BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011

Kính thưa Quí vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

I. BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Năm 2010 là năm khởi đầu các biết động bất lợi cho nền kinh tế Việt Nam. Theo số liệu
thống kê, trong số 21 chỉ tiêu kinh tế xã hội chỉ có 16 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 5 chỉ tiêu không đạt
kế hoạch. GDP cả năm đạt 6,7% vượt chỉ tiêu 6,5% do Quốc hội đề ra. Tổng vốn đầu tư phát triển
toàn xã hội cả năm 2010 đạt 41%GDP, tăng 12,9% so với năm 2009. Vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài (không bao gồm phần đóng góp trong nước) đạt khoảng 8,5 tỷ USD, tăng gần 28% so với
năm 2009. Vốn ODA giải ngân cả năm 2010 đạt khoảng 3,5 tỉ USD (vốn vay là 3,2 tỉ USD, viện trợ
không hoàn lại là 0,3 tỉ USD). Vốn đầu tư gián tiếp tính đến cuối tháng 11/2010 tăng khoảng 712
triệu USD.
Ngoài các mặt tích cực, còn tồn tại khá nhiều các mặt tiêu cực có nguy cơ phá vỡ chu kỳ
phát triển bền vững trong nhiều năm qua như lạm phát ở mức cao (11,75%), chính sách tiền tệ
chưa ổn định, nhập siêu tăng, dự trữ quốc gia giảm v.v.

II. BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Năm 2010 là một năm không thuận lợi cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Đa số
thời gian trong năm là giai đoạn thị trường trầm lắng, giảm điểm, thanh khoản thất thường. Thị
trường chỉ chuyển biến tích cực trong thời gian ngắn, vào khoảng từ tháng ba đến tháng tư và từ
giữa tháng mười một đến giữa tháng mười hai. VN-index kết thúc năm ở mức 478,75 giảm 2,04%
so với phiên đầu năm, HNX-index kết thúc năm ở mức 114,24 điểm, giảm 32,07% so với đầu năm.
Tại sàn HSX, bình quân 1 phiên là 46,4 triệu đơn vị và 1.506 tỉ đồng chứng khoán được chuyển
nhượng, tại sàn HNX, nhờ áp dụng hình thức giao dịch trực tuyên, giao dịch đã được cải thiện,
bình quân có 35,1 triệu cổ phiếu và 972 tỉ đồng chứng khoán được chuyển nhượng trong 1 phiên.
Mức P/E trung bình trên sàn HSX dao động trong khoảng 11,6-11,8 lần, trên sàn HNX trong
khoảng từ 10.6-10.8 lần.
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Trong năm 2010, có thể nhận thấy rõ sự sụt giảm của dòng tiền đổ vào TTCK và sự phân
hóa giữa dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.
Dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước luôn trong xu hướng giảm và thay đổi thất thường.
Nguyên nhân là do bị ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố vĩ mô trong đó có thể kể đến mặt bằng lãi
suất cao, duy trì liên tục trong năm và sự kiểm soát chặt chẽ và những hạn chế của NHNN đối với
dòng vốn đổ vào TTCK.
Trong khi dòng tiền nội bất ổn, nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục mua ròng từ đầu năm
2010 đến nay. Tính đến ngày 29/12/2010, tại sàn Hose khối ngoại đã mua vào trên 266 triệu đơn
vị chứng khoán tương ứng với giá trị mua ròng đạt 15,521 tỷ đồng, cao gấp 7.7 lần về lượng và
5.7 lần về giá trị so với năm 2009. Tính đến cuối năm 2010, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết mà khối
ngoại nắm giữ hiện đạt gần 130 nghìn tỷ đồng tương đương với khoảng 6,6 tỉ USD.
Giao dịch thị trường trầm lắng, thanh khoản giảm sút, vốn khan hiếm, lãi suất ngân hàng
tăng cao và chưa có dấu hiệu suy giảm, hoạt động tài trợ cho nhà đầu tư một thời là công cụ cạnh
tranh hữu hiệu trong cuộc chiến dành thị phần một thời giờ đây đang trở thành gánh nặng cho
chính các công ty chứng khoán và các nhà đầu tư. Các công ty có quy mô tài trợ vốn lớn liên tục
gặp khó khăn trong vấn đề thanh khoản, giải chấp và thua lỗ của nhà đầu tư.

III .

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2010
Trong bối cảnh thị trường liên tục diễn biến xấu, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường cao,

Hội đồng Quản trị đã liên tục bám sát tình hình, điều chỉnh chính sách phù hợp để đảm bảo an
toàn hoạt động cho công ty, bảo toàn nguồn vốn kinh doanh. Mặc dù đã nhiều nỗ lực nhưng kết
quả đạt được lại thấp hơn nhiều so với kế hoạc đã đặt ra.
3.1. Thực hiện chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đặt ra cho năm 2010
3.1.1. Chỉ tiêu kinh doanh
CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

Thực hiện

Chỉ tiêu doanh thu (1)

tỷ đồng

104,4

171,0

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính

tỷ đồng

104,4

169,7

Khác

Tỷ đồng

Chỉ tiêu chi phí

tỷ đồng

64,4

168,5

+ LNTT (1)

tỷ đồng

40,0

2,5

+ LNST

tỷ đồng

30,0

2,5

+ ROE (LSTT/vốn điều lệ bình quân)(1)

%

16,0

1,25%

Thị phần môi giới cả năm

%

3%

1,88%

1,3

Số lượng tài khoản

Tài khoản

12.000

8.330

Tài khoản định chế

Tài khoản

15

35

(1) Các chỉ tiêu này áp dụng cho trường hợp vốn điều lệ cuối năm là 300 tỉ đồng. Trong trường hợp vốn điều
lệ cuối năm đạt 400 tỉ thì ROE sau thuế phải đạt tối thiểu 12%.
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3.1.2. Mục tiêu khác
Mục tiêu

Mức độ thực hiện

Tăng vốn điều lệ lên 400 tỉ đồng

Đã nhận được giấy phép của UBCK nhưng
HĐQT đã xin gia hạn thời gian chốt danh sách
và tăng vốn do hoàn cảnh chưa thuận lợi cho
việc tăng vốn.

Hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu VISecurities

Chưa hoàn thành

trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tìm kiếm cổ đông chiến lược

Vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm.

Tiếp tục đầu tư vào công nghệ, phát triển các

Trong năm 2010 và đầu năm 2011, VIS đang

ứng dụng, dịch vụ trên internet cho Nhà đầu tư,

tiếp tục nâng cấp hệ thống trading online cho
nhà đầu tư để mang lại cho NĐT sự thuận tiện
trong quá trình giao dịch

Tập trung phát triển Khối Ngân hàng Đầu tư,

Kết quả hoạt động đầu tư không mang lại mong

nâng cao vai trò cũng như đóng góp của Khối

đợi, không đóng góp được vào kết quả kinh

vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của

doanh của Công ty.

Công ty.

3.2. Nguyên nhân và các vấn đề cần khắc phục
Kết quả hoạt động kinh doanh thấp hơn nhiều so với kế hoạch phản ánh phần nào thực tế
trên thị trường chứng khoán và khả năng tài chính của VISecurities. Các nguyên nhân chủ yếu bao
gồm:
-

Nguồn vốn hạn chế của VISecurities thêm vào lãi suất ngân hàng luôn duy trì ở mức cao đã
gia tăng chi phí nguồn vốn của VISecurities đáng kể trong năm 2010.

-

Do không đủ vốn điều lệ nên VISecurities vẫn chưa được phép cung cấp dịch vụ Bảo lãnh
phát hành chứng khoán một phần nào hạn chế khả năng cạnh tranh của VISecurities và hoạt
hoạt động tư vấn doanh nghiệp.

-

Vì lý do rủi ro tăng cao trên thị trường, VISecurities đã chủ động giảm tài trợ cho các nhà đầu
tư và chủ động từ chối nhiều giao dịch lớn, chủ yếu của các nhóm nhà đầu tư với các danh
mục đầu tư có rủi ro rất cao (cổ phiếu làm giá) để đảm bảo an toàn cho VISecurities.

-

Các sản phẩm của VISecurities chưa mang tính đột phá, đi đầu trên thị trường.

-

Công tác quản lý rủi ro đã bắt đầu được thực hiện nhưng chưa tương xứng với quy mô hoạt
động của công ty.

-

Khối Ngân hàng Đầu tư hoạt động kém hiệu quả, không đóng góp được vào kết quả hoạt động
chung của Công ty.

3.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị
Hội đồng Quản trị Công ty đã nỗ lực bám sát tình hình, triển khai triệt để, sát sao các Nghị
quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã họp và tổ chức lấy ý kiến
của các thành viên 11 lần. Hội đồng Quản trị Công ty đã liên tục theo dõi diễn biến thị trường, tình
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hình hoạt động của Công ty và hỗ trợ Ban Điều hành giải quyết nhanh, hiệu quả các vấn đề trọng
yếu như ban hành chính sách phát triển hệ thống khách hàng, hỗ trợ tài chính và hỗ trợ nhiều
trong lĩnh vực huy động vốn từ bên ngoài để phục vụ kinh doanh .v.v.
Hiện tại về cơ cấu tổ chức bộ máy, trong năm 2010 không có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức
của công ty, VISecurities vẫn duy trì Hội sở tại Hà Nội và 01 Chi nhánh tại TP HCM.
Về nhân sự, do diễn biến xấu của thị trường, VISecurities vẫn tiếp tục phương trâm giữ bộ
máy hoạt động gọn nhẹ, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Trong năm 2010 VISecurities đã hạn chế tối
đa việc tuyển dụng mới, về cuối năm, đã chủ động cắt giảm các chi phí hành chính nhân sự trong
đó lương cho tất cả các vị trí quản lý đã được giảm về mức lương trong giai đoạn khủng hoảng
năm 2008. VISecurities vẫn duy trì được đội ngũ nhân viên quản lý nòng cốt, giàu kinh nghiệm,
gắn bó với VISecurities. Cán bộ quản lý cấp cao đều là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực tài chính.
Trong năm 2010, VISecurities nằm trong nhóm các công ty chứng khoán đầu tiên kết nối
trực tiếp với HNX.
Trong năm 2010 và đầu năm 2011 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 đầu tư dựa trên nền tảng đã có sẵn,
đảm bảo Nhà đầu tư ngày càng có thể sử dụng nhiều dịch vụ của VISecurities, các giao
dịch được nhanh, chính xác.

-

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

-

IV.

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

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011
Năm 2011, theo nhận định của Hội đồng quản trị cũng vẫn sẽ là năm khó khăn hơn với thị

trường chứng khoán nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng. Giao dịch chứng khoán sẽ
liên tục sụt giảm và chỉ duy trì ở mức thấp. Sẽ có nhiều công ty chứng khoán thua lỗ, trong đó
những công ty có danh mục đầu tư lớn và sử dụng vốn bên ngoài để tài trợ cho NĐT sẽ là những
doanh nghiệp gặp khó khăn và có nguy cơ thua lỗ cao nhất.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại, lạm phát sẽ duy trì ở mức cao, chính sách tiền tệ sẽ
tiếp tục thắt chặt sẽ là tiêu điểm của năm 2011. Cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán sẽ duy
trì ở mức tồn tại. Nhiệm vụ quan trọng nhất của năm 2011 sẽ là duy trì và bảo toàn vốn của công
ty để vượt qua giai đoạn khó khăn, chuẩn bị chuẩn bị tốt để đón đợt sóng phục hồi trên thị trường
chứng khoán vào những tiếp theo. Với những dấu hiệu thực sự chưa khả quan trong nền kinh tế
và thực lực của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch
năm 2011 với nội dung chính như sau:
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4.1. Một số chỉ tiêu cơ bản
+ Chỉ tiêu doanh thu (1)

74,6

tỷ đồng

Hoạt động DVKDCK

71,4

tỷ đồng

Hoạt động TVDN

3,2

tỷ đồng

Đầu tư

0,0

tỷ đồng

Chỉ tiêu chi phí

64,0

tỷ đồng

Chi kinh doanh

42,0

tỷ đồng

Chi hoạt động

10,5

tỷ đồng

Chi Nhân sự

11,5

tỷ đồng

10,6

tỷ đồng

+ LNTT

(1)

4.2. Một số mục tiêu khác
-

Thị phần môi giới cả năm đạt 2%

-

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư 12.000 tài khoản trong đó tài
khoản của các khách hàng định chế là 20 (hoạt động),

-

Tiếp tục tìm kiếm cổ đông chiến lược,

-

Lựa chọn thời điểm thích hợp để hoàn tất việc tăng vốn và niêm yết cổ phiếu
VISecurities trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

-

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án về phát triển sản phẩm online của công ty, dịch
vụ tài chính, đào tạo nhân lực … tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chứng
khoán, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của công ty.

Kính thưa Quí vị,
Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng thuận của Quí Cổ đông, sự ủng hộ của các Quí khách
hàng và sự phấn đấu cống hiên nỗ lực của đội 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 đường phát triển để
khẳng định và nâng cao uy tín thương hiệu VISecurities trên thị trường.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký

TRỊNH VĂN TUẤN
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