thông tĬ sŞ 04/2009/TT-BLÁTBXH hĬŨng dĸn NghŘ ÂŘnh sŞ 127/2008/NÁ-CP vŎ bİo hiŐm thĲt nghiŔp, tŸ ngày 01 tháng
01 nĤm 2009, Công ty có nghĦa vŲ Âóng bİo hiŐm thĲt nghiŔp vŨi mŶc bľng 1,00% quƆ tiŎn lĬĪng, tiŎn công Âóng bİo hiŐm
thĲt nghiŔp cŴa nhżng ngĬŪi tham gia bİo hiŐm thĲt nghiŔp và trích 1,00% tiŎn lĬĪng, tiŎn công tháng Âóng bİo hiŐm thĲt
nghiŔp cŴa tŸng ngĬŪi lao ÂŦng ÂŐ Âóng cùng lúc vào QuƆ Bİo hiŐm ThĲt nghiŔp.
3.14 Các nghiŔp vŲ bľng ngoĮi tŔ
Các nghiŔp vŲ phát sinh bľng các ÂĪn vŘ tiŎn tŔ khác vŨi ÂĪn vŘ tiŎn tŔ kŌ toán cŴa Công ty (VNÁ) ÂĬŰc hĮch toán theo tƄ giá
giao dŘch vào ngày phát sinh nghiŔp vŲ. TĮi ngày kŌt thúc kƀ kŌ toán, các khoİn mŲc tiŎn tŔ có gŞc ngoĮi tŔ ÂĬŰc Âánh giá lĮi
theo tƄ giá bình quân liên ngân hàng vào thŪi ÂiŐm này. TĲt cİ các khoİn chênh lŔch tƄ giá thžc tŌ phát sinh trong nĤm và chênh
lŔch do Âánh giá lĮi sŞ dĬ tiŎn tŔ có gŞc ngoĮi tŔ cuŞi kƀ ÂĬŰc hĮch toán vào kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh cŴa nĤm tài chính.
3.15 CŢ phiŌu quƆ
Các công cŲ vŞn chŴ sŬ hżu ÂĬŰc Công ty mua lĮi (cŢ phiŌu quƆ) ÂĬŰc ghi nhĺn theo nguyên giá và trŸ vào vŞn chŴ sŬ hżu. Công
ty không ghi nhĺn các khoİn lãi (lŤ) khi mua, bán, phát hành hońc hŴy các công cŲ vŞn chŴ sŬ hżu cŴa mình.
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3.16 Phân chia lŰi nhuĺn
LŰi nhuĺn thuĴn sau thuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp có thŐ ÂĬŰc chia cho các nhà ÂĴu tĬ sau khi ÂĬŰc ÁĮi HŦi ÂŠng CŢ Âông
phê duyŔt và sau khi Âã trích lĺp các quƆ dž phòng theo ÁiŎu lŔ Công ty và các quy ÂŘnh cŴa pháp luĺt ViŔt Nam.
3.17 Ghi nhĺn doanh thu
Doanh thu ÂĬŰc ghi nhĺn khi Công ty có khİ nĤng nhĺn ÂĬŰc các lŰi ích kinh tŌ có thŐ xác ÂŘnh ÂĬŰc mŦt cách chļc chļn.
Các ÂiŎu kiŔn ghi nhĺn cŲ thŐ sau Âây cĨng phİi ÂĬŰc Âáp Ŷng khi ghi nhĺn doanh thu:
Doanh thu hoĮt ÂŦng môi giŨi chŶng khoán
Doanh thu tŸ hoĮt ÂŦng môi giŨi chŶng khoán ÂĬŰc ghi nhĺn trong báo cáo kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh khi giao dŘch chŶng
khoán ÂĬŰc thžc hiŔn.
Doanh thu hoĮt ÂŦng ÂĴu tĬ chŶng khoán
Doanh thu tŸ hoĮt ÂŦng ÂĴu tĬ chŶng khoán ÂĬŰc xác ÂŘnh dža trên mŶc chênh lŔch giá bán và giá vŞn bình quân cŴa chŶng
khoán.
CŢ tŶc
Doanh thu ÂĬŰc ghi nhĺn khi quyŎn ÂĬŰc nhĺn khoİn thanh toán cŢ tŶc cŴa Công ty ÂĬŰc xác lĺp.
TiŎn lãi
Doanh thu ÂĬŰc ghi nhĺn khi tiŎn lãi phát sinh trên cĪ sŬ dŠn tích (có tính ÂŌn lŰi tŶc mà tài sİn Âem lĮi) trŸ khi khİ nĤng
thu hŠi tiŎn lãi không chļc chļn.
Doanh thu cung cĲp dŘch vŲ
Khi có thŐ xác ÂŘnh ÂĬŰc kŌt quİ hŰp ÂŠng mŦt cách chļc chļn, doanh thu sŊ ÂĬŰc ghi nhĺn dža vào mŶc ÂŦ hoàn thành
công viŔc.
NŌu không thŐ xác ÂŘnh ÂĬŰc kŌt quİ hŰp ÂŠng mŦt cách chļc chļn, doanh thu sŊ chŖ ÂĬŰc ghi nhĺn Ŭ mŶc có thŐ thu hŠi
ÂĬŰc cŴa các chi phí Âã ÂĬŰc ghi nhĺn.
3.18 PhĬĪng pháp tính giá vŞn chŶng khoán tž doanh bán ra
Công ty áp dŲng phĬĪng pháp bình quân gia quyŎn di ÂŦng ÂŐ tính giá vŞn cŢ phiŌu tž doanh bán ra và phĬĪng pháp bình quân
gia quyŎn ÂŐ tính giá vŞn trái phiŌu dài hĮn bán ra.
3.19 ThuŌ
ThuŌ thu nhĺp hiŔn hành
Tài sİn thuŌ thu nhĺp và thuŌ thu nhĺp phİi nŦp cho nĤm hiŔn hành và các nĤm trĬŨc ÂĬŰc xác ÂŘnh bľng sŞ tiŎn dž kiŌn
phİi nŦp cho (hońc ÂĬŰc thu hŠi tŸ) cĪ quan thuŌ, dža trên các mŶc thuŌ suĲt và các luĺt thuŌ có hiŔu lžc ÂŌn ngày kŌt thúc
kƀ kŌ toán.
ThuŌ thu nhĺp hiŔn hành ÂĬŰc ghi nhĺn vào kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh ngoĮi trŸ trĬŪng hŰp thuŌ thu nhĺp phát sinh liên
quan ÂŌn mŦt khoİn mŲc ÂĬŰc ghi thŀng vào vŞn chŴ sŬ hżu, trong trĬŪng hŰp này, thuŌ thu nhĺp hiŔn hành cĨng ÂĬŰc ghi
nhĺn tržc tiŌp vào vŞn chŴ sŬ hżu.
Doanh nghiŔp chŖ ÂĬŰc bù trŸ các tài sİn thuŌ thu nhĺp hiŔn hành và thuŌ thu nhĺp hiŔn hành phİi trİ khi doanh nghiŔp có
quyŎn hŰp pháp ÂĬŰc bù trŸ giża tài sİn thuŌ thu nhĺp hiŔn hành vŨi thuŌ thu nhĺp hiŔn hành phİi nŦp và doanh nghiŔp dž
ÂŘnh thanh toán thuŌ thu nhĺp hiŔn hành phİi trİ và tài sİn thuŌ thu nhĺp hiŔn hành trên cĪ sŬ thuĴn.
ThuŌ thu nhĺp hoãn lĮi
ThuŌ thu nhĺp hoãn lĮi ÂĬŰc xác ÂŘnh cho các khoİn chênh lŔch tĮm thŪi vào ngày kŌt thúc kƀ kŌ toán nĤm giża cĪ sŬ tính
thuŌ thu nhĺp cŴa các tài sİn và nŰ phİi trİ và giá trŘ ghi sŢ cŴa chúng cho mŲc Âích lĺp báo cáo tài chính.
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vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
3.

CÁC CHÍNH SÁCH Kŋ TOÁN CHų YŋU (tiŌp theo)
3.19 ThuŌ (tiŌp theo)
ThuŌ thu nhĺp hoãn lĮi (tiŌp theo)
ThuŌ thu nhĺp hoãn lĮi phİi trİ ÂĬŰc ghi nhĺn cho tĲt cİ các khoİn chênh lŔch tĮm thŪi chŘu thuŌ, ngoĮi trŸ:
•

ThuŌ thu nhĺp hoãn lĮi phİi trİ phát sinh tŸ ghi nhĺn ban ÂĴu cŴa mŦt tài sİn hay nŰ phİi trİ tŸ mŦt giao dŘch mà giao dŘch
này không có İnh hĬŬng ÂŌn lŰi nhuĺn kŌ toán hońc lŰi nhuĺn tính thuŌ thu nhĺp (hońc lŤ tính thuŌ) tĮi thŪi ÂiŐm phát sinh
giao dŘch;

Tài sİn thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi cĴn ÂĬŰc ghi nhĺn cho tĲt cİ các chênh lŔch tĮm thŪi ÂĬŰc khĲu trŸ, giá trŘ ÂĬŰc khĲu trŸ chuyŐn
sang các nĤm sau cŴa các khoİn lŤ tính thuŌ và các khoİn Ĭu Âãi thuŌ chĬa sź dŲng, khi chļc chļn trong tĬĪng lai sŊ có lŰi
nhuĺn tính thuŌ ÂŐ sź dŲng nhżng chênh lŔch tĮm thŪi ÂĬŰc khĲu trŸ, các khoİn lŤ tính thuŌ và các Ĭu Âãi thuŌ chĬa sź dŲng
này, ngoĮi trŸ:
•

Tài sİn thuŌ hoãn lĮi phát sinh tŸ ghi nhĺn ban ÂĴu cŴa mŦt tài sİn hońc nŰ phİi trİ tŸ mŦt giao dŘch mà giao dŘch này không
có İnh hĬŬng ÂŌn lŰi nhuĺn kŌ toán hońc lŰi nhuĺn tính thuŌ thu nhĺp (hońc lŤ tính thuŌ) tĮi thŪi ÂiŐm phát sinh giao dŘch;

Giá trŘ ghi sŢ cŴa tài sİn thuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp hoãn lĮi phİi ÂĬŰc xem xét lĮi vào ngày kŌt thúc kƀ kŌ toán và phİi giİm
giá trŘ ghi sŢ cŴa tài sİn thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi ÂŌn mŶc bİo Âİm chļc chļn có ÂŴ lŰi nhuĺn tính thuŌ cho phép lŰi ích cŴa
mŦt phĴn hońc toàn bŦ tài sİn thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi ÂĬŰc sź dŲng. Các tài sİn thuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp hoãn lĮi chĬa
ghi nhĺn trĬŨc Âây ÂĬŰc xem xét lĮi vào ngày kŌt thúc kƀ kŌ toán và ÂĬŰc ghi nhĺn khi chļc chļn có ÂŴ lŰi nhuĺn tính thuŌ
ÂŐ có thŐ sź dŲng các tài sİn thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi chĬa ghi nhĺn này.
Tài sİn thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi và thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi phİi trİ ÂĬŰc xác ÂŘnh theo thuŌ suĲt dž tính sŊ áp dŲng cho nĤm
tài sİn ÂĬŰc thu hŠi hay nŰ phİi trİ ÂĬŰc thanh toán, dža trên các mŶc thuŌ suĲt và luĺt thuŌ có hiŔu lžc vào ngày kŌt thúc
kƀ kŌ toán.
ThuŌ thu nhĺp hoãn lĮi ÂĬŰc ghi nhĺn vào kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh ngoĮi trŸ trĬŪng hŰp thuŌ thu nhĺp phát sinh liên
quan ÂŌn mŦt khoİn mŲc ÂĬŰc ghi thŀng vào vŞn chŴ sŬ hżu, trong trĬŪng hŰp này, thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi cĨng ÂĬŰc ghi
nhĺn tržc tiŌp vào vŞn chŴ sŬ hżu.
Doanh nghiŔp chŖ ÂĬŰc bù trŸ các tài sİn thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi và thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi phİi trİ khi doanh nghiŔp có
quyŎn hŰp pháp ÂĬŰc bù trŸ giża tài sİn thuŌ thu nhĺp hiŔn hành vŨi thuŌ thu nhĺp hiŔn hành phİi nŦp và các tài sİn thuŌ
thu nhĺp hoãn lĮi và thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi phİi trİ liên quan tŨi thuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp ÂĬŰc quİn lý bŬi cùng mŦt cĪ
quan thuŌ ÂŞi vŨi cùng mŦt ÂĪn vŘ chŘu thuŌ và doanh nghiŔp dž ÂŘnh thanh toán thuŌ thu nhĺp hiŔn hành phİi trİ và tài sİn
thuŌ thu nhĺp hiŔn hành trên cĪ sŬ thuĴn.

4.

-

2. NŰ phİi trİ bŦ phĺn phân bŢ

3. NŰ phİi trİ không phân bŢ

Toàn bŦ hoĮt ÂŦng cŴa Công ty diŒn ra trên lãnh thŢ ViŔt Nam.

4.2 Thông tin báo cáo bŦ phĺn theo khu vžc ÂŘa lý

822.330.224.508

822.330.224.508

1. NŰ phİi trİ bŦ phĺn tržc tiŌp

TŢng công nŰ

122.462.388.076

TŢng tài sİn

-

102.619.369.319

2. Tài sİn phân bŢ

3. Tài sİn không phân bŢ

19.843.018.757

106.730.177.976

-

2.919.511.838

1. Tài sİn bŦ phĺn

TĮi ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

LŰi nhuĺn tŸ hoĮt ÂŦng kinh doanh trĬŨc
thuŌ

4. LŰi nhuĺn khác

3. Chi phí khĲu hao

41.401.294.355

151.050.984.169

1. Doanh thu thuĴn vŎ hoĮt ÂŦng kinh doanh

2. Các chi phí tržc tiŌp

Môi giŨi và
dŘch vŲ khách hàng

Thông tin báo cáo bŦ phĺn theo lĦnh vžc kinh doanh

Cho nĤm tài chính kŌt thúc
ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

4.1

THÔNG TIN BÁO CÁO Bť PHĹN

131.386.861

-

131.386.861

-

177.742.777.682

-

547.303.303

177.195.474.379

(26.171.948.762)

-

31.404.617

85.575.935.941

59.435.391.796

Tž doanh

vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày

Kinh doanh
nguŠn vŞn

62.869.148.752

-

1.182.481.752

61.686.667.000

2.127.236.824.059

-

4.925.729.727

2.122.311.094.332

189.705.346.150

-

5.133.928.770

58.894.694.408

253.733.969.328
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7.909.232.076

-

7.686.131.387

223.100.689

37.435.040.897

-

32.017.243.228

5.417.797.669

(42.362.709.069)

70.196.144

3.438.682.786

45.622.446.285

6.628.223.858

Các bŦ phĺn
khác

42.567.523.879

42.567.523.879

-

-

60.101.795.148

60.101.795.148

-

-

-

-

-

-

-

Không
phân bŢ

935.807.516.076

42.567.523.879

9.000.000.000

884.239.992.197

2.524.978.825.862

60.101.795.148

140.109.645.577

2.324.767.385.137

227.900.866.295

70.196.144

11.523.528.011

231.494.370.989

470.848.569.151

TŢng cŦng

VNÁ
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vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
5.

TIōN VÀ CÁC KHOįN TīĩNG ÁīĩNG TIōN
VNÁ
Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

294.714.979

288.475.354

TiŎn gźi ngân hàng

1.239.190.113.820

826.526.507.884

TšNG CťNG

1.239.484.828.799

826.814.983.238

TiŎn mńt

Vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010, tiŎn gźi ngân hàng có bao gŠm các khoİn tiŎn gźi có kƀ hĮn tŸ mŦt ÂŌn hai tháng vŨi lãi suĲt tŸ
13,50%/nĤm ÂŌn 16,80%/nĤm (vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2009: lãi suĲt tŸ 10,47%/nĤm ÂŌn 13,00%/nĤm).
6.

GIÁ TRŗ KHŝI LīůNG GIAO DŗCH THŽC HIœN TRONG NģM
VNÁ
KhŞi lĬŰng giao dŘch thžc
hiŔn trong nĤm

Giá trŘ giao dŘch
thžc hiŔn trong nĤm

- CŢ phiŌu

31.808.420

1.294.493.305.000

- Trái phiŌu

3.650.000

363.770.950.000

2.168.096.312

69.073.465.495.700

- Trái phiŌu

50.830.000

5.625.606.420.000

TšNG CťNG

2.254.384.732

76.357.336.170.700

a. CŴa Công ty

b. CŴa nhà ÂĴu tĬ
- CŢ phiŌu
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vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
7.

TÌNH HÌNH ÁĳU Tī TÀI CHÍNH
VNÁ
So vŨi giá thŘ trĬŪng

Các khoİn ÂĴu tĬ tài chính
ngļn hĮn
- CŢ phiŌu niêm yŌt
- CŢ phiŌu chĬa niêm yŌt

SŞ lĬŰng
(ÂĪn vŘ)

Giá trŘ theo
sŢ sách kŌ toán

1.675.792
9.314.175

26.450.842.546
219.576.709.502

35.335.766 (3.979.437.799) 22.506.740.513
- (65.153.136.867) 154.423.572.635

246.027.552.048

35.335.766 (69.132.574.666) 176.930.313.148

TšNG CťNG
ChŶng khoán ÂĴu tĬ
ChŶng khoán słn sàng
ÂŐ bán
- Trái phiŌu

200.000

TĤng

20.596.836.384

Giİm

-

-

TŢng giá trŘ
theo giá thŘ trĬŪng

20.596.836.384

7.1 Các khoİn ÂĴu tĬ tài chính ngļn hĮn
Chi tiŌt các khoİn ÂĴu tĬ tài chính ngļn hĮn do Công ty nļm giż nhĬ sau:
VNÁ
Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

ÁĴu tĬ chŶng khoán ngļn hĮn

246.027.552.048

348.596.184.618

Dž phòng giİm giá ÂĴu tĬ ngļn hĮn

(69.132.574.666)

(81.090.730.512)

Giá trŘ thuĴn ÂĴu tĬ tài chính ngļn hĮn

176.894.977.382

267.505.454.106

Chi tiŌt tình hình tĤng giİm dž phòng giİm giá:
VNÁ
Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

Dž phòng giİm giá ÂĴu kƀ

81.090.730.512

189.549.554.129

CŦng: Dž phòng trích lĺp trong nĤm

21.348.366.362

41.831.228.559

TrŸ: Hoàn nhĺp dž phòng trong nĤm

(33.306.522.208)

(150.290.052.176)

69.132.574.666

81.090.730.512

Dž phòng giİm giá cuŞi kƀ
7.2 ChŶng khoán słn sàng ÂŐ bán

VNÁ

Trái phiŌu Chính phŴ
Trái phiŌu Chính phŴ ÂŘa phĬĪng
TšNG CťNG

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

20.596.836.384

20.596.836.384

-

32.074.500.000

20.596.836.384

52.671.336.384

909.338.636.418

15.781.390.634
15.781.390.634
-

-

-

-

-

27.893.372.903
-

27.893.372.903
-

4.835.573.653
1.000.000.000

5.835.573.653

Giİm

566.665.108

328.408.250.648

10.431.951.970
2.825.169.299

39.985.876.737

382.217.913.762

583.991.019.568

7.029.745.083.126

265.000.000.000

2.303.909.969.350

31.249.358.331

156.883.303

492.707.957.696

13.067.939.069
2.583.946.327

39.985.876.737

548.502.603.132

583.957.832.308

6.833.935.545.561

265.000.000.000

2.308.332.898.757

31.170.084.920

10.213.895.430.375 10.022.396.361.546

5.892.925.553
-

5.892.925.553

TĤng

SŞ phát sinh trong nĤm

15.911.057.734 10.602.006.269.690 10.576.734.538.331

129.667.100

1.000.000.000

28.893.372.903

129.667.100

SŞ khó Âòi

1.000.000.000

SŞ quá hĮn

SŞ ÂĴu nĤm
SŞ quá hĮn

SŞ cuŞi nĤm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.788.918.795

-

934.610.367.777 2.915.942.500 15.918.785.895

428.290.650

80.593.665.855 2.915.942.500

2.640.908.672
3.104.528.120

-

129.867.100

129.867.100

SŞ khó Âòi

- 15.788.918.795

-

-

86.767.393.297 2.915.942.500

88.807.260

806.033.372.146

-

39.974.320.673

559.255.401

846.655.755.480

1.057.351.900
129.867.100

1.187.219.000

TŢng sŞ

18.834.728.395

-

2.915.942.500

-

-

2.915.942.500

-

-

-

15.788.918.795

-

15.788.918.795

129.867.100

129.867.100

SŞ dž phòng

VNÁ

B09-CTCK
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hŰp ÂŠng sŞ 01 ÂĬŰc ký kŌt vào ngày 18 tháng 8 nĤm 2010, theo Âó, vào ngày 25 tháng 5 nĤm 2010, Công ty mua 100,000 trái phiŌu Ngân hàng TMCP Quân ÁŦi cŴa PVFC và cam kŌt bán lĮi vào ngày 24 tháng 02 nĤm 2011 vŨi lãi suĲt mua lĮi là 11%/nĤm.

(*): SŞ cuŞi nĤm có bao gŠm khoİn phİi thu sŞ tiŎn là VNÁ 61.686.667.000 tŸ Công ty Tài chính CŢ phĴn DĴu Khí ViŔt Nam (“PVFC”) theo hŰp ÂŠng mua bán trái phiŌu có kƀ hĮn sŞ 26/05/MBTP/HSC-PVFC ÂĬŰc ký kŌt vào ngày 25 tháng 5 nĤm 2010 và phŲ lŲc

TšNG CťNG

1. Phİi thu cŴa khách
1.129.867.100
hàng
- Phİi thu dŘch vŲ tĬ vĲn
- Phİi thu hoĮt ÂŦng tž
1.129.867.100
doanh
2. Phİi thu hoĮt ÂŦng
655.156.686.651
giao dŘch chŶng khoán
- Phİi thu nhà ÂĴu tĬ
479.981.990
nĬŨc ngoài
- Phİi thu dŘch vŲ Ŷng
44.397.250.080
trĬŨc cho nhà ÂĴu tĬ
- Phİi thu tŸ hŰp ÂŠng
Âńt cŚc mua cŢ phĴn
- Phİi thu khách hàng 610.223.834.581
vŎ nghiŔp vŲ hŰp tác
ÂĴu tĬ
- Phİi thu khách hàng
55.620.000
giao dŘch OTC
3. Các khoİn phİi thu
253.052.082.667
khác
- Phİi thu lãi tŸ hŰp
ÂŠng Âńt cŚc mua cŢ
phĴn
- Phİi thu lãi trái phiŌu
5.276.895.771
- Phİi thu lãi tiŎn gźi
2.863.305.148
Ngân hàng
- Phİi thu theo các hŰp
ÂŠng mua và cam kŌt 244.893.372.903
bán lĮi (*)
- Các khoİn phİi thu
18.508.845
ngļn hĮn khác

TŢng sŞ

CÁC KHOįN PHįI THU NGĻN HĭN

CHŕ TIÊU

8.

vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
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vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày

9.

TÀI SįN NGĻN HĭN KHÁC
VNÁ
Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

TĮm Ŷng

322.576.014

312.279.535

Tài sİn thiŌu chŪ xź lý

166.200.000

166.200.000

45.398.600

797.978.161

534.174.614

1.276.457.696

Áńt cŚc thuê nhà, phĴn mŎm
TšNG CťNG
10. TÀI SįN Cŝ ÁŗNH HŻU HÌNH

VNÁ
PhĬĪng tiŔn vĺn tİi

Trang thiŌt bŘ vĤn phòng

TŢng cŦng

3.219.787.884

13.439.229.396

16.659.017.280

Mua trong nĤm

-

14.227.142.818

14.227.142.818

ÁĴu tĬ XDCB hoàn thành

-

366.913.911

366.913.911

Giİm do thanh lý

-

(402.356.627)

(402.356.627)

3.219.787.884

27.630.929.498

30.850.717.382

13.640.000

4.582.802.892

4.596.442.892

1.420.553.390

7.088.112.833

8.508.666.223

538.904.647

6.215.806.537

6.754.711.184

-

(402.356.627)

(402.356.627)

1.959.458.037

12.901.562.743

14.861.020.780

Ngày 01 tháng 01 nĤm 2010

1.799.234.494

6.351.116.563

8.150.351.057

Ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

1.260.329.847

14.729.366.755

15.989.696.602

Nguyên giá:
Ngày 01 tháng 01 nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12 nĤm 2010
Trong Âó:
Áã khĲu hao hŌt
Giá trŘ hao mòn:
Ngày 01 tháng 01 nĤm 2010
KhĲu hao trong nĤm
Giİm do thanh lý
Ngày 31 tháng 12 nĤm 2010
Giá trŘ còn lĮi:

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
11. TÀI SįN Cŝ ÁŗNH VÔ HÌNH
VNÁ
PhĴn mŎm tin hŚc
Nguyên giá:
Ngày 01 tháng 01 nĤm 2010

12.022.890.751

Mua trong nĤm

3.472.728.924

ÁĴu tĬ XDCB hoàn thành

1.762.604.605

Ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

17.258.224.280

Trong Âó:
Áã khĲu hao hŌt

204.999.238

Giá trŘ hao mòn:
Ngày 01 tháng 01 nĤm 2010

4.114.960.305

TĤng trong nĤm

4.768.816.827

Ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

8.883.777.132

Giá trŘ còn lĮi:
Ngày 01 tháng 01 nĤm 2010

7.907.930.446

Ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

8.374.447.148

12. CHI PHÍ ÁĳU Tī XÂY DŽNG Cĩ BįN Dū DANG
VNÁ
Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

2.614.950.000

-

Nâng cĲp phĴn mŎm giao dŘch

-

1.762.604.605

Mua sļm tài sİn cŞ ÂŘnh khác

68.172.090

366.913.911

2.683.122.090

2.129.518.516

Lļp Âńt trung tâm dż liŔu

TšNG CťNG
13. CHI PHÍ TRį TRīŧC DÀI HĭN

VNÁ

Chi phí tiŎn thuê vĤn phòng (*)
Chi phí cİi tĮo vĤn phòng
Trİ trĬŨc vĺt dŲng vĤn phòng
TšNG CťNG

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

126.866.386.442

18.595.617.764

4.895.378.141

1.543.724.826

834.994.382

1.789.733.574

132.596.758.965

21.929.076.164

(*): Bao gŠm trong sŞ này là khoİn tiŎn 112.365.389.652 VNÁ thanh toán 100% giá trŘ hŰp ÂŠng thuê vĤn phòng tĮi AB Tower vŨi
diŔn tích là 1.802 mét vuông cho thŪi hĮn 40 nĤm.
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vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
14. TIōN NťP QUƅ Hţ TRů THANH TOÁN
TiŎn nŦp quƆ hŤ trŰ thanh toán phİn ánh các khoİn tiŎn ký quƆ tĮi các trung tâm giao dŘch chŶng khoán.
Theo QuyŌt ÂŘnh sŞ 60/2004/QÁ-BTC ngày 15 tháng 7 nĤm 2004, QuyŌt ÂŘnh sŞ 72/2005/QÁ-BTC ngày 21 tháng 10 nĤm 2005 cŴa
BŦ Tài chính và QuyŌt ÂŘnh sŞ 17/2005/QÁ-TTLK ngày 02 tháng 4 nĤm 2008 cŴa Trung tâm LĬu ký thuŦc ųy ban ChŶng khoán Nhà
nĬŨc, Công ty phİi ký quƆ mŦt khoİn tiŎn ban ÂĴu là 120 triŔu ÂŠng tĮi mŤi trung tâm giao dŘch chŶng khoán và hàng nĤm phİi Âóng
thêm 0,01% tŢng giá trŘ chŶng khoán môi giŨi cŴa nĤm trĬŨc.
BiŌn ÂŦng tiŎn nŦp quƆ hŤ trŰ thanh toán trong nĤm nhĬ sau:
VNÁ
TiŎn nŦp ban ÂĴu

120.000.000

TiŎn lãi nhĺn ÂĬŰc cŴa nĤm 2006, 2007

25.487.076

Lãi nhĺn ÂĬŰc trong nĤm 2009

52.901.505

TiŎn nŦp bŢ sung trong nĤm 2009

2.140.647.805

SŞ dĬ ÂŌn ngày 31 tháng 12 nĤm 2009

2.339.036.386

Lãi nhĺn ÂĬŰc trong nĤm 2010

201.994.487

TiŎn nŦp bŢ sung trong nĤm 2010

1.745.104.008

SŞ dĬ ÂŌn ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

4.286.134.881

15. TÀI SįN DÀI HĭN KHÁC
Áây là khoİn tiŎn Âńt cŚc thuê vĤn phòng hoĮt ÂŦng cŴa Công ty.
16. THUŋ VÀ CÁC KHOįN PHįI NťP NHÀ NīŧC
VNÁ
Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

ThuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp (ThuyŌt minh sŞ 25.2)

7.376.283.374

30.716.234.517

ThuŌ thu nhĺp cá nhân cŴa nhà ÂĴu tĬ

4.479.443.605

-

616.717.535

318.119.895

65.266.178

84.967.998

-

4.711.400.968

12.537.710.692

35.830.723.378

ThuŌ thu nhĺp cá nhân cŴa nhân viên
ThuŌ giá trŘ gia tĤng
Các loĮi thuŌ khác
TšNG CťNG

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
17. CHI PHÍ PHįI TRį
VNÁ
Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

PhŲ cĲp hoàn thành công viŔc phİi trİ cho nhân viên

9.000.000.000

7.167.892.437

Phí môi giŨi phİi trİ cho SŬ GDCK

2.795.224.947

1.925.527.037

505.656.650

123.000.002

12.300.881.597

9.216.419.476

Chi phí phİi trİ khác
TšNG CťNG
18. PHįI TRį HOĭT ÁťNG GIAO DŗCH CHŵNG KHOÁN

VNÁ
Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

TiŎn gźi thanh toán bù trŸ vŨi SŬ GDCK

513.321.240.000

113.172.421.000

TiŎn gźi thanh toán GDCK cŴa nhà ÂĴu tĬ

303.038.955.561

332.387.192.063

3.026.000.000

3.026.000.000

Phİi trİ khác

148.804.000

176.354.000

TšNG CťNG

819.534.999.561

448.761.967.063

Phİi trİ nhà ÂĴu tĬ GDCK chĬa niêm yŌt

19. CÁC KHOįN PHįI TRį, PHįI NťP NGĻN HĭN KHÁC
VNÁ
Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

61.686.667.000

-

CŢ tŶc phİi trİ cho cŢ Âông

3.461.084.209

42.405.496.459

Kinh phí công Âoàn

1.072.567.944

650.236.221

QuƆ khác thuŦc vŞn chŴ sŬ hżu

987.632.443

-

Bİo hiŐm xã hŦi

233.043.258

137.363.075

Bİo hiŐm y tŌ

126.927.209

115.988.459

90.252.260

74.745.260

223.100.689

110.687.276

67.881.275.012

43.494.516.750

Phİi trİ tŸ hŰp ÂŠng mua lĮi trái phiŌu (*)

Bİo hiŐm thĲt nghiŔp
Các khoİn phİi trİ, phİi nŦp ngļn hĮn khác
TšNG CťNG

(*): Áây là khoİn phİi trİ cho Công ty Amersham Industries Limited theo hŰp ÂŠng mua bán trái phiŌu có kƀ hĮn sŞ 28/05/MBTP/HSC-DC ÂĬŰc

ký kŌt vào ngày 27 tháng 5 nĤm 2010, phŲ lŲc hŰp ÂŠng sŞ 01 ÂĬŰc ký kŌt vào ngày 24 tháng 8 nĤm 2010 và phŲ lŲc hŰp ÂŠng sŞ 02 ÂĬŰc
ký kŌt vào ngày 24 tháng 11 nĤm 2010, theo Âó, vào ngày 27 tháng 5 nĤm 2010, Công ty bán 100,000 trái phiŌu Ngân hàng TMCP Quân
ÁŦi cho Công ty Amersham Industries Limited và cam kŌt mua lĮi vào ngày 21 tháng 02 nĤm 2011 vŨi lãi suĲt mua lĮi là 11.5%/nĤm. SŞ
ngày tính lãi ÂĬŰc tính tŸ ngày 28 tháng 5 nĤm 2010 ÂŌn 24 tháng 8 nĤm 2010.

-

- Trích lĺp quƆ dž phòng tài chính cho nĤm 2010

- Trích lĺp quƆ khen thĬŬng phúc lŰi cho nĤm 2009

- Trích lĺp quƆ khác thuŦc vŞn chŴ sŬ hżu
cho nĤm 2009

- Chia cŢ tŶc

- ThuŌ TNDN trích thiŌu nĤm trĬŨc

- Các khoİn khác

-

-

-

-

-

-

-

-

-

560.834.915.000 (3.971.077.360)

-

-

-

-

-

-

- (2.029.635.160)

-

-

(196.993.860.000)

757.828.775.000 (1.941.442.200)

CŢ phiŌu quƆ

3.961.374.994

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.961.374.994

QuƆ ÂĴu tĬ
phát triŐn

72.329.004.753

-

-

-

-

-

18.231.169.765

-

-

-

-

54.097.834.988

QuƆ dž phòng
tài chính

356.020.232.399

16.438.000

(435.208.637)

(119.759.778.000)

(2.781.193.186)

(13.905.965.931)

(18.231.169.765)

-

182.311.697.653

-

-

328.805.412.265

LŰi nhuĺn sau thuŌ
chĬa phân phŞi

1.589.171.309.786

16.438.000

(435.208.637)

(119.759.778.000)

(2.781.193.186)

(13.905.965.931)

-

(2.029.635.160)

182.311.697.653

8.369.000.000

-

1.537.385.955.047

TŢng cŦng

VNÁ

B09-CTCK
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(**): Vào ngày 14 tháng 5 nĤm 2010, Công ty Âã nhĺn ÂĬŰc QuyŌt ÂŘnh sŞ 93/QÁ-SGDHCM cŴa SŬ Giao dŘch ChŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh chĲp thuĺn cho Công ty ÂĬŰc niêm yŌt bŢ
sung cŢ phiŌu phát hành thêm liên quan ÂŌn viŔc tĤng vŞn ÂiŎu lŔ bľng tiŎn. SŞ lĬŰng cŢ phiŌu niêm yŌt bŢ sung là 836.900 cŢ phiŌu.

(*): Vào ngày 01 tháng 02 nĤm 2010, Công ty Âã nhĺn ÂĬŰc QuyŌt ÂŘnh sŞ 19/QÁ-SGDHCM cŴa SŬ Giao dŘch ChŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh chĲp thuĺn cho Công ty ÂĬŰc niêm yŌt bŢ
sung cŢ phiŌu phát hành thêm liên quan ÂŌn viŔc tĤng vŞn ÂiŎu lŔ tŸ nguŠn thńng dĬ vŞn cŢ phĴn trong nĤm và Thông báo sŞ 79/TB-SGDHCM vŎ viŔc niêm yŌt và giao dŘch bŢ sung cŢ phiŌu
phát hành thêm tĮi SŬ Giao dŘch ChŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh chính thŶc giao dŘch ngày 09 tháng 02 nĤm 2010. SŞ lĬŰng cŢ phiŌu niêm yŌt bŢ sung là 19.699.386 cŢ phiŌu.

599.996.860.000

-

- Mua cŢ phiŌu quƆ

SŞ dĬ cuŞi kƀ

-

- LŰi nhuĺn trong nĤm 2010

8.369.000.000

196.993.860.000

- TĤng vŞn tŸ thńng dĬ vŞn cŢ phĴn (*)

- TĤng vŞn bľng tiŎn (**)

394.634.000.000

SŞ dĬ ÂĴu kƀ

VŞn ÂĴu tĬ cŴa CSH Thńng dĬ vŞn cŢ phĴn

Cho nĤm tài chính kŌt thúc ngày 31 tháng 12 nĤm 2010

20.1 Tình hình tĤng giİm nguŠn vŞn chŴ sŬ hżu

20. VŝN CHų Sū HŻU

vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày

THUYŋT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiŌp theo)
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-

-

-

-

-

-

- Mua cŢ phiŌu quƆ

- Trích lĺp/(hoàn nhĺp) bŢ
sung các quƆ cŴa nĤm
tài chính 2008

- TĮm trích lĺp quƆ cho nĤm
2009

- Sź dŲng quƆ

- CŢ tŶc công bŞ

- Các khoİn ÂiŎu chŖnh khác

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1.296.442.200)

-

QuƆ ÂĴu
tĬ phát triŐn

-

-

-

-

-

-

-

(645.000.000) 3.961.374.994

CŢ phiŌu quƆ

394.634.000.000 757.828.775.000 (1.941.442.200) 3.961.374.994

-

SŞ dĬ cuŞi kƀ

Thńng dĬ vŞn
cŢ phĴn

394.634.000.000 757.828.775.000

- LŰi nhuĺn trong nĤm 2009

SŞ dĬ ÂĴu kƀ

VŞn ÂĴu tĬ
cŴa CSH

Cho nĤm tài chính kŌt thúc ngày 31 tháng 12 nĤm 2009

20.1 Tình hình tĤng giİm nguŠn vŞn chŴ sŬ hżu (tiŌp theo)

20. VŝN CHų Sū HŻU (tiŌp theo)

vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày

QuƆ dž phòng
tài chính

QuƆ khen
thĬŬng,
phúc lŰi

861.200.000

-

-

-

(721.970.324)

-

-

-

(663.914.000)

-

235.430.111

-

-

54.097.834.988 9.895.516.916 1.110.411.526

-

-

-

27.811.931.864

(172.398.374) 2.354.301.112

-

-

TŢng cŦng

VNÁ

B09-CTCK

KŌt nŞi Các ÂŞi tác

(128.811.408)

(51.225.248.000)

(1.385.884.324)

-

-

(435.242.200)

278.119.318.635

328.805.412.265 1.548.391.883.489

(128.811.408)

(51.225.248.000)

-

(27.811.931.864)

(2.417.332.849)

-

278.119.318.635

132.269.417.751 1.323.447.750.786

QuƆ khác thuŦc LŰi nhuĺn sau thuŌ
vŞn chŴ sŬ hżu
chĬa phân phŞi

26.458.301.498 7.401.986.128 1.538.895.415

THUYŋT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiŌp theo)
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THUYŋT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiŌp theo)

B09-CTCK

vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
20. VŝN CHų Sū HŻU (tiŌp theo)
20.2 Chi tiŌt vŞn góp
VNÁ
NĤm 2010

NĤm 2009

VŞn góp

599.996.860.000

394.634.000.000

Thńng dĬ vŞn cŢ phĴn

560.834.915.000

757.828.775.000

CŢ phiŌu quƆ

(3.971.077.360)

(1.941.442.200)

TšNG CťNG

1.156.860.697.640

1.150.521.332.800

20.3 Các giao dŘch vŎ vŞn và phân phŞi cŢ tŶc
VNÁ
NĤm 2010

NĤm 2009

VŞn góp ÂĴu kƀ

394.634.000.000

394.634.000.000

VŞn góp tĤng trong nĤm

205.362.860.000

-

VŞn góp cuŞi kƀ

599.996.860.000

394.634.000.000

CŢ tŶc Âã trİ

158.704.190.250

20.769.370.960

VŞn Âã góp

20.4 CŢ tŶc
VNÁ
NĤm 2010

NĤm 2009

-

35.354.000

CŢ tŶc cho nĤm 2008: 1.000 ÂŠng/cŢ phiŌu

9.457.900

20.734.016.960

CŢ tŶc cho nĤm 2009: 2.000 ÂŠng/cŢ phiŌu

99.015.910.000

-

TĮm Ŷng cŢ tŶc ÂŰt 1 cho nĤm 2010: 1.000 ÂŠng/cŢ phiŌu

59.678.822.350

-

CŢ tŶc Âã công bŞ và Âã trİ trong nĤm kŌ toán
CŢ tŶc trên cŢ phiŌu phŢ thông
CŢ tŶc cho nĤm 2007: 500 ÂŠng/cŢ phiŌu

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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20. VŝN CHų Sū HŻU (tiŌp theo)
20.5 CŢ phiŌu

SŞ lĬŰng cŢ phiŌu ÂĬŰc phép phát hành

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

59.999.686

39.463.400

59.999.686

39.463.400

157.745

64.628

59.841.941

39.398.772

SŞ lĬŰng cŢ phiŌu Âã phát hành
SŞ lĬŰng cŢ phiŌu Âã phát hành và ÂĬŰc góp vŞn ÂĴy ÂŴ
CŢ phiŌu phŢ thông
SŞ lĬŰng cŢ phiŌu quƆ
CŢ phiŌu quƆ do công ty nļm giż
CŢ phiŌu phŢ thông
SŞ lĬŰng cŢ phiŌu Âang lĬu hành
CŢ phiŌu phŢ thông

20.6 Các quƆ thuŦc vŞn chŴ sŬ hżu
Công ty sź dŲng lŰi nhuĺn sau thuŌ hàng nĤm ÂŐ trích lĺp các quƆ theo QuyŌt ÂŘnh sŞ 27/2007/QÁ-BTC do BŦ Tài chính ban
hành ngày 24 tháng 4 nĤm 2007 nhĬ sau:
MŶc trích lĺp tŸ lŰi nhuĺn
sau thuŌ

MŶc trích lĺp
tŞi Âa

QuƆ dž trż bŢ sung vŞn ÂiŎu lŔ

5%

100% vŞn ÂiŎu lŔ

QuƆ dž phòng tài chính

5%

10% vŞn ÂiŎu lŔ

Trong nĤm, Công ty Âã tĮm trích quƆ dž trż bŢ sung vŞn ÂiŎu lŔ và quƆ dž phòng tài chính sŞ tiŎn lĴn lĬŰt là 9.115.584.883
VNÁ và 9.115.584.883 VNÁ và Âang chŪ quyŌt ÂŘnh chính thŶc cŴa ÁĮi hŦi ÂŠng CŢ Âông thĬŪng niên.
20.7 QuƆ khác thuŦc vŞn chŴ sŬ hżu
QuƆ khác thuŦc vŞn chŴ sŬ hżu ÂĬŰc trích lĺp theo NghŘ quyŌt cŴa ÁĮi hŦi ÂŠng CŢ Âông thĬŪng niên.
21. DOANH THU KHÁC
VNÁ
NĤm 2010

NĤm 2009

142.024.807.424

31.411.370.930

61.358.304.486

55.390.431.049

Doanh thu tŸ các hŰp ÂŠng mua và cam kŌt bán lĮi chŶng khoán

6.978.194.112

6.010.703.454

Doanh thu hoĮt ÂŦng Ŷng trĬŨc cho nhà ÂĴu tĬ

3.386.786.569

4.811.538.359

42.608.130.728

1.507.579.990

256.356.223.319

99.131.623.782

Doanh thu hoĮt ÂŦng hŰp tác ÂĴu tĬ chŶng khoán
Thu lãi tiŎn gźi ngân hàng

Doanh thu khác
TšNG CťNG
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22.

CHI PHÍ HOĭT ÁťNG KINH DOANH
VNÁ
NĤm 2010

NĤm 2009

Chi phí hoĮt ÂŦng ÂĴu tĬ chŶng khoán (*)

84.677.908.119

172.770.586.748

Chi phí nhân viên

44.217.570.457

28.259.600.083

Chi phí môi giŨi chŶng khoán

31.457.876.288

26.787.034.698

Chi phí dŘch vŲ mua ngoài

12.412.296.519

6.739.331.892

6.940.634.484

3.325.595.986

270.311.410

318.102.575

2.467.444.891

1.385.272.100

21.348.366.362

41.831.228.559

Hoàn nhĺp dž phòng giİm giá ÂĴu tĬ chŶng khoán

(33.306.522.208)

(150.290.052.176)

TšNG CťNG

170.485.886.322

131.126.700.465

Chi phí khĲu hao tài sİn cŞ ÂŘnh
Chi phí vĺt liŔu, công cŲ lao ÂŦng
Chi phí khác
Chi phí dž phòng giİm giá ÂĴu tĬ chŶng khoán

(*): Theo Thông tĬ sŞ 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 nĤm 2008 vŎ hĬŨng dĸn kŌ toán áp dŲng ÂŞi vŨi công ty chŶng khoán
cŴa BŦ Tài chính, các khoİn kinh doanh hoĮt ÂŦng chŶng khoán góp vŞn khi có lãi (giá bán cao hĪn giá gŞc) thì ghi nhĺn
vào khoİn mŲc doanh thu, khi lŤ (giá bán thĲp hĪn giá gŞc) thì ghi nhĺn vào khoİn mŲc chi phí hoĮt ÂŦng ÂĴu tĬ chŶng
khoán.
23. CHI PHÍ QUįN LÝ DOANH NGHIœP
VNÁ
NĤm 2010

NĤm 2009

Chi phí nhân viên quİn lý

32.133.113.098

22.606.369.054

Chi phí thuê vĤn phòng

18.409.277.071

9.765.115.822

Chi phí dŘch vŲ mua ngoài

12.390.962.169

8.737.800.103

Chi phí cİi tĮo, sźa chża vĤn phòng

4.443.009.255

4.931.387.498

Chi phí khĲu hao tài sİn cŞ ÂŘnh

4.582.893.527

2.900.535.265

ThuŌ, phí và lŔ phí

595.550.149

558.762.469

Chi phí công cŲ, ÂŠ dùng vĤn phòng

284.370.590

209.695.521

1.705.346.158

369.584.593

7.728.161

1.051.747.011

Hoàn nhĺp dž phòng phİi thu khó Âòi

(2.020.237.500)

(12.858.454.000)

TšNG CťNG

72.532.012.678

38.272.543.336

Chi phí khác bľng tiŎn
Chi phí dž phòng phİi thu khó Âòi

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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24. LůI NHUĹN KHÁC
VNÁ
NĤm 2010

NĤm 2009

-

14.424.300.000

70.196.144

10.232.505

70.196.144

14.434.532.505

-

-

70.196.144

14.434.532.505

Thu nhĺp khác
Thu nhĺp tŸ chuyŐn nhĬŰng quyŎn góp vŞn (*)
Thu nhĺp khác

Chi phí khác
LůI NHUĹN KHÁC

(*): Áây là khoİn thu nhĺp tŸ chuyŐn nhĬŰng quyŎn ÂĴu tĬ góp vŞn dž án xây džng nhà Ŭ vào dž án cŴa Công ty TNHH TM Him
Lam.
25. THUŋ THU NHĹP DOANH NGHIœP
Công ty có nghĦa vŲ nŦp cho Nhà nĬŨc thuŌ thu nhĺp vŨi thuŌ suĲt 20% trên lŰi nhuĺn tính thuŌ trong mĬŪi (10) nĤm ÂĴu và 25%
trong nhżng nĤm tiŌp theo.
25.1 Chi phí thuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp hiŔn hành
VNÁ

ThuŌ TNDN phİi trİ theo thuŌ suĲt 20%
ÁiŎu chŖnh thuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp trích thiŌu nĤm trĬŨc
ThuŌ TNDN ÂĬŰc giİm theo Thông tĬ sŞ 03/2009/TT-BTC
TšNG CťNG

NĤm 2010

NĤm 2009

44.958.466.123

54.845.020.502

630.702.519

19.802.631.429

-

(16.453.506.150)

45.589.168.642

58.194.145.781

25.2 ThuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp hiŔn hành
ThuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp hiŔn hành phİi trİ ÂĬŰc xác ÂŘnh dža trên thu nhĺp chŘu thuŌ cŴa nĤm hiŔn tĮi. Thu nhĺp chŘu
thuŌ cŴa Công ty khác vŨi thu nhĺp ÂĬŰc báo cáo trong Báo cáo kŌt quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh vì thu nhĺp chŘu thuŌ không
bao gŠm các khoİn mŲc thu nhĺp chŘu thuŌ hay chi phí ÂĬŰc khĲu trŸ cho mŲc Âích tính thuŌ trong các nĤm khác và cĨng
không bao gŠm các khoİn mŲc không phİi chŘu thuŌ hay không ÂĬŰc khĲu trŸ cho mŲc Âích tính thuŌ. ThuŌ thu nhĺp doanh
nghiŔp hiŔn hành phİi trİ cŴa Công ty ÂĬŰc tính theo thuŌ suĲt Âã ban hành ÂŌn ngày kŌt thúc kƀ kŌ toán nĤm.
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25. THUŋ THU NHĹP DOANH NGHIœP (tiŌp theo)
25.2 ThuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp hiŔn hành (tiŌp theo)
DĬŨi Âây là ÂŞi chiŌu giża chi phí thuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp cŴa Công ty và kŌt quİ cŴa lãi theo báo cáo trong Báo cáo kŌt
quİ hoĮt ÂŦng kinh doanh nhân vŨi thuŌ suĲt thuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp áp dŲng cho Công ty.
VNÁ
NĤm 2010

NĤm 2009

227.900.866.295

336.313.464.416

355.949.072

108.000.000

(3.464.484.750)

(6.174.580.324)

-

(56.021.781.581)

224.792.330.617

274.225.102.511

44.958.466.123

54.845.020.502

630.702.519

19.802.631.429

-

(16.453.506.150)

ThuŌ TNDN phİi trİ ĬŨc tính nĤm hiŔn hành

45.589.168.642

58.194.145.781

ThuŌ TNDN phİi trİ/(nŦp thŸa) ÂĴu nĤm

30.716.234.517

(7.675.279.835)

452.781.411

-

(69.381.901.196)

(19.802.631.429)

7.376.283.374

30.716.234.517

LŰi nhuĺn thuĴn trĬŨc thuŌ
Các ÂiŎu chŖnh tĤng/(giİm) lŰi nhuĺn theo kŌ toán
Các khoİn ÂiŎu chŖnh tĤng:
Chi phí không ÂĬŰc khĲu trŸ
Các khoİn ÂiŎu chŖnh giİm:
Thu nhĺp cŢ tŶc không chŘu thuŌ
Hoàn nhĺp dž phòng chŶng khoán chĬa niêm yŌt
Thu nhĺp chŘu thuŌ ĬŨc tính nĤm hiŔn hành
ThuŌ TNDN phİi trİ theo thuŌ suĲt 20%
ÁiŎu chŖnh thuŌ TNDN trích thiŌu nĤm trĬŨc
ThuŌ TNDN ÂĬŰc giİm theo Thông tĬ sŞ 03/2009/TT-BTC

ÁiŎu chŖnh thuŌ TNDN trích thiŌu nĤm trĬŨc
ThuŌ TNDN Âã trİ trong nĤm
ThuŌ TNDN phİi trİ cuŞi nĤm

25.3 ThuŌ thu nhĺp doanh nghiŔp hoãn lĮi
Không có khoİn thuŌ thu nhĺp hoãn lĮi nào ÂĬŰc ghi nhĺn vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 do không có khoİn mŲc chênh
lŔch tĮm thŪi trŚng yŌu nào giża giá trŘ ghi sŢ và giá trŘ cĪ sŬ tính thuŌ cŴa tài sİn và công nŰ trên các báo cáo tài chính.

KŌt nŞi Các ÂŞi tác
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26. LÃI TRÊN Cš PHIŋU
Lãi cĪ bİn trên cŢ phiŌu ÂĬŰc tính bľng cách chia lŰi nhuĺn hońc lŤ sau thuŌ phân bŢ cho cŢ Âông sŬ hżu cŢ phiŌu phŢ thông
cŴa Công ty cho sŞ lĬŰng bình quân gia quyŎn cŴa sŞ cŢ phiŌu phŢ thông Âang lĬu hành trong nĤm.
Lãi suy giİm trên cŢ phiŌu ÂĬŰc tính bľng cách chia lŰi nhuĺn hońc lŤ sau thuŌ phân bŢ cho cŢ Âông sŬ hżu cŢ phiŌu phŢ thông
cŴa Công ty (sau khi Âã ÂiŎu chŖnh cho cŢ tŶc cŴa cŢ phiŌu Ĭu Âãi có quyŎn chuyŐn ÂŢi) cho sŞ lĬŰng bình quân gia quyŎn cŴa
sŞ cŢ phiŌu phŢ thông Âang lĬu hành trong kƀ và sŞ lĬŰng bình quân gia quyŎn cŴa cŢ phiŌu phŢ thông sŊ ÂĬŰc phát hành trong
trĬŪng hŰp tĲt cİ các cŢ phiŌu phŢ thông tiŎm nĤng có tác ÂŦng suy giİm ÂŎu ÂĬŰc chuyŐn thành cŢ phiŌu phŢ thông.
Công ty sź dŲng các thông tin sau ÂŐ tính lãi cĪ bİn và lãi suy giİm trên cŢ phiŌu.
VNÁ
NĤm 2010

NĤm 2009

LŰi nhuĺn sau thuŌ phân bŢ cho cŢ Âông sŬ hżu cŢ phiŌu phŢ thông

182.311.697.653

278.119.318.635

LŰi nhuĺn sau thuŌ phân bŢ cho cŢ Âông sŬ hżu cŢ phiŌu phŢ thông sau
khi Âã ÂiŎu chŖnh cho các yŌu tŞ suy giİm

182.311.697.653

278.119.318.635

Bình quân gia quyŎn cŴa sŞ cŢ phiŌu phŢ thông (không bao gŠm cŢ phiŌu
quƆ) ÂŐ tính lãi cĪ bİn trên cŢ phiŌu

59.900.668

39.415.855

-

19.707.927

59.900.668

59.123.782

įnh hĬŬng suy giİm
CŢ phiŌu thĬŬng (*)
Bình quân gia quyŎn cŴa sŞ cŢ phiŌu phŢ thông (không bao gŠm cŢ
phiŌu quƆ) Âã ÂiŎu chŖnh cho các yŌu tŞ suy giİm.

(*): Theo Thông báo sŞ 784/TB-SGDHCM cŴa SŬ Giao dŘch ChŶng khoán Thành phŞ HŠ Chí Minh ngày 23 tháng 12 nĤm 2009,
ngày ÂĤng ký cuŞi cùng thĬŬng cŢ phiŌu cŴa Công ty cho cŢ Âông hiŔn hżu tŸ nguŠn thńng dĬ vŨi tƄ lŔ thžc hiŔn là 2:1 (cŢ
Âông sŬ hżu hai cŢ phiŌu sŊ nhĺn ÂĬŰc mŦt cŢ phiŌu thĬŬng) là ngày 29 tháng 12 nĤm 2009.
Công ty không có các giao dŘch cŢ phiŌu phŢ thông nào xİy ra tŸ ngày kŌt thúc kƀ kŌ toán nĤm ÂŌn ngày hoàn thành báo cáo tài
chính.
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27. NGHIœP Vű VŧI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Nhżng giao dŘch trŚng yŌu cŴa Công ty vŨi các bên liên quan trong nĤm 2010 bao gŠm:
VNÁ
Bên liên quan
Công ty TNHH Dragon Capital Markets (DC)

Công ty ÁĴu TĬ Tài Chính Nhà NĬŨc Thành PhŞ
HŠ Chí Minh (HFIC)

MŞi quan hŔ

NŦi dung nghiŔp vŲ

Giá trŘ

CŢ tŶc

50.199.280.000

Mua chŶng khoán

10.810.130.000

Phí môi giŨi

10.815.570

CŢ tŶc

48.000.000.000

CŢ Âông

CŢ Âông

Vào ngày kŌt thúc kƀ kŌ toán nĤm, các khoİn phİi thu và phİi trİ vŨi các bên liên quan nhĬ sau:
VNÁ
MŞi quan hŔ

NŦi dung nghiŔp vŲ

Phİi trİ

TiŎn gźi giao dŘch
chŶng khoán

18.030.291.612

Phİi trİ hoĮt ÂŦng kinh doanh chŶng khoán
Công ty ÁĴu TĬ Tài Chính Nhà NĬŨc Thành PhŞ
HŠ Chí Minh (HFIC)

CŢ Âông

Các giao dŘch vŨi các bên liên quan khác
Thu nhĺp cŴa các thành viên cŴa HŦi ÂŠng Quİn trŘ và Ban TŢng Giám ÂŞc
VNÁ

LĬĪng và thĬŬng

NĤm 2010

NĤm 2009

6.567.864.743

6.607.370.305

KŌt nŞi Các ÂŞi tác

100

2010 Báo cáo tài chính

THUYŋT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiŌp theo)

B09-CTCK

vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010 và cho nĤm tài chính kŌt thúc cùng ngày
28. CÁC CAM KŋT THUÊ HOĭT ÁťNG
Công ty hiŔn Âang thuê các vĤn phòng theo hŰp ÂŠng thuê hoĮt ÂŦng nhĬ sau:
TĮi thành phŞ HŞ Chí Minh:
- TrŲ sŬ chính tĮi tĴng 1, 2 và 3 sŞ 6 Thái VĤn Lung, Quĺn 1.
- Phòng giao dŘch tĮi 569-571-573 TrĴn HĬng ÁĮo, PhĬŪng CĴu Kho, Quĺn 1.
- Phòng giao dŘch tĮi 614-616-618 Ba Tháng Hai, PhĬŪng 14, Quĺn 10.
- TĴng 5 và 6 tòa nhà AB Tower tĮi sŞ 76 Lê Lai, PhĬŪng BŌn Thành, Quĺn 1.
TĮi Hà NŦi:
- VĤn phòng chi nhánh tĮi sŞ 6 phŞ Lê Thánh Tông, Quĺn Hoàn KiŌm.
- Phòng giao dŘch tĮi sŞ 19 Láng HĮ, Quĺn Ba Áình.
- Phòng giao dŘch tĮi sŞ 193C Bà TriŔu, Quĺn Hai Bà TrĬng.
- Phòng giao dŘch Kim Liên, tĴng 2 tòa nhà B14, PhĬŪng Kim Liên, Quĺn ÁŞng Áa.
Vào ngày 31 tháng 12 nĤm 2010, các khoİn tiŎn thuê phİi trİ trong tĬĪng lai theo hŰp ÂŠng thuê hoĮt ÂŦng ÂĬŰc trình bày nhĬ
sau:
VNÁ

ÁŌn 1 nĤm
Trên 1 ÂŌn 5 nĤm
Trên 5 nĤm

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2010

Ngày 31 tháng 12
nĤm 2009

8.372.033.312

2.883.705.300

17.842.028.911

22.929.088.126

-

102.144.892.331

29. CÁC SŽ KIœN PHÁT SINH SAU NGÀY KŋT THÚC Kſ Kŋ TOÁN
Không có sž kiŔn quan trŚng nào xİy ra kŐ tŸ ngày kŌt thúc kƀ kŌ toán nĤm ÂŌn ngày phát hành báo cáo tài chính yêu cĴu phİi
có các ÂiŎu chŖnh hońc thuyŌt minh trong các báo cáo tài chính.

HSC Báo cáo thĬŪng niên 2010

MĮng lĬŨi trung tâm giao dŘch
1. TRű Sū CHÍNH
TĴng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai
P. BŌn Thành, Quĺn 1, TP. HCM
T: (+84 8) 3823 3299
F: (+84 8) 3823 3301
2. CHI NHÁNH THÁI VģN LUNG
TĴng 1, Cao Şc Capital Place
6 Thái VĤn Lung, Quĺn 1, TP. HCM
T: (+84 8) 3823 2981
F: (+84 8) 3823 2982
1

2

4. PHÒNG GIAO DŗCH TRĳN HīNG ÁĭO
TĴng 1 & 2, 569-571-573 TrĴn HĬng ÁĮo
P. CĴu Kho, Q.1, TP. HCM
T: (+84 8) 3836 4189
F: (+84 8) 3836 4198
3

5. CHI NHÁNH HÀ NťI
6 Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh
Quĺn Hoàn KiŌm, Hà NŦi
T: (+84 4) 3933 4693
F: (+84 4) 3933 4822
6. PHÒNG GIAO DŗCH LÁNG Hĭ
19 Láng HĮ, Quĺn Ba Áình, Hà NŦi
T: (+84 4) 3514 7799
F: (+84 4) 3514 9521

4

5

7. PHÒNG GIAO DŗCH BÀ TRIœU
193C Bà TriŔu, P. Lê ÁĮi Hành
Quĺn Hai Bà TrĬng, Hà NŦi
T: (+84 4) 3974 8748
F: (+84 4) 3974 8540
8. PHÒNG GIAO DŗCH KIM LIÊN
B14 Kim Liên, P. PhĮm NgŚc ThĮch
Quĺn ÁŞng Áa, Hà NŦi
T: (+84 4) 3574 5599
F: (+84 4) 3574 5959

6

7

8

3. PHÒNG GIAO DŗCH BA THÁNG HAI
TĴng 2, 614-616-618 Ba Tháng Hai,
PhĬŪng 14, Quĺn 10, TP. HCM
T: (+84 8) 3868 7179
F: (+84 8) 3868 7139

TRű Sū CHÍNH

TĴng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai
P. BŌn Thành, Quĺn 1, TP. HŠ Chí Minh
T: (+84 8) 3823 3299
F: (+84 8) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn

CHI NHÁNH HÀ NťI

SŞ 6 Lê Thánh Tông,
Quĺn Hoàn KiŌm, Hà NŦi
T: (+84 4) 3933 4693
F: (+84 4) 3933 4822
E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

