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I.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

1.

Tình hình kinh tế vĩ mô

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014 đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với
năm 2013. Sự phục hồi có thể thấy rõ qua những chuyển biến khả quan của thị
trường tài chính, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, lãi suất cho vay liên tục
giảm và tỷ giá đồng tiền nội tệ đã được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên trong năm
2014 cũng chứng kiến nhiều bất ổn, cả trên bình diện quốc tế cũng như bản thân
nội tại của nền kinh tế. Giá dầu giảm mạnh và sự kiện Biển Đông đã ảnh hưởng
nặng nề lên nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Tuy vậy, thị
trường chứng khoán cũng đã có một năm tương đối thành công khi chốt năm 2014,
chỉ số VN-Index đạt 545,63 điểm tăng 8,13%; HNX-Index đạt 82,98 điểm, tăng
22,32% so với năm 2013, giá trị giao dịch cũng tăng gần gấp đôi so với năm 2013.
Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu trong năm 2014 đều đạt được kết quả tích cực,
cụ thể như sau:
 GDP tăng 5,98%, là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây, vượt kế hoạch
đề ra là 5,8%. Sự tăng trưởng của GDP có sự đóng góp lớn từ sự tăng
trưởng của các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông, lâm, thủy
sản.
 Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư là điểm sáng trong năm 2014 với mức
xuất siêu với giá trị khoảng 2 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%;
Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu đạt
150 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 148 tỷ USD lần lượt tăng 13,6% và
12,1% so với cùng kỳ năm 2013.
 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2014 tăng 4,09% so với năm 2013, đây là
mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, thể hiện mục tiêu kiểm
soát lạm phát của Chính phủ tiếp tục được thực hiện thành công, góp phần
quan trọng giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản
phẩm, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng.
 Mặt bằng lãi suất huy động đã liên tục giảm trong năm, đến cuối năm mức
lãi suất huy động từ 1 tháng đến dưới 6 tháng chỉ còn 5,5%/năm, giúp tạo
điều kiện giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng, đây là mức lãi suất rất
thấp trong vòng 10 năm trở lại đây và sẽ là một điều kiện thuận lợi giúp cho
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các doanh nghiệp vay vốn một cách có hiệu quả để triển khai các hoạt động
kinh doanh.
 FDI đăng ký trong năm 2014 đạt 20,2 tỷ USD, giảm 6% so với năm 2013, trong
đó nguồn vốn thực hiện đạt 12,4 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2013 và tập
trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến và chế biến (chiếm
khoảng 72%), là những nghành nghề thiên về việc sử dụng nhân công giá rẻ
và lao động phổ thông.
 Hệ thống ngân hàng trong năm 2014 tiếp tục đối mặt với những khó khăn, cụ
thể là tỷ lệ nợ xấu mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, chất lượng tín dụng
chưa được như mong muốn, tuy nhiên dự trữ ngoại hối vẫn tăng cao trong
năm 2014 và tỷ giá ngoại tệ được kiểm soát trong biên độ cho phép. Một nét
nổi bật trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thời gian vừa qua là việc
giảm bớt số lượng các Ngân hàng thương mại yếu kém thông qua việc sáp
nhập, đồng thời sắp xếp lại các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và Quỹ tín
dụng nhân dân. Trong năm 2014, NHNN đã ban hành Thông tư 36 và có hiệu
lực từ ngày 1/2/2015. Thông tư 36 được đánh giá có tác động rất lớn đối với
hệ thống ngân hàng như: quy định chặt chẽ hơn về giới hạn cho vay, thắt chặt
kiểm soát đối với sở hữu chéo giữa các TCTD,…Các quy định giới hạn mới
này trong ngắn hạn có thể sẽ gây áp lực cho hệ thống ngân hàng, song về
trung và dài hạn, đây là bước đi tích cực trong quá trình tái cơ cấu ngành, giúp
hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh, bền vững và hiệu quả hơn. Thông
tư 36 cũng tác động mạnh lên thị trường chứng khoán như: quy định về giới
hạn ngân hàng cho vay đầu tư cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn điều
lệ (trước đây tỷ lệ này là 20%), hay ngân hàng chỉ được cho vay đầu tư
chứng khoán khi đáp ứng được đầy đủ các tỷ lệ an toàn hoạt động và có
tỷ lệ nợ xấu dưới 3%,…
2.

Tình hình thị trường chứng khoán

Năm 2014 là năm thị trường chứng khoán có nhiều biến động lớn, bất thường
với các giai đoạn tăng giảm giá đan xen lẫn nhau và kết thúc năm 2014 trong xu
hướng giảm giá khá mạnh, cụ thể như sau:
 Quý I/2014, VN-Index tăng từ mức 504,63 điểm lên mức mức 609,46 điểm,
tương ứng với tỷ lệ tăng 20,77%. HNX-Index cũng tăng từ 67,83 điểm lên
93,49 điểm, tương ứng với tỷ lệ tăng là 37,83%, lý do của sự tăng trưởng
này là dựa trên niềm tin vào sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong năm
2014.
 Quý II/2014, thị trường có sự giảm điểm mạnh, đặc biệt sau sự kiện Biển
Đông vào giữa tháng 5/2014. VN-Index đã tụt xuống mức thấp nhất là 508,51
điểm, giảm 16,56% so với mức đỉnh của quý I/2014; HNX-Index cũng xuống
mức thấp nhất là 68,74 điểm, giảm 26,47%.
 Cuối quý II đến hết Quý III/2014, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự
phục hồi ngoạn mục do đã ổn định tâm lý sau sự kiện Biển Đông. VN-Index
tăng đến mốc cao nhất trong năm là 644,56 điểm, tăng 26,75% so với mức
đáy hồi tháng 5/2015; HNX- Index cũng tăng mạnh lên 91,9 điểm.
 Quý IV/2015: Thị trường đi vào giai đoạn giảm giá do tác động của việc giảm
đột ngột của giá dầu thô trên thị trường thế giới. Hai chỉ số chứng khoán VNIndex và HNX-Index đều giảm mạnh.
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Kết thúc năm 2014, VN Index đạt mức 545,63 điểm, tăng 8,12% so với năm 2013
(504,63 điểm), HNX-Index đạt mức 82,98 điểm, tăng 22,34% so với năm 2013
(67,83 điểm) và là một năm giao dịch đầy cảm xúc cho rất nhiều nhà đầu tư.
Năm 2014, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 1.164 nghìn tỷ đồng, tăng 90%
so với năm 2013, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 5.448 tỷ đồng, trong đó
giá trị giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ bình quân mỗi phiên đạt 2.971 tỷ đồng, cao
gấp 2,2 lần so với năm 2013.
Trong năm 2014 cũng chứng kiến sự tái cấu trúc mạnh mẽ của các công ty chứng
khoán, cụ thể UBCKNN đã tạm ngừng hoạt động 01 công ty chứng khoán, chấm
dứt hoạt động kinh doanh 03 công ty chứng khoán, đình chỉ hoạt động 02 công ty
chứng khoán, chấp thuận giải thể 03 công ty chứng khoán, hợp nhất 04 công ty
chứng khoán (đang xét hồ sơ sáp nhập 02 công ty chứng khoán) và đặt 14 công ty
chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt, 02 công ty chứng khoán vào diện kiểm
soát, giảm số công ty chứng khoán thua lỗ từ 60% xuống còn dưới 20%. Hiện còn
81 công ty chứng khoán đang hoạt động, giảm từ 105 công ty chứng khoán trước
đây. Việc tái cấu trúc các công ty chứng khoán sẽ giúp thị trường nói chung và các
công ty chứng khoán nói riêng phát triển lành mạnh, hiệu quả và bền vững hơn.
3.

Hoạt động của VIS trong năm 2014

3.1

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2014, Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) thực hiện 2
mục tiêu lớn, đó là vừa tập trung kinh doanh để nắm bắt kịp thời sự chuyển biến
tích cực của thị trường chứng khoán, vừa phải hoàn tất quá trình hợp nhất với Công
ty CP Chứng khoán Đại Tây Dương (OSC). Ngày 15/9/2014, UBCKNN đã chấp
thuận cho phép VIS và OSC được hợp nhất theo Quyết định số 118/GP-UBCK.
Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu

STT
1

Tổng tài sản

2

Từ 1/12/2013
đến 14/9/2014

Từ 15/9/2014
đến 31/12/2014

Từ 1/12/2013
đến 31/12/2014

363,461

251,286

251,286

Vốn chủ sở hữu

60,324

60,544

60,544

3

Vốn điều lệ

60,000

60,000

60,000

4

Doanh thu thuần

33,156

13,121

46,277

5

LNTT trước dự phòng

6,658

2,124

8,837

6

Xử lý & dự phòng

6,333

1,905

8,238

7

LNTT sau xử lý

325

274

599

8

LN sau thuế

325

219

544

(Nguồn: BCTC hợp nhất và BCTC 2014 đã kiểm toán)

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán cho giai đoạn từ 1/12/2013 đến ngày
31/12/2014 thì VIS đã đạt được doanh thu là 46,277 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ
môi giới là 19,19 tỷ (chiếm 41.4%), doanh thu từ hoạt động hỗ trợ tài chính là 17,87
tỷ (chiếm 37%).
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3.2 Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị
Danh sách thành viên HĐQT công ty đến thời điểm 31/12/2014 gồm có:
STT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thu Trang

Chủ tịch

2

Ninh Quang Hải

Thành viên

3

Nguyễn Thanh Thủy

Thành viên

4

Cao Thanh Định

Thành viên, TGĐ

5

Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên, PTGĐ

Ghi chú

Từ nhiệm từ 2/2/2015

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp, trong đó có 4 cuộc họp kể từ ngày
hợp nhất 15/9/2014 giữa VIS và OSC, để nghe báo cáo về tiến độ hợp nhất, tình
hình hoạt động của Công ty đồng thời cũng nhằm mục đích đưa ra những quyết
định nhanh chóng, kịp thời về chiến lược, định hướng hoạt động của VIS. Trong
năm 2014, HĐQT cũng đã ban hành 9 Nghị Quyết liên quan đến nhân sự và hoạt
động của VIS.
Cuối năm 2014, trong thành phần của HĐQT VIS có thành viên Ban Tổng Giám đốc
(Ông Cao Thanh Định kiêm Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Anh Tuấn kiêm Phó Tổng
giám đốc) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty, hoạt
động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT rất thuận lợi. Các thành viên HĐQT
thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều
hành hoạt động của Công ty qua email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc
giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt
động của Tổng Giám đốc trình bày cho các thành viên HĐQT hàng tháng.
3.3

Các hoạt động nghiệp vụ chính

a.

Hoạt động môi giới

Về định hướng chiến lược: Hoạt động môi giới và giao dịch của VIS kế thừa nền
tảng từ các năm trước về khách hàng, hỗ trợ tài chính, đồng thời tiếp tục tập trung
vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng để thu hút giao dịch.
Về tổ chức hoạt động giao dịch chứng khoán: Trong năm 2014, hoạt động giao dịch
của VIS luôn được duy trì liên tục, thông suốt và ổn định. Các giao dịch tiền và
chứng khoán của khách hàng được kiểm soát chặt chẽ, nhân viên giao dịch có tư
cách đạo đức tốt, luôn tuân thủ các nguyên tắc về giao dịch nên trong năm 2014
không có bất cứ một trường hợp nào làm sai quy định của công ty về tiền và chứng
khoán của khách hàng.
Trong năm 2014, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng
khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tiếp tục triển khai
nhiều nghiệp vụ mới như lần đầu tiên đưa giao dịch chứng chỉ quỹ ETF lên 2 sàn
niêm yết, triển khai hệ thống giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, hệ thống vay
và cho vay chứng khoán, triển khai hệ thống giao dịch TPCP trực tuyến và hệ thống
thông tin (Infobond). VIS đã phối hợp chặt chẽ với hai Sở Giao dịch và VSD để tham
gia các chương trình đào tạo cũng như thực hiện các đợt test theo kịch bản cho các
thành viên đạt kết quả tốt.
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Đối với nghiệp vụ giao dịch ký quỹ: Do chưa đủ thời gian theo giấy phép thành lập
mới nên VIS sẽ xin phép UBCKNN được triển khai nghiệp vụ này trong Quý II/2015.
Công tác kiểm soát: Công tác kiểm soát luôn được chú trọng, kiểm soát chặt chẽ
lệnh đặt của khách hàng trên cơ sở kiểm tra, giám sát các quy trình thực hiện nghiệp
vụ, soát lệnh trên hệ thống.
Kết quả hoạt động: Hoạt động môi giới là hoạt động mang lại doanh thu chủ đạo
nhất cho VIS trong năm 2014, tổng giá trị giao dịch của VIS trong năm 2014 là
10.484 tỷ đồng, tương đương 42,45 tỷ đồng giá trị giao dịch/ngày, chiếm 0,71% thị
phần môi giới của toàn thị trường. Đây là nỗ lực rất lớn của bộ phận môi giới cũng
như các bộ phận hỗ trợ khác như dịch vụ tài chính, nguồn vốn,.. do số lượng nhân
sự môi giới trong năm 2014 không những tăng thêm mà còn sút giảm so với năm
2013, trong khi đó nguồn vốn dùng cho hỗ trợ tài chính khách hàng thì luôn ớ mức
rất khó khăn, không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.
b.

Hoạt động hỗ trợ tài chính

Hoạt động hỗ trợ tài chính của VIS trong năm 2014 đã hoạt động khá hiệu quả, hỗ
trợ tích cực cho hoạt động môi giới, tuy nhiên do nguồn vốn còn hạn chế nên khả
năng đáp ứng nhu cầu khách hàng là có hạn. Trong năm 2014, tổng giá trị ứng
trước của khách hàng là hơn 2.000 tỷ đồng, tổng giá trị hỗ trợ tài chính là gần
27.000 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động này góp phần quan trọng trong tổng doanh
thu của VIS trong năm 2014.
c.

Hoạt động tư vấn

Do quá trình tái cấu trúc và hợp nhất với OSC nên nhân sự cho hoạt động tư vấn
biến động mạnh, trong năm 2014, hoạt động tư vấn chỉ gồm có 02 nhân sự thực
hiện chính (Hội sở: 01 nhân sự, chi nhánh 01 nhân sự). Tuy vậy, hoạt động tư vấn
trong năm 2014 cũng tương đối khả quan, doanh thu mang lại cao hơn chi phí phát
sinh cho hoạt động này. Kết quả này còn có sự hỗ trợ trực tiếp từ phía Lãnh đạo
Công ty trong việc tìm kiếm hợp đồng cũng như sự hợp tác với các đối tác của VIS.
Tổng doanh thu từ hoạt động tư vấn trong năm 2014 là 2,7 tỷ đồng.
d.

Hoạt động khác

Phòng Công nghệ thông tin:
 Giám sát và duy trì hoạt động an toàn, ổn định toàn bộ hệ thống hạ tầng
CNTT.
 Nâng cấp hệ thống, phối hợp thử nghiệm và triển khai giao dịch ETF với
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh,
Trung tâm lưu ký.
 Định hướng duy trì và phát triển CNTT. Đưa ra kế hoạch phát triển CNTT
ngắn hạn và dài hạn.
 Rà soát, điều phối lại công việc và đưa ra định hướng phát triển của từng
nhân sự Phòng CNTT.
 Phát triển phần mềm quản lý margin, bảng giá, một số module phần mềm
khác. Chỉnh sửa và nâng cấp website, VISUtils.
 Rà soát và quy hoạch lại sử dụng hệ thống đường truyền ổn định, an toàn,
hiệu quả và tiết kiệm hơn.
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Phòng Hành chính Nhân sự:
Số lượng nhân viên của VIS cuối năm 2014 là 36 người, trong đó 16 người đã có
chứng chỉ hành nghề chứng khoán, đáp ứng yêu cầu của UBCKNN về số lượng
nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho từng nghiệp vụ kinh doanh.
Các hoạt động chủ yếu trong năm gồm có:
 Tổng kết tài sản của OSC để chuyển về VIS chuẩn bị cho việc hợp nhất,
đồng thời phối hợp với IT phân loại các tài sản còn sử dụng được và các tài
sản hỏng để bán thanh lý.
 Xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan tới OSC trong quá trình hợp nhất như:
Liên hệ với BQL tòa nhà của OSC để làm các thủ tục giấy tờ thanh toán các
khoản chi phí điện nước và bàn giao mặt bằng, đóng và phân loại tài liệu,
giấy tờ, chứng từ cũ của OSC gửi lưu kho, tìm các đơn vị sửa chữa điều hòa
với giá hợp lý, tiết kiệm chi phí để sửa chữa điều hòa phòng máy chủ OSC.
 Hoàn tất các thủ tục hành chính trong quá trình hợp nhất với OSC như: gửi
công văn thông báo về việc hợp nhất, thay đổi MST mới của Công ty,…
 Đầu mối đề xuất và tổ chức các hoạt động phúc lợi cho nhân viên như: Tổ
chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV, tổ chức đi nghỉ mát cho CBNV,..

II.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

1.

Dự báo nền kinh tế vĩ mô

1.1

Định hướng nền kinh tế năm 2015

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã được đặt ra trong năm 2015 gồm có:
 Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%;
 Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%;
 Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%;
 Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%
 Tăng trưởng tín dụng: 13% - 15%
 Phá giá VND: 1% - 2%
Dự báo một số vấn đề kinh tế vĩ mô trong năm 2015 như sau:
 Kinh tế tăng trưởng sẽ thuận lợi hơn: chủ yếu nhờ các yếu tố nội tại bên
trong như: (i) tổng cầu hồi phục nhờ tiêu dùng phục hồi, (ii) lạm phát thấp
giúp cải thiện sức mua, (iii) đầu tư tư nhân cải thiện do môi trường vĩ mô ổn
định tạo niềm tin cho doanh nghiệp và các hộ gia định, (iv) khả năng thu hút
đầu tư nước ngoài cao hơn với triển vọng TPP sẽ được ký kết trong năm
2015, (v) cơ sở pháp lý tiếp tục được hoàn thiện với nhiều Luật quan trọng
như Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật đất đai, … sẽ có hiệu lực.
 Lạm phát được dự báo sẽ không có biến động lớn: nhờ tổng cầu năm 2015
dự báo được cải thiện ở mức độ vừa phải không gây áp lực lên lạm phát,
giá hàng hóa thế giới cũng được dự báo giảm, yếu tố tâm lý sẽ tiếp tục ổn
định,…
 Bên cạnh những yếu tố thuận lợi vẫn còn tồn tại những thách thức như (i)
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kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và chứa đựng không ít rủi ro, (ii) giá dầu giảm
ảnh hưởng đến cân đối ngân sách và khả năng đáp ứng vốn cho đầu tư phát
triển, (iii) giá hàng hóa thế giới giảm. Tuy nhiên, tác động của giá dầu giảm
tới ngân sách sẽ không quá lo ngại do tỷ trọng thu từ dầu không quá cao (chỉ
từ 10% - 12%) trong khi khoản hụt này sẽ được bù đắp lại từ việc gia tăng
các khoản thu khác (thuế, phí...) trên cơ sở tiêu dùng & sản xuất kinh doanh
trong nước cải thiện nhờ vào giá cả và chi phí đầu vào giảm.
1.2

Thị trường chứng khoán năm 2015

Tiếp nối đà phục hồi tích cực trong năm 2014 cùng với định hướng điều hành kinh
tế của Chính phủ trong năm 2015 với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế cao hơn năm
trước, lạm phát tiếp tục được duy trì ở mức hợp lý, mặt bằng lãi suất giảm ở mức
thấp, các chính sách tiền tệ, vĩ mô tiếp tục được điều hành linh hoạt và có tính kích
thích nhiều hơn, hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn,….thị trường chứng khoán trong năm
2015 được nhận định sẽ có nhiều triển vọng tăng trưởng.
Cùng với lãi suất duy trì ở mức thấp, giá dầu giảm mạnh trên 50% so với giá đỉnh
trong năm 2014 sẽ tác động tích cực lên kết quả kinh doanh nhiều công ty niêm yết,
mở ra nhiều cơ hội mới trong năm 2015. Giá dầu giảm cũng kéo theo nhiều loại
hàng hóa, nguyên liệu phụ liệu trên thế giới giảm. Chi phí sản xuất giảm tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp cải thiện kết quả kinh doanh. Quá trình này cũng sẽ làm
hồi sinh nhiều ngành phục hồi chậm hơn so với diễn biến thị trường như vận tải,
tác động rõ rệt với những ngành sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ và
gas mang lại những cơ hôi mới cho thị trường. Mặt bằng giá của thị trường có điều
kiện được đẩy lên trong năm 2015.
Trong năm 2015, các cơ quan chức năng cũng sẽ triển khai một số giải pháp phát
triển thị trường như:
 Chính sách hỗ trợ thị trường: (i) Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg quy định
doanh nghiệp cổ phần hóa sau 90 ngày phải đăng ký công ty đại chúng,
trường hợp đáp ứng điều kiện niêm yết phải niêm yết trên các Sở GDGD
trong thời hạn 1 năm. Bên cạnh đó quyết định cũng quy định rõ việc thoái
vốn dưới mệnh giá. Quyết định này sẽ đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa và
niêm yết góp phần tăng lượng hàng và thanh khoản cho thị trường. (ii) UBCK
đẩy mạnh cơ cấu công ty chứng khoán nhằm lành mạnh hóa thị trường khi
triển khai các chỉ tiêu an toàn tài chính, đánh giá xếp loại dựa trên quy chế
Camel; (iii) Triển khai các giải pháp nâng thị trường chứng khoán Việt Nam
từ thị trường biên lên thị trường mới nổi theo bảng tiêu chí của MSCI.
 Các sản phẩm phát triển cơ sở hạ tầng thị trường chứng khoán như: (i) Triển
khai thêm sản phẩm ETF; (ii). Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng
khoán phái sinh đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định 366 ngày
11/3/2014, đang được Bộ Tài chính hoàn thiện dự Nghị định và trình Chính
phủ; (iii) Nghiên cứu sản phẩm quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí bổ sung.
 UBCKNN đang trình Bộ tài chính về việc nâng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN trong
một số ngành từ 49% lên 60% và theo kế hoạch sẽ trình Chính phủ trong
tháng 10/2015. Cùng với các giải pháp đang được triển khai, mở room cho
khối ngoại sẽ vẫn được kỳ vọng là cú hích quan trọng cho thị trường chứng
khoán trong năm 2015.
Các hiệp định quan trong như: TPP, Hiệp định liên minh thuế quan, Hiệp định song
phương VN – EU cũng được dự đoán có nhiều khả năng sớm kết thúc trong năm
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2015. Nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế.
Đây cũng là động lực phát triển không nhỏ cho các quốc gia định hướng xuất khẩu
như Việt Nam, mở ra cơ hội xuất khẩu cho nhiều ngành cũng như sẽ đẩy nhanh
quá trình cải cách và cơ cấu nền kinh tế. Ký kết các hiệp định cũng sẽ có ảnh hưởng
tích cực đến tâm lý nhà đầu tư và sẽ là tin hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng
khoán.
Tuy nhiên, trong năm 2015 cũng tồn tại một số rủi ro và thách thức cho thị trường
chứng khoán, cụ thể như sau:
 Rủi ro chính sách từ Thông Tư 36: Thông tư 36 đặt ra các quy định liên quan
trực tiếp đến sở hữu, đầu tư cổ phiếu và sẽ có tác động khá lớn đến thị
trường chứng khoán. Thông tư này quy định một số điểm cụ thể liên quan
đến thị trường chứng khoán như: (i) Quy định tổng mức dư nợ cấp tín dụng
của ngân hàng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn
điều lệ của ngân hàng sẽ có tác động lớn đến hoạt động chung của thị trường
và nhiều CTCK; (ii) Quy định giảm trọng số rủi ro của đầu tư chứng khoán từ
250% về 150%; (iii) Quy định tín dụng cho đầu tư cổ phiếu không được đảm
bảo bằng chính cổ phiếu đó tương đối quan trọng và cũng có thể thu hẹp
hoạt động margin.
2.

Định hướng hoạt động của VIS

2.1

Mục tiêu hoạt động của VIS:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) xác định mục tiêu trở thành
một công ty chứng khoán phát triển lành mạnh, bền vững, mang lại giá trị cao nhất
cho cổ đông và cán bộ nhân viên của Công ty.
2.2

Chiến lược phát triển trung và dài hạn của VIS:

Với mục tiêu phát triển bền vững, VIS tập trung vào việc nâng cao và phát triển
những yếu tố sau:
 Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại;
 Tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường;
 Đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên đi đôi với việc
tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài;
 Phát triển mạnh các dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư.
3.

Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Sau một năm 2014 với mục tiêu chính là hợp nhất thành công, bước vào năm 2015,
VIS định hướng sẽ tiếp tục mục tiêu duy trì hoạt động kinh doanh, nâng tầm cạnh
tranh trên cơ sở ưu tiên duy trì an toàn hoạt động, hạn chế rủi ro. Trong tương lai,
VIS sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động,
phát triển các sản phẩm tài chính hỗ trợ giao dịch, thúc đẩy hoạt động tư vấn, hỗ
trợ khách hàng và tăng cường hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp.
 Hoạt động môi giới: Với dự báo khả quan của thị trường chứng khoán trong
năm 2015, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, VIS sẽ tập trung mở rộng
hoạt động môi giới chứng khoán và các dịch vụ tài chính đi kèm (margin, ứng
trước tiền bán chứng khoán) thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ,
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chăm sóc và phát triển khách hàng, đồng thời mở rộng đối tượng khách
hàng, tăng quy mô cung cấp các dịch vụ tài chính đi kèm hoạt động môi giới.
 Hoạt động tư vấn: Tuyển dụng thêm nhân sự có chuyên môn, trình độ nhằm
triển khai các nghiệp vụ tư vấn truyền thống như: phát hành, niêm yết, đăng
ký chứng khoán,…. đồng thời tập trung phát triển các hoạt động tư vấn tái
cấu trúc tài chính, M&A. Mục tiêu trước mắt là duy trì được các khách hàng
truyền thống, tiến tới tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, hoạt động tư
vấn tiếp tục là tiền đề quan trọng để Công ty mở rộng, khai thác nhằm hỗ trợ
cho hoạt động môi giới.
 Các hoạt động khác: Tài chính – Kế toán, Lưu ký chứng khoán, Quản trị rủi
ro, Kiểm soát nội bộ, Công bố thông tin, Công nghệ thông tin,…. đảm bảo
thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và nguyên tắc hoạt động của
Công ty.
o Công nghệ thông tin: tập trung nâng cao công nghệ hiện đại, hỗ trợ
tối đa cho giao dịch nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng
và cho Công ty. Trong năm 2015, Phòng công nghệ thông tin sẽ tập
trung vào các việc chính sau:


Làm lại website theo hướng thân thiện, dễ sử dụng, đầy đủ
thông tin cần thiết.



Tiếp tục phát triển và hoàn thiện phần mềm margin như: nghiên
cứu triển khai các chức năng đặt lệnh, xem số dư, … để thay
thế IFIS và đảm bảo luôn hạn mức margin khi đặt lệnh.



Tự động hóa một số nhiệm vụ đóng ngày, mở ngày, kiểm tra,
backup hệ thống giao dịch. Hạn chế tối đa các trường hợp sơ
xuất do làm bằng tay



Làm lại bảng giá cho đầy đủ các tính năng: hiện đồ thị index,
đồ thị giao dịch trong ngày, từng mã, chọn mã hiển thị, …



Nghiên cứu giải pháp thuê chỗ đặt máy chủ. Đảm bảo cho
khách hàng giao dịch VIS+ bằng FTTH khi FPT lease line bị
cắt.



Nghiên cứu, thực hiện giải pháp kết nối công thông tin VSD khi
có yêu cầu và lịch cụ thể từ VSD.

o Kiểm soát nội bộ: Nâng cao hoạt động kiểm soát hàng ngày, giám sát
chặt chẽ các hoạt động của công ty, kịp thời cảnh báo và có các đề
xuất để hoàn chỉnh hoạt động của Công ty.
o Tài chính – Kế toán: đầu tư phần mềm kế toán mới nhằm kiểm soát
chất lượng và hiệu quả công việc, kiểm soát chặt chẽ chi phí, phân bổ
chi phí một cách hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty.
o Hành chính – Nhân sự: Tập trung công tác tuyển dụng nhân sự chất
lượng cao, ưu tiên tập trung cho bộ phận kinh doanh, đồng thời xây
dựng chế độ quyền lợi cho nhân viên mang tính cạnh tranh trên thị
trường nhằm thu hút nguồn nhân lực.
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 Kế hoạch kinh doanh năm 2015 cụ thể như sau:
Đvt: triệu đồng
CHỈ TIÊU

2015P

A KẾT QUẢ KINH DOANH
I DOANH THU

63,391

Dịch vụ chứng khoán

58,491

Ngân hàng đầu tư

4,900

II CHI PHÍ

45,876

III LÃI/LỖ TRƯỚC KHI XỬ LÝ, TRÍCH DỰ PHÒNG

17,515

B HOẠT ĐỘNG MÔI GiỚI
Giá trị giao dịch

17,880,332

Thị phần

1.00%

Số lượng tài khoản GDCK

10,810

C NGUỒN VỐN
Vốn điều lệ

90,000

Trên đây là Báo cáo hoạt động kinh doanh 2014 và Kế hoạch kinh doanh
năm 2015. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên;

CHỦ TỊCH

- Lưu: VT

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Báo cáo hoạt động kinh doanh 2014 & Kế hoạch kinh doanh 2015
Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Trang 10

