BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH NĂM 2009 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2010

Kính tha Quí v C ñông Công ty C phn Chng khoán Quc t Vit Nam

I. BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Năm 2009, nền kinh tế thế giới ñã có dấu hiệu phục hồi tuy nhiên diễn biến vẫn còn phức tạp,
khó lường và ẩn chứa nhiều khó khăn tiềm ẩn. Nền kinh tế Việt Nam ñã phục hồi sớm hơn nền kinh
tế thế giới nhờ sự ñiều phối chính sách vĩ mô hợp lý, kịp thời, hiệu quả.
Năm 2009 tốc ñộ tăng trưởng kinh tế vào khoảng 5,32%, cao hơn kế hoạch ñề ra là 5%. Chỉ số
CPI kết thúc năm ñạt mức 6,52%, thấp hơn mục tiêu 7% do Quốc hội ñề ra.
Trong năm 2009, vốn ñầu tư toàn xã hội ước tính tăng 15,3% so với 2008 và bằng 42,8% GDP,
ước tính các dự án ñầu tư trực tiếp nước ngoài ñã giải ngân ñược 10 tỷ USD, bằng 87% so với năm
2008. Cùng với sự suy giảm ñầu tư trực tiếp nước ngoài, ñầu tư gián tiếp nước ngoài (bao gồm vốn
ñầu tư vào các chứng khoán cổ phần và chứng khoán nợ ) cũng bị giảm từ 8.6% GDP năm 2007
xuống còn 2.0% GDP năm 2009. Vốn ñầu tư gián tiếp rút ra khỏi Việt Nam trong năm 2009 ñạt
khoảng 600 triệu USD năm 2009 (tương ñương với dòng vốn rút ra của năm 2008). Việt Nam vẫn là
một trong số ít nền kinh tế mới nổi nhận ñược dòng vốn ñầu tư ròng vào danh mục ñầu tư chứng
khoán năm 2009.

II. BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Theo ñánh giá các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới của trang web (www.indexq.org),
trong năm 2009 chỉ số chứng khoản của Việt Nam tăng 94,7% ñứng thứ năm thế giới về tốc ñộc tăng
trưởng, ñứng sau Hungary, Thổ Nhỹ kỳ, Argentina và Nga.
Gói kích cầu của chính phủ có ảnh hưởng rất lớn ñến thị trường chứng khoán. Mặc dù mục tiêu
của gói kích cầu không hướng trực tiếp vào thị trường chứng khoán nhưng nó cải thiện rõ tình hình
hoạt ñộng kinh doanh của nhiều doanh nghiệp niêm yết, tạo nên tâm ý ổn ñịnh cho Nhà ñầu tư, tăng
thanh khoản trên thị trường chứng khoán.
Thị trường chứng khoán bắt ñầu phục hồi từ tháng 02/2009 sau khi ñã chạm mức ñáy. Chỉ số
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VNIndex tăng từ 235 ñiểm vào tháng 02/2009 và ñạt ñỉnh 624 (tăng gần 200%) vào tháng 10/2009,
HNX Index tăng từ 78 ñiểm vào tháng 02/2009 ñến 218 ñiểm (tăng gần 200%) vào tháng 10/2009.
Mặc dù trong những tháng cuối năm thị trường có xu hướng giảm nhưng ñóng cửa cuối năm chỉ số
VNIndex vẫn ñạt 494 ñiểm và HNX Index ñạt 168 ñiểm. Giao dịch chứng khoán cũng tăng dần, giá trị
giao dịch trung bình ñạt 2.500 tỉ VND/phiên, cá biệt có những ngày, tổng giá trị giao dịch trên thị
trường chứng khoán ñạt hơn 8.000 tỉ VND (trong tháng 10/2009).
Giao dịch thị trường sôi ñộng, cuộc chiến cạnh tranh giành thị phần giao dịch giữa các công ty
chứng khoán càng trở nên khốc liệt. Các công ty chứng khoán liên tục thay ñổi, tung ra các chính
sách ưu ñãi ñể lôi kéo Nhà ñầu tư về giao dịch.

III .

HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2009
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh dữ dội, tâm lý nhà ñầu tư ñã phục hồi nhưng chưa hoàn

toàn ổn ñịnh, nền kinh tế ñang trên ñà phục hồi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường chứng khoán
mặc dù ñã hồi phục nhưng vẫn chứa ñựng những thay ñổi khó lường, Hội ñồng Quản trị ñã liên tục
bám sát tình hình, ñiều chỉnh chính sách phù hợp với các thay ñổi của thị trường, tăng cường khả
năng cạnh tranh của VISecurities. Với những nỗ lực của ñội ngũ lãnh ñạo, nhân viên VISecurities ñã
ñạt ñược một số kết quả ñáng ñáng khích lệ:
-

Lợi nhuận trước thuế ñạt 96,6 tỉ VND, vượt xa kế hoạch 16,5 tỉ lợi nhuận ñề ra từ ñầu năm
2009.

-

Lọt vào top 10 công ty có thị phần giao dịch lớn nhất trong HSX trong năm 2009,

-

Giữ ñược cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm và hiệu quả với chi phí thấp nhất.

-

Duy trì ñược chứng nhận ISO 9001:2000.

3.1. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh (theo báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán)
-

Tổng doanh thu và thu nhập khác:

202.919.372.922 ñồng

-

Tổng chi phí:

106.344.219.277 ñồng

-

Tổng lợi nhuận trước thuế:

96.575.153.645 ñồng

3.1.1. Ch$ tiêu kinh doanh
CHỈ TIÊU

Kế hoạch

Kết quả

1

2

3

1. Doanh thu hoạt ñộng kinh doanh chứng khoán

52,599,200,000

201,530,988,339

- Doanh thu hoạt ñộng môi giới chứng khoán

18,979,200,000

51,982,029,117

- Doanh thu hoạt ñộng ñầu tư chứng khoán, góp vốn

114,703,614,064

- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Doanh thu ñại lý phát hành chứng khoán
- Doanh thu hoạt ñộng tư vấn
- Doanh thu lưu ký chứng khoán

3,620,000,000

238,713,550
103,883,220
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CHỈ TIÊU

Kế hoạch

Kết quả

1

2

3

- Doanh thu hoạt ñộng ủy thác ñấu giá
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản
- Doanh thu khác

30,000,000,000

34,502,748,388

3. Doanh thu thuần

52,599,200,000

201,530,988,339

4. Chi phí hoạt ñộng kinh doanh

36,094,408,000

83,345,663,693

2. Các khoản giảm trừ Doanh thu

5. Lợi nhuận gộp của hoạt ñộng kinh doanh

118,185,324,646

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

20,531,242,145

7. Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh

97,654,082,501

8. Thu nhập khác

1,388,384,583

9. Chi phí khác

2,467,313,439

10. Lợi nhuận khác

-1,078,928,856

11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

16,504,792,000

96,575,153,645

16,504,792,000

96,575,153,645

12. Chi phí thuế TNDN hiện hành
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

4.829

3.1.2. Ch$ tiêu khác
Chỉ tiêu
Thị phần môi giới cả năm
Số lượng tài khoản
Số lượng tài khoản là tổ chức
Tăng vốn
Tìm ñối tác chiến lược

Kế hoạch

Kết quả

2,4%

2,52%

10.000

7.140

20

6

300 tỉ ñồng

Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành

Ổn ñịnh tổ chức, cơ cấu gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, bám sát

ðã hoàn thành: cơ cấu duy trì gọn

diễn biến của nền kinh tế và thị trường chứng khoán ñể

nhẹ, tiết kiệm chi phí, hoạt ñộng an

ñảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả

toàn, hiệu quả.

Ngoài kết quả khả quan ñã ñạt ñược như trên, trong năm 2009 vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc
phục:
-

Nguồn lực vốn hạn chế của VISecurities ñã một phần nào hạn chế hoạt ñộng tài trợ cho Nhà ñầu
tư trong kinh doanh chứng khoán và không duy trì ñược chính sách tài trợ ổn ñịnh. Hoạt ñộng tài
trợ là một trong những hoạt ñộng có ý nghĩa quan trọng trong việc mang lại thị phần giao dịch của
VISecurities.

-

Do không ñủ vốn ñiều lệ nên VISecurities ñã phải rút nghiệm vụ “Bảo lãnh phát hành chứng
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khoán”. Hạn chế về vốn và việt rút bớt nghiệp vụ ñã một phần nào hạn chế khả năng cạnh tranh
của VISecurities và hoạt hoạt ñộng tư vấn doanh nghiệp.
-

Các sản phẩm của VISecurities chưa mang tính ñột phá, ñi ñầu trên thị trường.

-

Công tác quản lý rủi ro chưa tương xứng với quy mô hoạt ñộng của công ty do chưa có bộ phận
chuyên trách thực hiện mà vẫn mang tính chất kiêm nhiệm.

-

Khối Ngân hàng ðầu tư chưa ñóng góp ñược nhiều vào kết quả hoạt ñộng chung của Công ty.

3.2. Hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị
Hội ñồng Quản trị Công ty ñã nỗ lực bám sát tình hình, triển khai triệt ñể, sát sao các Nghị quyết
của ðại hội ñồng Cổ ñông. Trong năm 2009, Hội ñồng quản trị ñã:
- Tổ chức 05 phiên họp Hội ñồng quản trị,
- Xin ý kiến các thành viên HðQT bằng văn bản: 08 ñợt,
Hội ñồng Quản trị Công ty ñã liên tục theo dõi diễn biến thị trường, tình hình hoạt ñộng của
Công ty và hỗ trợ Ban ðiều hành giải quyết nhanh, hiệu quả các vấn ñề trọng yếu như ban hành
chính sách hoa hồng môi giới, chính sách phát triển hệ thống khách hàng và hỗ trợ nhiều trong lĩnh
vực huy ñộng vốn từ bên ngoài ñể phục vụ kinh doanh .v.v.
Hiện tại về cơ cấu tổ chức bộ máy, Công ty ñược tổ chức bao gồm ðại hội ñồng Cổ ñông, Hội
ñồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban ðiều hành và bên dưới bao gồm 02 Khối kinh doanh: Khối Kinh
dịch vụ Chứng khoán, Khối Ngân hàng ðầu tư và 01 Khối Hỗ trợ ñược phân bố trên hệ thống
VISecurities bao gồm Hội sở, 01 Chi nhánh (TP HCM). Trong năm 2009 VISecurities ñã thay ñổi ñịa
ñiểm Chi nhánh TP HCM từ 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 2, TP HCM về số 9 Nguyễn Công Trứ, Q.
1, TP HCM.
Về nhân sự, mặc dù thị trường chứng khoán ñã có giai ñoạn tăng nóng nhưng với phương trâm
giữ bộ máy hoạt ñộng gọn nhẹ, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, VISecurities ñã hạn chế tối ña việc tuyển
dụng mới, chỉ tuyển dụng mới chỉ khi năng suất lao ñộng của bộ máy hiện có ñã ñạt mức tối ña. Nhìn
chung, sau giai ñoạn khủng hoảng năm 2008 và phục hồi năm 2009 của thị trường chứng khoán,
VISecurities vẫn duy trì ñược ñội ngũ nhân viên quản lý nòng cốt, giàu kinh nghiệm, gắn bó với
VISecurities. Cán bộ quản lý cấp cao ñều là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.
Trong năm 2009, VISecurities tiếp tục duy trì, phát triển các dự án chiến lược nâng cao năng
lực cạnh tranh, thương hiệu và uy tín của Công ty bao gồm:
-

Tiếp tục phát triển các tiện ích, dịch vụ mới cho nhà ñầu tư dựa trên nền tảng ñã có sẵn,
ñảm bảo Nhà ñầu tư ngày càng có thể sử dụng nhiều dịch vụ của VISecurities, các giao
dịch ñược nhanh, chính xác.

-

Phát triển hình thức giao dịch trực tuyến cho tất cả các Nhà ñầu tư mở tài khoản tại
VISecurities.

-

Sẵn sàng kết nối trực tuyến với HNX trong năm 2010.

-

Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với bộ tiêu chuẩn ISO.
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IV.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2010
Năm 2010, theo nhận ñịnh của Hội ñồng quản trị cũng vẫn sẽ là năm khó khăn ñối với thị

trường chứng khoán nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng. Giao dịch chứng khoán sẽ ổn
ñịnh nhưng không thể duy trì ở mức cao như trong năm 2009. Tốc ñộ tăng trưởng sẽ chậm lại so với
năm 2009. Cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán sẽ rất khốc liệt. Nhiệm vụ quan trọng nhất của
năm 2010 sẽ duy trì và nâng cao vị thế của VISecurities trên thị trường chứng khoán và chuẩn bị tốt
ñể ñón ñợt sóng phục hồi trên thị trường chứng khoán vào những năm tới.
Mặc dù mong muốn kết quả hoạt ñộng năm sau cao hơn năm trước, nhưng trước thực tế thị
trường và thực lực của Công ty, Hội ñồng Quản trị kính trình ðại hội ñồng Cổ ñông thông qua Kế
hoạch năm 2009 với nội dung chính như sau:
4.1. Một số chỉ tiêu cơ bản
+ Chỉ tiêu doanh thu (1)

104,4

tỷ ñồng

Hoạt ñộng DVKDCK

84,9

tỷ ñồng

4,5

tỷ ñồng

15,0

tỷ ñồng

Chỉ tiêu chi phí

64,4

tỷ ñồng

Chi kinh doanh

23,8

tỷ ñồng

Chi hoạt ñộng

23,1

tỷ ñồng

Chi Nhân sự

17,5

tỷ ñồng

40,0

tỷ ñồng

16,0

%

Hoạt ñộng TVDN
ðầu tư

+ LNTT

(1)

+ ROE (LSTT/vốn ñiều
lệ bình quân)

(1)

+ Thị phần môi giới cả năm ñạt 3%,
+ Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán có giao dịch: 12.000 tài khoản
+ Tài khoản của khách hàng ñịnh chế: 15 tài khoản.
+ Hoàn thành tăng vốn ñiều lệ lên 400 tỉ ñồng.
(1) Các chỉ tiêu này áp dụng cho trường hợp vốn ñiều lệ cuối năm là 300 tỉ ñồng. Trong trường hợp vốn ñiều lệ
cuối năm ñạt 400 tỉ thì ROE sau thuế phải ñạt tối thiểu 12%.

4.2. Một số mục tiêu khác
-

Hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu VISecurities trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

-

Tiếp tục tìm kiếm cổ ñông chiến lược,

-

Tiếp tục ñầu tư vào công nghệ, phát triển các ứng dụng, dịch vụ trên internet cho Nhà ñầu
tư,

-

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm kinh doanh mới ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của Nhà ñầu tư,

-

Xây dựng nguồn lực, củng cố lại cơ cấu tổ chức ñể nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh
tranh trong kinh doanh,
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-

Tập trung phát triển Khối Ngân hàng ðầu tư, nâng cao vai trò cũng như ñóng góp của Khối
vào kết quả hoạt ñộng kinh doanh chung của Công ty.

Kính thưa Quí vị,

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự ñồng thuận của Quí Cổ ñông, sự ủng hộ của các Quí khách
hàng và sự phấn ñấu cống hiên nỗ lực của ñội ngũ cán bộ nhân viên, Công ty Cổ phần Chứng khoán
Quốc tế Việt Nam sẽ vượt qua thử thách, tiếp tục vững bước trên con ñường phát triển ñể khẳng ñịnh
và nâng cao uy tín thương hiệu VISecurities trên thị trường.

Trân trọng.

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ðã ký

TRỊNH VĂN TUẤN
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