
NĂM

TRÊN HÀNH TRÌNH MỚI
GHI DẤU SỰ KHÁC BIỆT  
NĂM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016



NỘI DUNG BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

GIỚI THIỆU CHUNG

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

QUẢN TRỊ RỦI RO

04

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 42

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 52

20

36

15
NĂM

VCBS

NĂM

VCBS

06  Thông tin chung
08  Thành tựu nổi bật
12  Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng 
      Thành viên và Giám đốc
14  Các chỉ số tài chính
15  Định hướng phát triển
16  Sơ đồ tổ chức
16  Danh sách Bộ máy quản trị điều hành
17  Giới thiệu Hội đồng thành viên
18  Giới thiệu Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

44  Tầm nhìn 2020
45  Uy tín và Kinh nghiệm hoạt động

46  Quản trị nguồn nhân lực
47  Nền tảng công nghệ giao dịch hiện đại

48  Trách nhiệm với xã hội và cộng đồng
50  Mạng lưới hoạt động

54  Thông tin chung
56  Báo cáo của Ban Giám đốc
57  Báo cáo Kiểm toán độc lập
59  Báo cáo tình hình tài chính
63  Báo cáo kết quả hoạt động
65  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
68  Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

22  Tổng quan kinh tế và thị trường 
      chứng khoán Việt Nam năm 2016
26  Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
28  Khách hàng định chế
32  Khách hàng doanh nghiệp
34  Khách hàng cá nhân

39  Rủi ro thị trường
40  Rủi ro hoạt động
40  Rủi ro thanh toán
41  Rủi ro thanh khoản
41  Rủi ro pháp lý



15
NĂM

VCBS

NĂM

VCBS

Ghi dấu sự khác biệt

TỪ NHỮNG GIÁ TRỊ 
NỀN TẢNG

GIỚI THIỆU CHUNG



THôNG TIN cHuNG

B
AÙO

 C
AÙO

 T
H

Ö
Ô

ØN
G

 N
IE

ÂN
 2

01
6

6

7

G
IÔ

ÙI T
H

IE
ÄU

 c
H

U
n

G

Tên công ty Công Ty TráCh nhiệm hữu hạn Chứng khoán ngân 
hàng Thương mại Cổ phần ngoại Thương ViệT nam.

Tên Tiếng anh VIETCOMBANK SECURITIES (VCBS)

ngày thành lập 07/01/2002 theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000069 do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/4/2002 (đăng ký lần đầu).

Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2006.

ngành nghề hoạt động VCBS được cấp phép thực hiện tất cả các nghiệp vụ chứng khoán và kinh 
doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ 700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng)

hội sở chính Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank,  
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: (84-24) 3936 6990 - Fax: (84-24) 3936 0262

www.vcbs.com.vn



THàNH Tựu NổI bậT

Là mộT TroNG NHữNG CôNG Ty CHứNG kHoáN 
đầU TIêN TrêN THị TrườNG, CôNG Ty TNHH CHứNG 
kHoáN NGâN HàNG TmCP NGoạI THươNG VIỆT Nam 
(VCBS) đáNH dấU 15 Năm xây dựNG Và PHáT TrIểN 
VỚI NHIềU dấU ấN THàNH qUả TốT đẹP Và kIêN 
địNH mụC TIêU Trở THàNH "NGâN HàNG đầU Tư 
HàNG đầU TạI VIỆT Nam".

2002 - 2006

2002 - 2006
2007 - 2012

Nền tảng  

vững chắc

NềN TảNG VữNG CHắC

Phát triển vững bền 
Sẻ chia thịnh vượng

Phát triể
n 

và thể hiện 

bản lĩnh

2013 - 2016

Giai đoạn 2002 - 2006 là thời điểm thành lập Công ty với Nền tảng vững chắc từ Ngân hàng Vietcombank; 
Ứng dụng Công nghệ giao dịch trực tuyến đầu tiên trên thị trường; Đi đầu về các nghiệp vụ Bảo lãnh phát 
hành và Gia tăng sức mạnh tài chính.

 · Công ty chứng khoán đầu tiên cung cấp các tiện ích trực tuyến trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam, cung cấp bảng giá trực tuyến (tại website www.vcbs.com.vn) và tiện ích giao dịch chứng 
khoán qua mạng Internet (VCBS - Cyber Investor).

 · Công ty chứng khoán tiên phong trong việc khai mở thị trường trái phiếu (đây là thị trường vốn 
chỉ dành cho các Ngân hàng thương mại trước đó hoạt động), VCBS thực hiện bảo lãnh thành 
công 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. 

 · Thành lập chi nhánh VCBS tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCBS TP.HCM).

2002

 · Tư vấn và bảo lãnh phát hành cổ phiếu có cam kết chắc chắn cho CTCP XNK Tổng hợp và Đầu 
tư Thành phố Hồ Chí Minh (Imexco). Đây là lần đầu tiên một công ty chứng khoán thực hiện 
bảo lãnh phát hành cổ phiếu doanh nghiệp có cam kết chắc chắn trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam.

2003

 · Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bán 
đấu giá cổ phần của Công ty Thiết bị Bưu điện (POSTEF – Mã: POT) qua Trung tâm giao dịch 
chứng khoán Hà Nội. Đây là phiên đấu giá cổ phần đầu tiên của Trung tâm giao dịch chứng 
khoán Hà Nội, tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hiện nay.

 · Nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về thành tích góp phần hoàn thành nhiệm 
vụ năm 2004. 

 · Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xây dựng và phát triển thị trường 
chứng khoán giai đoạn 2000 – 2005. 

2005

 · Thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 200 tỷ đồng. 

 · Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

 · Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích trong công tác tham 
gia bảo lãnh phát hành trái phiếu đô thị. 

 · Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong công tác huy động vốn.

2006

 · Tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công 200 tỷ đồng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất nhập 
khẩu Việt Nam (Eximbank). Đây là thương vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu được cam kết chắc 
chắn có giá trị lớn nhất trong 5 năm đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam.

2004
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THàNH Tựu NổI bậT (tiếp theo)

2013 - 20162007 - 2012
PHáT TrIểN VữNG BềN - Sẻ CHIa THịNH VượNGPHáT TrIểN Và THể HIỆN BảN LĩNH
Giai đoạn 2013 - 2016, Công ty tập trung vào phát triển các trung tâm tạo doanh thu, đào tạo nhân sự  
chuyên nghiệp, triển khai hệ thống công nghệ hoàn toàn mới và phát triển các dịch vụ và sản phẩm sáng tạo 
để định hình mô hình Ngân hàng đầu tư đầy đủ cho giai đoạn phát triển mới.

Giai đoạn 2007 - 2012 là giai đoạn phát triển và thể hiện bản lĩnh của Công ty trong bối cảnh khó khăn 
chung của thị trường với việc thành lập các chi nhánh và văn phòng đại diện ở phạm vi cả nước; IPO 
Vietcombank thành công và tiếp tục tư vấn các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) lớn cho thị trường 
trong lĩnh vực Ngân hàng.

 · Một trong 04 công ty chứng khoán có thị phần môi giới Trái phiếu và Tín phiếu chiếm trên 10% 
thị phần giao dịch của toàn thị trường.

 · Công ty chứng khoán duy nhất trên thị trường vinh dự nhận giấy khen do Chủ tịch UBCKNN Vũ 
Bằng trao tặng “Thành tích tiêu biểu đối với sự phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ giai 
đoạn 2009 - 2014”.

 · Phát hành thành công 200 tỷ trái phiếu VCBS.
 · Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vinh danh VCBS là thành viên tiêu biểu có nhiều đóng góp tích 

cực cho thị trường chứng khoán tại HNX giai đoạn 2009 - 2014.
 · Một trong 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất tại 

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

2014

 · Tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công 9.000 tỷ đồng trái phiếu của Masan Consumer 
Holdings (MCH) - Công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan.

 · Tư vấn phát hành thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu của Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang 
– Công ty thuộc Tập đoàn Vingroup.

 · Chính thức triển khai cung cấp hệ thống giao dịch trực tuyến VCBS Trading hoàn toàn mới trên 
các phân hệ Home Trading; Web Trading; Mobile Trading và App Trading thành công.

 · Một trong 05 công ty chứng khoán tiêu biểu trong hoạt động tư vấn niêm yết và đấu giá tại Sở 
giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 · Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vinh danh VCBS là thành viên tiêu biểu có nhiều đóng góp tích 
cực cho thị trường chứng khoán giai đoạn 2005 - 2015.

 · Phát hành thành công 300 tỷ trái phiếu VCBS.
 · Thành lập Phòng giao dịch Giảng Võ và văn phòng đại điện Hải Phòng.

2015

 · Tư vấn và Đại lý phát hành thành công 8.000 tỷ trái phiếu Vietcombank.
 · Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì “Đã có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực 

trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội”.

 · Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương “Một trong 05 công 
ty chứng khoán tiêu biểu trong việc thực hiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết và đấu giá năm 2015”.

 · Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vinh danh VCBS là thành viên tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2016.
 · Thành lập văn phòng đại diện Bình Dương.

2016

 · Kiện toàn bộ máy hoạt động trên toàn hệ thống VCBS sau 05 năm đi vào hoạt động.
 · Thành lập điểm giao dịch của VCBS tại Vietcombank Hải Dương.

2008

 · Thành lập chi nhánh VCBS tại Thành phố Cần Thơ (VCBS Cần Thơ).
 · Một trong những công ty chứng khoán đầu tiên được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 

cấp phép đạt tiêu chuẩn kết nối với hệ thống hệ thống giao dịch trực tuyến của HNX.
 · Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục.

2010

 · Thành lập chi nhánh VCBS tại Thành phố Vũng Tàu (VCBS Vũng Tàu).
 · Công ty chứng khoán đầu tiên thực hiện nghiệp vụ M&A, với các thương vụ lớn được hoàn thành 

trong lĩnh vực ngân hàng. Cụ thể:
» Sáp nhập Ngân hàng Liên doanh Shinhan Vina và Ngân hàng Shinhan Việt Nam;
» Hợp nhất 03 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 

và Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

2011

 · Nhận bằng khen của Chủ tịch UBCKNN vì đã đạt “Thành tích xuất sắc trong hoạt động của thị 
trường trái phiếu thứ cấp năm 2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội”.

 · Tư vấn thành công các thương vụ sáp nhập M&A nổi bật trên thị trường chứng khoán Việt Nam như: 
» Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội và Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội;
» CTCP Thép Việt Ý và CTCP Luyện thép Sông Đà.

 · Bảo lãnh phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu Vinaenco.
 · Tư vấn và thu xếp phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu BIM Seafood.

2012

 · Thực hiện tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng.
 · Một trong những công ty chứng khoán đầu tiên được Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ 

Chí Minh (HSX) cấp phép đạt tiêu chuẩn kết nối với hệ thống giao dịch trực tuyến của HSX.
 · Nhận giải thưởng “Thương hiệu Chứng khoán uy tín” cho Tổ chức trung gian và hỗ trợ dịch vụ 

tiêu biểu.
 · Nhận giải thưởng công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2009

 · Một trong những thành viên đứng đầu về thị phần đấu thầu sơ cấp và môi giới giao dịch thứ cấp 
trên thị trường trong nhiều năm liên tiếp.

 · Một trong 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất tại 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 · Tư vấn và Bảo lãnh phát hành thành công 1.000 tỷ trái phiếu CTCP kỹ thuật TPHCM (CII); đồng 
Tư vấn phát hành thành công 5.000 tỷ đồng Trái phiếu Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam 
(Vinacomin).

 · Tư vấn thành công các thương vụ sáp nhập (M&A): CTCP Sông Đà 9 và CTCP Sông Đà 91; 
CTCP Someco Sông Đà và CTCP Someco Hòa Bình.

 · Chính thức vận hành website mới, với hệ thống giao diện thân thiện, hiện đại; thông tin được 
cập nhật thường xuyên, hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư tìm kiếm thông tin và giao dịch hiệu quả.

2013
2007  · Tư vấn bán đấu giá phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Ngoại Thương 

Việt Nam (Vietcombank), một trong những thương vụ IPO có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.
 · Bảo lãnh phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu của Tổng công ty Thép và 300 tỷ đồng 

trái phiếu của Tổng công ty Sông Đà.
 · Thành lập chi nhánh VCBS tại Thành phố Đà Nẵng (VCBS Đà Nẵng).

B
AÙO

 C
AÙO

 T
H

Ö
Ô

ØN
G

 N
IE

ÂN
 2

01
6

10

11

G
IÔ

ÙI T
H

IE
ÄU

 c
H

U
n

G



Năm 2016, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận sự phát triển ổn định và tăng trưởng 
tích cực. Những động lực quan trọng đóng góp vào xu hướng này bao gồm: (i) tốc độ hồi phục 
chậm của nhiều nền kinh tế lớn khiến các Ngân hàng Trung ương mở rộng chương trình nới 
lỏng, tạo điều kiện cho dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán, (ii) sự phục hồi của giá cả 
nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là dầu thô, (iii) hoạt động tích cực của khối ngoại, và (iv) trạng thái 
dồi dào từ thanh khoản hệ thống ngân hàng cũng như diễn biến lãi suất, tỷ giá ổn định. Cùng 
với sự điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ, kinh tế Việt Nam ghi nhận những kết quả 
tích cực trong năm 2016 và các chỉ số VN Index và HNX Index của thị trường chứng khoán đã 
có mức tăng trưởng lần lượt 15,75% yoy và 0,84% yoy. 

Là một trong những thành viên đồng hành cùng với thị trường ngay từ những ngày đầu thành lập. 
Trong suốt 15 năm qua, VCBS không ngừng cải tiến phát triển sản phẩm dịch vụ, đầu tư hệ thống 
công nghệ hiện đại để góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển. Năm 2016, VCBS tiếp 
tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc phát triển những sản phẩm mới thông qua việc tư vấn 
và đại lý phát hành thành công 2.000 tỷ trái phiếu Vietcombank (trong gói phát hành thành công 
8.000 tỷ trái phiếu Vietcombank) và 400 tỷ trái phiếu doanh nghiệp MIC, ALS tới nhà đầu tư cá 
nhân - một hình thức đầu tư an toàn và hiệu quả mà trước đây chỉ dành cho các tổ chức và định 
chế tài chính. Với những đóng góp tích cực của mình, năm 2016, VCBS vinh dự được đón nhận:  
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì “Đã có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong 
quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội”; Kỷ niệm chương “Một trong 05 công ty chứng khoán tiêu biểu trong việc thực 
hiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết và đấu giá năm 2015” do Sở giao dịch chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh trao tặng và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vinh danh là “Thành viên tiêu biểu 
giai đoạn 2015 – 2016”.

Với mục tiêu chiến lược của Vietcombank là trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 300 
tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế, năm 
2017, VCBS tiếp tục thực hiện định hướng trở thành Ngân hàng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam 
thông qua các hành động cụ thể để phát triển hoạt động kinh doanh như: (i) Tập trung dành 
nguồn lực xứng đáng để phát triển khách hàng định chế, đẩy mạnh hoạt động Tư vấn tài chính 
doanh nghiệp và mở rộng kinh doanh đầu tư các tài sản thu nhập cố định (Fixed income); (ii) 
Tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ của hệ thống công nghệ giao dịch trực tuyến để 
cung cấp cho khách hàng những tính năng, tiện ích giao dịch hiện đại, an toàn và bảo mật phù 
hợp với sự phát triển của thị trường trong giai đoạn mới; (iii) Công tác kiểm soát nội bộ và quản 
trị rủi ro được tăng cường, hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tiếp 
tục đào tạo nâng cao chất lượng lao động và cải tiến hệ thống lương thưởng để thúc đẩy hiệu 
quả và môi trường làm việc của nhân viên. 

15 năm phát triển cùng với thị trường tài chính Việt Nam, VCBS đã đồng hành cùng với Ủy 
ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch 
chứng khoán Hà Nội và Khách hàng trải qua những khó khăn cũng như chia sẻ những thành 
công mà thị trường đem lại. Trong giai đoạn mới, với sự tin tưởng và ủng hộ của Khách hàng và 
đối tác; với sự năng động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, VCBS sẽ tiếp tục đầu 
tư công nghệ, nhân sự, tiếp tục phát triển mạnh mẽ để cùng với Khách hàng “Phát triển vững 
bền – Sẻ chia thịnh vượng”.

kính thưa quý vị!

Chủ Tịch HĐTV 
Phạm Thanh Hà

Giám Đốc 
Vũ quang đông

VCBS SẼ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM  
DỊCH VỤ ĐA DẠNG VÀ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ CÙNG VỚI 

KHÁCH HÀNG "PHáT TrIểN VữNG BềN - Sẻ CHIa THịNH VượNG".

THôNG đIệp của 
cHủ TỊcH HỘI đỒNG QuẢN TRỊ

B
AÙO

 C
AÙO

 T
H

Ö
Ô

ØN
G

 N
IE

ÂN
 2

01
6

12

13

G
IÔ

ÙI T
H

IE
ÄU

 c
H

U
n

G



doaNH THU Năm 2017

Tỷ ĐồNG

Tăng trưởng 8,5% so với 
thực hiện năm 2016.

399,9 

cÁc cHỉ số TàI cHíNH đỊNH HướNG  
pHÁT TRIểN kINH doaNH

Năm 2017, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là 
điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư bắt nguồn 
từ xu hướng nới lỏng của nhiều nền kinh tế lớn trên 
thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á, khi Việt Nam có 
lợi thế cạnh tranh là nền tảng chính trị ổn định; lạm 
phát và tỷ giá trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, ở chiều 
ngược lại, các diễn biến từ thị trường thế giới được 
xem là rào cản khá lớn đối với mức tăng trưởng kinh 
tế Việt Nam. Trong đó đáng chú ý: (1) Chính sách của 
tân Tổng thống Mỹ theo chiều hướng không thuận lợi 
cho thương mại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến 
Hiệp định thương mại tự do TPP. (2) Biến động của 
các ngoại tệ mạnh theo sát với thời điểm và lộ trình 
FED nâng lãi suất cũng như các biến động chính trị 
như Brexit; (3) các vấn đề xung quanh việc giảm tốc 
của nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm nợ xấu, bong 
bóng bất động sản, thương mại suy giảm kéo theo 
khả năng đồng CNY tiếp tục mất giá. 

VCBS dự báo GDP năm 2017 sẽ tăng khoảng 6,3% 
– 6,5%. Xét tới khía cạnh ổn định lạm phát, Chính 
phủ có dư địa điều hành và công cụ kiểm soát lạm 
phát, mục tiêu lạm phát dưới 5% nhiều khả năng sẽ 
hoàn thành. Tỷ lệ lạm phát cả năm 2017 dự báo vào 
khoảng 4% - 4,5%. Đối với vấn đề tỷ giá, trong năm 
2017, mặc dù tiếp tục chịu nhiều áp lực từ phía thế 
giới nhưng nguồn cung ngoại tệ kỳ vọng ở mức dồi 
dào sẽ giúp NHNN có thể chủ động hơn trong việc 
điều hành và bình ổn thị trường khi cần thiết nhằm 
đảm bảo nhiều mục tiêu quan trọng. Vì vậy mức 
giảm giá của VNĐ trong năm 2017 dự báo sẽ vào 
khoảng 2% - 4%. Trong khi đó, với giả định lãi suất 
đã tạo đáy trong năm 2016, mặt bằng lãi suất năm 
2017 được kỳ vọng sẽ tương đối ổn định và chỉ biến 
động nhẹ quanh mức cuối năm 2016, mức tăng nếu 
có sẽ không quá 50 điểm cơ bản (0,5%). 

LợI NHUậN SaU THUế 
Năm 2017

Tỷ ĐồNG
Tăng trưởng 35,4% so với 
thực hiện năm 2016.

89

Trong bối Cảnh đó,  
VCbS hướng Tới mụC Tiêu:

2012
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353 343
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2013 2014 2015 2016

doanh thu hoạt động kinh doanh 2016
(Tỷ đồng)

369 Tỷ ĐồNG

ĐVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu TH 2015 TH 2016

Doanh thu hoạt động kinh doanh 336.167 368.582

Chi phí hoạt động kinh doanh (124.819) (157.548)

Doanh thu tài chính 7.004 2.279

Chi phí tài chính (46.820) (62.350)

Chi phí quản lý doanh nghiệp (83.637) (70.786)

Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh 87.762 80.177

Thu nhập/(Chi phí) khác (257)

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 87.505 80.177

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 71.593 65.723

Vốn điều lệ 700.000 700.000

Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn 261,08% 165,80%

Cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Tổng tài sản 15,67% 29,06%

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 30,60% 66,55%

Năng lực hoạt động

Vòng quay tổng tài sản 16,25% 14,22%

Khả năng sinh lời

Biên lợi nhuận thuần 21,11% 17,89%

ROE 6,66% 5,80%

ROA 3,41% 2,53%

Tỷ lệ vốn khả dụng 310% 265%
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sơ đỒ Tổ cHức

daNH sÁcH bỘ mÁy QuẢN TRỊ đIỀu HàNH

HỘI đỒNG THàNH VIÊNbaN kIểm soÁT

khối  
EQuiTy

khối  
Thu nhẬp Cố đỊnh

khối CF 
(DỊCh Vụ  

kháCh hàng  
Doanh nghiệp)

baN GIÁm đốc

khối 
hỖ TrỢ 

(EnD uSEr 
SupporT)

HỘI đỒNG 
đẦu Tư

Họ và tên Chức vụ

Ông Phạm Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch HĐTV
Bà Hoàng diễm Thùy Ủy viên HĐTV
Ông Vũ quang đông Ủy viên HĐTV kiêm Giám đốc
Ông Trần Việt anh Phó Giám đốc
Ông Lê Việt Hà Phó Giám đốc
Ông Lê mạnh Hùng Phó Giám đốc
Ông Phan anh Vũ Phó Giám đốc
Bà Nguyễn Thúy quỳnh Trưởng Ban Kiểm soát

 GIớI THIệu  
HỘI đỒNG THàNH VIÊN

Ông pHẠm THaNH Hà 
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Phạm Thanh Hà hiện đang đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng 
Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBS và Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank 
– Cardif (VCLI). Ông Phạm Thanh Hà nhận bằng Thạc sĩ Quản trị 
Kinh doanh chuyên ngành Tài chính và Đầu tư tại Đại học George 
Washington - Hoa Kỳ.

Bà HoàNG dIỄm THÙy 
Ủy viên Hội đồng thành viên

Bà Hoàng Diễm Thùy hiện đang đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng 
phòng quản lý tài sản nợ - tài sản có Hội sở chính Vietcombank, Ủy 
viên Hội đồng thành viên VCBS. Bà Hoàng Diễm Thùy nhận bằng 
MBA do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trung tâm Đào tạo về 
Quản lý Pháp - Việt (CFVG) tổ chức.

Ông VŨ QuaNG đôNG  
Ủy viên Hội đồng thành viên kiêm Giám Đốc

Ông Vũ Quang Đông bắt đầu công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam từ năm 2002. Trước khi được bổ nhiệm vào vị 
trí Giám Đốc VCBS, Ông Vũ Quang Đông từng giữ chức vụ Trưởng 
phòng Vốn và Tín dụng quốc tế tại Vietcombank. Ông Vũ Quang 
Đông nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế Tài chính của trường Đại học 
Georgetown - Hoa Kỳ.
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GIớI THIệu  
baN GIÁm đốc, baN kIểm soÁT

Ông LÊ mẠNH HÙNG  
Phó Giám đốc

Ông Lê Mạnh Hùng bắt đầu công tác tại VCBS từ năm 2007. Với hơn 
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, ông Lê 
Mạnh Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu tư cổ phiếu Hội sở chính 
trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc VCBS. Ông Lê Mạnh 
Hùng nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) chuyên ngành  
Tài chính tại trường Đại học California State - East Bay (USA).

Ông VŨ QuaNG đôNG  
Giám đốc

Ông Vũ Quang Đông bắt đầu công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam từ năm 2002. Trước khi được bổ nhiệm vào vị 
trí Giám đốc VCBS, Ông Vũ Quang Đông từng giữ chức vụ Trưởng 
phòng Vốn và Tín dụng quốc tế tại Vietcombank. Ông Vũ Quang 
Đông nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế Tài chính của trường Đại học 
Georgetown - Hoa Kỳ.

Ông pHaN aNH VŨ 
Phó Giám đốc

Ông Phan Anh Vũ đã có quá trình công tác lâu dài tại VCBS từ năm 
2002, ông có nhiều năm giữ chức vụ Trưởng phòng Môi giới Hội sở 
chính trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc VCBS. Ông 
Phan Anh Vũ nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính tại Trường Đại 
học Queensland – Úc.

Ông TRẦN VIệT aNH  
Phó Giám đốc

Ông Trần Việt Anh đã có nhiều năm công tác liên tục tại Vietcombank 
(kể từ năm 1994), trong đó có 8 năm kinh nghiệm chuyên môn về 
kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh vốn, sản phẩm phái sinh trên thị 
trường quốc tế và trong nước; 15 năm kinh nghiệm chuyên môn trên thị 
trường chứng khoán bao gồm Môi giới chứng khoán, Tư vấn Tài chính 
doanh nghiệp, Đầu tư dự án, Đầu tư và Kinh doanh chứng khoán (tại 
VCBS), Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Quản lý Tài sản ủy thác (tại 
VCBF); 10 năm kinh nghiệm quản lý với các vị trí chủ chốt trong doanh 
nghiệp. Ông Trần Việt Anh nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
(MBA) tại trường Đại học Tổng hợp Brussels – Vương Quốc Bỉ.

Bà NGuyỄN THÚy QuỲNH 
Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh có nhiều năm công tác tại VCBS, từng giữ 
một số vị trí chủ chốt trong đội ngũ quản lý của VCBS trước khi được 
bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát VCBS. Bà Nguyễn Thuý 
Quỳnh tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường 
đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Ông LÊ VIệT Hà  
Phó Giám đốc

Ông Lê Việt Hà từng giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong đội ngũ quản 
lý của VCBS trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc VCBS. 
Ông Lê Việt Hà tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của 
Học viện Ngân hàng và nhận bằng Cử nhân Luật tại Đại học Luật 
Hà Nội.
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15
NĂM

VCBS

NĂM

VCBS

Ghi dấu sự khác biệt

TỪ NỀN TẢNG  
VỮNG mẠNH

Báo Cáo TìNH HìNH HoạT độNG kINH doaNH Năm 2016



TổNG QuaN kINH Tế  
Và THỊ TRườNG cHứNG kHoÁN VIệT Nam Năm 2016

Các chỉ báo cho thấy khá rõ tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam giảm tốc trong năm 2016. Tăng trưởng 
GDP năm vừa qua chỉ đạt 6,21%, thấp hơn đáng 
kể so với mức 6,68% của năm 2015. Trong bối 
cảnh cầu tiêu dùng và cầu đầu tư nội địa chưa có 
sự bứt phá, động lực tăng trưởng trong thời gian 
qua vẫn phụ thuộc nhiều vào ngoại lực (khối FDI), 
khai thác tài nguyên thiên nhiên và đầu tư công. 
Theo đó, khi gặp những diễn biến bất lợi trên thị 
trường thế giới kết hợp với việc giải ngân ngân 
sách gặp một số vướng mắc, việc tăng trưởng kinh 
tế chậm lại là khó tránh khỏi.

Mặc dù tăng trưởng giảm tốc nhưng sự ổn định 
của nền kinh tế đã được duy trì tốt. Lạm phát 
trong tầm kiểm soát và đạt mục tiêu dưới 5%. Tỷ 
giá và thị trường ngoại hối khá ổn định trong bối 
cảnh nguồn cung ngoại tệ dư thừa và dồi dào. Mặt 
bằng lãi suất huy động chỉ tăng nhẹ trong khi lãi 
suất cho vay khá ổn định và ít biến động, đảm bảo 
mục tiêu duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp hợp 
lý để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh đó, trong năm 2016 VN Index và 
HNX Index tăng trưởng lần lượt 15,75% (yoy) và 
0,84% (yoy). Những động lực quan trọng đóng 
góp vào xu hướng này bao gồm: (i) tốc độ hồi phục 
chậm của nhiều nền kinh tế lớn khiến các Ngân 
hàng Trung ương mở rộng chương trình nới lỏng, 
tạo điều kiện cho dòng vốn chảy vào thị trường 
chứng khoán, (ii) sự phục hồi của giá cả nhiều loại 
hàng hóa, đặc biệt là dầu thô, (iii) hoạt động tích 
cực của khối ngoại, và (iv) trạng thái dồi dào từ 
thanh khoản hệ thống ngân hàng cũng như diễn 
biến lãi suất, tỷ giá ổn định. 

Sự ổN ĐỊNH CủA NềN KINH TẾ 
Đã ĐƯợC DUY TRì TốT. LẠM PHÁT 

TRONG TẦM KIỂM SOÁT VÀ ĐẠT 
MỤC TIÊU DƯỚI 5%. Tỷ GIÁ VÀ THỊ 
TRƯờNG NGOẠI HốI KHÁ ổN ĐỊNH 

TRONG BốI CẢNH NGUồN CUNG 
NGOẠI TỆ DƯ THừA VÀ DồI DÀO. 

MặT BằNG LãI SUấT HUY ĐỘNG CHỉ 
TăNG NHẹ TRONG KHI LãI SUấT 

CHO VAY KHÁ ổN ĐỊNH VÀ íT BIẾN 
ĐỘNG, ĐẢM BẢO MỤC TIÊU DUY 
TRì MặT BằNG LãI SUấT ở MứC 
THấP HợP Lý ĐỂ Hỗ TRợ TăNG 

TRƯởNG KINH TẾ.
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TổNG QuaN kINH Tế Và THỊ TRườNG  
cHứNG kHoÁN VIệT Nam Năm 2016 (tiếp theo)
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65,723

Ngoài yếu tố thị trường chung thuận lợi, kết quả này có được là do 
VCBS đã tái cơ cấu mô hình hoạt động cả chiều rộng và chiều sâu 
trong thời gian qua, các sản phẩm mới được chú trọng phát triển, 
hệ thống phần mềm giao dịch mới được đưa vào hoạt động giúp 
tăng thanh khoản dòng vốn tham gia thị trường….

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng có những bước 
phát triển nhất định như đã phát triển sản phẩm trái phiếu dành 

NăM 2016, VCBS GHI NHậN TăNG TRƯởNG TíCH CựC TRONG 
HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI VỚI MứC TăNG DOANH THU 30 - 40%  
CẢ MÔI GIỚI Cổ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU. THỊ PHẦN MÔI GIỚI  

Cổ PHIẾU TăNG Từ 2,79% (2015) LÊN 3,15% (2016). VCBS NằM 
TRONG TOP 3 CÔNG TY CHứNG KHOÁN Có THỊ PHẦN MÔI GIỚI  

TRÁI PHIẾU LỚN NHấT TRÊN SÀN HNX TíNH ĐẾN HẾT NăM 2016 
(TăNG 1 BậC SO VỚI NăM 2015).

cho khách hàng cá nhân nhằm tạo ra kênh đầu 
tư mới cho nhà đầu tư và tạo doanh thu ổn 
định hơn cho hoạt động bảo lãnh phát hành trái 
phiếu. VCBS đã hoàn thành phát hành trái phiếu 
Vietcombank trị giá 8.000 tỷ đồng - lần đầu tiên 
phát hành trái phiếu một ngân hàng cho khách 
hàng cá nhân với kỳ hạn 10 năm và khối lượng 
lên tới 2.000 tỷ. 

Trong năm qua, Công ty tiếp tục triển khai hệ 
thống phần mềm CORE giai đoạn 2, xây dựng và 
sửa đổi nhiều quy trình, quy chế theo hướng phù 
hợp các quy định pháp luật và yêu cầu hoạt động 
kinh doanh. Cấu trúc hoạt động giữa các phòng 
ban cũng được cải thiện theo hướng chuyên môn 
hóa, tạo tiền đề tăng cường hoạt động kiểm soát 
nội bộ và quản trị rủi ro ngày càng hiệu quả, hỗ 
trợ tốt hoạt động kinh doanh. Năm 2016, Công 
ty ghi nhận doanh thu 368,582 tỷ đồng và LNST 
là 65,723 tỷ đồng.

LợI NHUậN SaU THUế Năm 2016

Tỷ đồng

kếT QuẢ HoẠT đỘNG  
kINH doaNH Năm 2016
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kHáCH HàNG địNH CHế

THàNH TựU NổI BậT

kHẳNG địNH Vị THế

Được chú trọng xây dựng từ những ngày đầu khi VCBS được thành lập, 
năm 2013, Khối khách hàng định chế tài chính được chính thức tách 
độc lập với Khối dịch vụ Môi giới với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt 
động chăm sóc và phát triển khối khách hàng định chế tài chính ngày 
càng vững mạnh.

Là một trong những thành viên đầu tiên của thị trường trái phiếu chuyên 
biệt, VCBS luôn khẳng định vị thế hàng đầu dịch vụ môi giới trái phiếu 
trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp; VCBS luôn là một trong những 
công ty chứng khoán hàng đầu có thị phần môi giới giao dịch thứ cấp 
lớn nhất từ những ngày đầu thành lập cho đến nay.

Với uy tín và sự am hiểu sâu sắc về thị trường, VCBS là cầu nối tin cậy 
dẫn dắt dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam. Năm 2016, VCBS đã tổ 
chức thành công các buổi hội thảo lớn kết nối khách hàng định chế 
với doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, thu hút sự quan tâm của 
nhiều tổ chức, định chế tài chính lớn. Thông qua những sự kiện này, 
VCBS đã xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng trong và ngoài 
nước là các ngân hàng nước ngoài (Citibank, ANZ, Standard Chartered, 
HSBC, Deutsche Bank…), các ngân hàng thương mại (BIDV, TCB, VIB, 
NCB, Vietbank…), các công ty bảo hiểm (Prudential, Manulife, Chubb 
Life, Generali Life, Fubon Life…), Quỹ (Dragon Capital, Vinacapital, VCBF, 
Eastspring Investments,…).

LÀ MỘT TRONG NHữNG 
THÀNH VIÊN ĐẦU TIÊN CủA 

THỊ TRƯờNG TRÁI PHIẾU 
CHUYÊN BIỆT, VCBS LUÔN 

KHẳNG ĐỊNH VỊ THẾ HÀNG 
ĐẦU DỊCH VỤ MÔI GIỚI 

TRÁI PHIẾU TRÊN CẢ THỊ 
TRƯờNG Sơ CấP VÀ THứ 
CấP; VCBS LUÔN LÀ MỘT 
TRONG NHữNG CÔNG TY 

CHứNG KHOÁN HÀNG ĐẦU 
Có THỊ PHẦN MÔI GIỚI 

GIAO DỊCH THứ CấP LỚN 
NHấT Từ NHữNG NGÀY ĐẦU 

THÀNH LậP CHO  
ĐẾN NAY.

Tiếp tục là 01 trong 21 thành viên chính thức đủ điều kiện tham 
gia thị trường đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

Công ty chứng khoán có thị phần môi giới đấu thầu trái phiếu đứng 
thứ 2 toàn thị trường.

Số lượng tài khoản mở mới năm 2016 tăng gấp 2 lần so với 
số tài khoản mở mới năm 2015, trong đó có nhiều tổ chức 
nước ngoài lần đầu thành lập và gia nhập thị trường Việt 
Nam như Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh Hà Nội,  
Ngân hàng Siam Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh, Ngân hàng CIMB 
Việt Nam,…

Với việc tăng cường công tác chăm sóc và tư vấn đầu tư cho khách 
hàng, doanh thu môi giới khối khách hàng định chế tài chính tiếp 
tục tăng trưởng tốt so với các năm trước.

HoẠT đỘNG kINH doaNH 
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TIếP TụC PHáT TrIểN

Với sự hỗ trợ của hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin nghiên cứu vĩ mô, 
các báo cáo phân tích chuyên sâu về thị trường, các ngành kinh tế, 
đánh giá chi tiết hoạt động của các doanh nghiệp; hệ thống giao dịch 
với công nghệ hiện đại nhất thị trường; sự phối hợp đồng bộ với Khối 
Khách hàng doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, VCBS tiếp 
tục phát triển những sản phẩm khuyến nghị đầu tư hiệu quả và đúng 
thời điểm để mang tới cho Khách hàng.

Cùng với đó, VCBS sẽ tiếp tục mở rộng và tiếp cận các đối tượng khách 
hàng tiềm năng trong và ngoài nước, chủ động tiếp xúc các doanh 
nghiệp có lộ trình cổ phần hóa, IPO, niêm yết để giới thiệu cơ hội đầu 
tư đặc biệt cho các khách hàng offshore có nhu cầu.

Vì lợi ích lâu dài và phát triển bền vững, trong thời gian tới VCBS sẽ tập 
trung đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ kinh doanh trực tiếp và các 
chuyên viên cao cấp, hoàn thiện hệ thống công nghệ lõi (core) mới để 
mang tới cho các định chế tài chính, các tổ chức nước ngoài (offshore) 
những tính năng và tiện ích giao dịch vượt trội, nâng cao hiệu suất giao 
dịch và tính năng bảo mật cho khách hàng.

VCBS SẼ TIẾP TỤC Mở 
RỘNG VÀ TIẾP CậN CÁC ĐốI 
TƯợNG KHÁCH HÀNG TIềM 

NăNG TRONG VÀ NGOÀI 
NƯỚC, CHủ ĐỘNG TIẾP XúC 
CÁC DOANH NGHIỆP Có LỘ 
TRìNH Cổ PHẦN HóA, IPO, 

NIÊM YẾT ĐỂ GIỚI THIỆU 
Cơ HỘI ĐẦU TƯ ĐặC BIỆT 

CHO CÁC KHÁCH HÀNG 
OffSHORe Có NHU CẦU.

kHáCH HàNG địNH CHế (tiếp theo)

HoẠT đỘNG kINH doaNH 
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Với 15 năm kinh nghiệm đồng hành cùng thị trường 
chứng khoán ngay từ những ngày đầu thành lập và 
kế thừa nền tảng tài chính vững mạnh, mạng lưới 
khách hàng từ ngân hàng mẹ Vietcombank, VCBS 
đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ các Tập 
đoàn, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp 
lớn như: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 
Việt Nam (Vinacomin), Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà 
nước (SCIC), Tổng Công ty Sông Đà, Tổng Công ty 
Thép Việt Nam, PJICO, Vinamilk, Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Mặt trời (Sungroup), Tập đoàn Vingroup,  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan... Năm 2016, hoạt 
động Ngân hàng đầu tư của VCBS đã đạt được 
nhiều thành tựu đáng ghi nhận và tiếp tục khẳng 
định vị thế là một trong những Ngân hàng đầu tư 
hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Là một đơn vị tư vấn am hiểu sâu sắc nhu cầu huy 
động vốn để phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh 
của doanh nghiệp và giảm áp lực lãi vay ngắn hạn 
của ngân hàng cũng như nhu cầu đầu tư của khách 
hàng cá nhân, năm 2016, VCBS là đơn vị tiên phong 
trong việc tư vấn và bảo lãnh phát hành 2.000 tỷ 
trái phiếu Vietcombank (trong gói tư vấn phát hành 
8.000 tỷ trái phiếu) và 400 tỷ trái phiếu doanh 
nghiệp MIC, ALS cho nhà đầu tư cá nhân thành 
công. Cùng với đó, VCBS còn là trung gian hỗ trợ 

thanh khoản cho tất cả các trái phiếu doanh nghiệp 
do Công ty tư vấn phát hành, hỗ trợ trái chủ giảm 
rủi ro thanh khoản cũng như tạo sức hấp dẫn cho thị 
trường trái phiếu thứ cấp. Đây cũng là những bước 
chạy đà của VCBS cho kế hoạch phát triển thị trường 
trái phiếu dành cho khách hàng cá nhân đầy triển 
vọng bên cạnh hoạt động phát hành trái phiếu cho 
các định chế tài chính vẫn là thế mạnh của VCBS. 

Trong bối cảnh các ngân hàng trong nước đều muốn 
phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 gây ra việc 
cạnh tranh về nhà đầu tư cũng như về lãi suất, VCBS 
đã tư vấn và thực hiện phát hành 8.000 tỷ trái phiếu 
của Vietcombank - một trong những đợt phát hành 
thành công với kỳ hạn dài (10 năm) và chi phí vốn 
hợp lý nhất trên thị trường cho tới nay.

Hoạt động tư vấn mua bán sáp nhập (M&A) cũng 
được VCBS tích cực thúc đẩy, đặc biệt là các thương 
vụ hợp tác cùng Mizuho. Các hoạt động tư vấn khác 
vẫn được VCBS duy trì để để đa dạng hóa doanh thu 
và phát triển quan hệ với khách hàng.

Trong giai đoạn tới, với sự hỗ trợ từ Ngân hàng mẹ 
Vietcombank, VCBS sẽ tiếp tục tập trung vào các 
mảng đem lại giá trị thặng dư lớn như tư vấn mua 
bán sáp nhập, bảo lãnh phát hành trái phiếu dành 
cho khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân, bảo 
lãnh phát hành cổ phiếu…

LÀ MỘT ĐơN VỊ TƯ VấN AM HIỂU SâU SắC NHU CẦU HUY ĐỘNG 
VốN ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH CủA DOANH 
NGHIỆP VÀ GIẢM ÁP LựC LãI VAY NGắN HẠN CủA NGâN HÀNG 
CŨNG NHƯ NHU CẦU ĐẦU TƯ CủA KHÁCH HÀNG CÁ NHâN, NăM 
2016, VCBS LÀ ĐơN VỊ TIÊN PHONG TRONG VIỆC TƯ VấN VÀ BẢO 
LãNH PHÁT HÀNH 2.000 Tỷ TRÁI PHIẾU VIeTCOMBANK (TRONG 
GóI TƯ VấN PHÁT HÀNH 8.000 Tỷ TRÁI PHIẾU) VÀ 400 Tỷ TRÁI 
PHIẾU DOANH NGHIỆP MIC, ALS CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHâN 
THÀNH CÔNG. 

kHáCH HàNG doaNH NGHIỆP

HoẠT đỘNG kINH doaNH 
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kHáCH HàNG Cá NHâN

THàNH TựU NổI BậT

Tư VấN đầU Tư HIỆU qUả

HỆ THốNG GIao dịCH TrựC TUyếN 
HIỆN đạI, TốC độ Cao Và HoàN ToàN 
Bảo mậT

Với phương châm “Khách hàng là trọng tâm”, VCBS luôn 
lắng nghe nhu cầu cụ thể của từng khách hàng. Cùng với 
việc nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn đầu tư nhằm tối 
đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro cho nhà đầu tư, 
các sản phẩm dịch vụ cũng được đa dạng hóa để phù 
hợp với nhu cầu khác nhau của từng khách hàng trong 
các giai đoạn biến động thị trường. Ngoài việc tư vấn cổ 
phiếu đã là thế mạnh của VCBS trong nhiều năm qua, 
năm 2016, VCBS là đơn vị tiên phong trong việc mang 
tới một kênh đầu tư mới an toàn và hiệu quả là đầu tư 
trái phiếu doanh nghiệp đến với nhà đầu tư cá nhân.

Tiếp tục giai đoạn 2 của việc triển khai hệ thống giao dịch VCBS Trading 
mới trên các phân hệ Web Trading, Mobile Trading, Home Trading và 
App Trading, VCBS tiếp tục phát triển hệ thống giao dịch, triển khai thêm 
nhiều dịch vụ mới để mang tới cho khách hàng. Bên cạnh những chức 
năng giao dịch cơ bản như: Đặt lệnh giao dịch, giao dịch ký quỹ, ứng 
trước… VCBS còn cho ra mắt hàng loạt những tính năng và tiện ích mới 
như: hệ thống cảnh báo rủi ro tự động, margin quick miễn lãi 3 ngày 
đầu giao dịch, đặt lệnh giao dịch đối ứng đối với cùng một mã chứng 
khoán trong phiên khớp lệnh liên tục, đặt lệnh theo nhóm, tạo bảng giá 
theo dõi của riêng mình…

Hỗ Trợ TàI CHíNH

Là một định chế với tiềm lực tài chính vững mạnh, VCBS luôn cung cấp 
cho khách hàng những giải pháp hỗ trợ tài chính hiệu quả và với chi phí 
thấp nhất thị trường. Được thiết kế đồng bộ với hệ thống giao dịch trực 
tuyến hiện đại, các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ tài chính của VCBS là công 
cụ hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư.

SảN PHẩm đa dạNG

Với vị thế thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường, bên cạnh các sản 
phẩm truyền thống đang có, VCBS là đối tác phân phối chứng chỉ quỹ 
mở của các công ty quản lí quỹ uy tín tại Việt Nam như chứng chỉ quỹ 
cân bằng VCBS – TBF, chứng chỉ quỹ của quỹ Eastspring, chứng chỉ quỹ 
của CTCP quản lí quỹ Việt Nam (VFM).

mạNG LưỚI kHáCH HàNG rộNG kHắP

Cùng với hệ thống mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và văn phòng 
đại diện hiện có, trong năm 2016, VCBS tiếp tục mở rộng mạng lưới 
chăm sóc khách hàng thông qua việc thành lập văn phòng đại diện Bình 
Dương. Việc mở rộng mạng lưới tại những vùng kinh tế trọng điểm, 
VCBS tiếp tục khẳng định định hướng đưa ngân hàng đầu tư và dịch vụ 
chứng khoán chuyên nghiệp tới cộng đồng nhà đầu tư trên mọi vùng 
miền của đất nước.

Chính thức cung cấp dịch vụ margin 
quick tiện lợi, hỗ trợ nhu cầu đa dạng 
của nhà đầu tư trong quá trình giao dịch.

Mở rộng mạng lưới chăm sóc khách 
hàng thông qua việc thành lập văn 
phòng đại diện Bình Dương.

Đối tác hàng đầu phân phối chứng chỉ 
quỹ mở của các định chế tài chính uy 
tín trên thị trường như VCBF, Eastspring, 
VFM…

Số lượng tài khoản mở mới tăng 11.400 
tài khoản, nâng tổng số tài khoản tại 

VCBS lên con số

TàI KHOảN
90.000

1 2

34

HoẠT đỘNG kINH doaNH 
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bẰNG NHIệT HuyếT 
TậN TÂm

qUảN Trị rủI ro



QuẢN TRỊ RủI Ro

VCBS LUÔN Có MỤC TIÊU XâY DựNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT HỆ THốNG 
qUẢN TRỊ RủI RO THeO CHUẨN qUốC TẾ VỚI MỘT qUY TRìNH qUẢN TRỊ 
RủI RO ĐƯợC XâY DựNG VÀ THựC HIỆN ĐẦY Đủ CÁC BƯỚC BAO GồM 
XÁC ĐỊNH RủI RO, ĐÁNH GIÁ RủI RO, XÁC ĐỊNH HẠN MứC RủI RO, GIÁM 
SÁT VÀ Xử Lý RủI RO. 

RủI Ro 
THỊ TRườNG

RủI Ro 
HoẠT đỘNG

NGăN NGỪa cÁc RủI Ro 
có THể ẢNH HưởNG đếN 

LợI ícH của côNG Ty  
Và kHÁcH HàNG

RủI Ro 
pHÁp Lý

RủI Ro 
THaNH ToÁN

RủI Ro 
THaNH kHoẢN

Bộ phận Quản trị Rủi ro của VCBS được thành lập 
với chức năng là đơn vị tham vấn cho Ban Giám đốc 
nhằm đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro có thể ảnh 
hưởng đến lợi ích của Công ty và Khách hàng. Các 
công việc chính bao gồm tiếp cận để nhận dạng và 
kiểm soát các loại rủi ro có thể xảy ra trong hoạt 
động kinh doanh, từ đó đưa ra các biện pháp, các 
công cụ phòng ngừa rủi ro một cách hiệu quả nhằm 
giảm thiểu những tổn thất, ảnh hưởng của rủi ro đến 
tình hình hoạt động cũng như tài sản của Công ty. 

VCBS luôn có mục tiêu xây dựng và phát triển một 
hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế với một 
quy trình quản trị rủi ro được xây dựng và thực hiện 
đầy đủ các bước bao gồm xác định rủi ro, đánh giá 
rủi ro, xác định hạn mức rủi ro, giám sát và xử lý 
rủi ro. 

Dựa trên nền tảng công tác quản trị rủi ro được phát 
triển từ những năm trước, trong năm 2016, VCBS tiếp 
tục xây dựng các chương trình hành động, áp dụng 
các chính sách quản trị rủi ro vào từng loại rủi ro,  
cụ thể: 

rủI ro THị TrườNG

Năm 2016 thị trường biến động khá mạnh khi lao dốc do ảnh hưởng từ 
đợt phá giá đồng CNY, sự lún sâu của giá dầu trong khoảng đầu năm 
sau đó phục hồi bởi sự kiện Brexit nhưng lại suy giảm cuối năm do khối 
ngoại bán ròng. Để giảm thiểu rủi ro thị trường, Công ty phải đảm bảo 
duy trì phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban từ việc theo dõi, đánh giá, 
nhận định, dự báo thị trường, chiến lược đầu tư, đến hệ thống hạn mức, 
cảnh báo và quy trình xử lý. 
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rủI ro HoạT độNG

truyền trên phạm vi toàn Công ty. Ngoài ra, hệ thống quy trình, quy chế 
của Công ty cũng đã được chuẩn hóa và hoàn thiện trong đó vai trò và 
trách nhiệm của từng vị trí đối với từng công việc được chi tiết và cụ thể 
hóa giúp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm 
thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, các biện pháp quản trị rủi ro khác được áp 
dụng bao gồm triển khai hệ thống hiện đại hóa công nghệ thông tin, 
hệ thống giám sát và cảnh báo sự cố; xây dựng các phương án cho việc 
xử lý sự cố liên quan đến CNTT; quản lý việc truy cập, phân quyền truy 
cập theo chức năng nhiệm vụ đối với từng bộ phận nhằm nâng cao tính 
bảo mật của hệ thống.

Trong năm, công tác quản trị rủi 
ro hoạt động được chú trọng và 
đẩy mạnh với việc hoàn thiện quy 
trình rủi ro hoạt động cùng danh 
mục các rủi ro hoạt động có thể 
xảy ra và chuẩn hóa bộ quy tắc 
đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, 
để nâng cao nhận thức công tác 
quản trị rủi ro hoạt động, VCBS 
đã triển khai đào tạo, tuyên 

rủI ro PHáP Lý

Rủi ro pháp lý xảy ra cho VCBS trong quá trình chấp hành pháp luật 
do thay đổi quy định, không tuân thủ đúng quy định hoặc khi phát sinh 
tranh chấp, kiện cáo từ các bên liên quan trong quá trình hoạt động 
hàng ngày. Để đảm bảo hạn chế rủi ro phát sinh, các văn bản luật sửa 
đổi, ban hành mới luôn được cập nhật kịp thời, phổ biến rộng rãi và tích 
hợp vào quy trình tác nghiệp, quy định của Công ty. 

rủI ro THaNH ToáN

Công ty đã xây dựng và áp dụng một số biện pháp quan trọng để quản 
trị rủi ro thanh toán bao gồm: (i) đánh giá, lựa chọn và rà soát khách 
hàng và đối tác định kỳ, cập nhật thông tin liên tục về khách hàng và 
đối tác, (ii) xây dựng hệ thống hạn mức đan chéo, các tỷ lệ cảnh báo 
ngưỡng an toàn, tỷ lệ cảnh báo ngưỡng xử lý thu hồi nợ cũng được kiểm 
soát chặt chẽ hàng ngày... (iii) xây dựng các công cụ giám sát và cảnh 
báo sớm rủi ro. Bên cạnh đó, Công ty cũng dự định xây dựng chế tài 
ràng buộc trách nhiệm của các bộ phận liên quan nhằm nâng cao trách 
nhiệm cán bộ và hiệu quả công tác thu hồi nợ vay. 

rủI ro THaNH kHoảN

Trong những năm qua, rủi ro thanh khoản được VCBS kiểm soát chặt 
chẽ. Cơ chế dự báo dòng tiền được báo cáo định kỳ, trạng thái thanh 
khoản được kiểm soát hàng ngày. VCBS cũng đã xây dựng các phương 
án dự phòng về nguồn vốn. Trong suốt 15 năm hoạt động, VCBS luôn 
đảm bảo về nguồn vốn cho các kế hoạch đầu tư cũng như nghĩa vụ 
thanh toán. 

NHậN THứC ĐƯợC MứC ĐỘ PHứC TẠP GIA TăNG CủA THỊ 
TRƯờNG CŨNG NHƯ Sự ĐA DẠNG HóA CủA THỊ TRƯờNG 
Về CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ TÀI CHíNH, VCBS TIẾP TỤC ĐẨY 
MẠNH CÔNG TÁC NHậN DIỆN VÀ PHòNG TRÁNH RủI RO, 
TăNG CƯờNG NHâN LựC NHằM ĐẢM BẢO THựC HIỆN TốT 
NHấT MỤC TIÊU qUẢN TRỊ RủI RO ĐốI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG, 
SẢN PHẨM HIỆN Có VÀ ĐặC BIỆT LÀ CHUẨN BỊ VIỆC VậN 
HÀNH THỊ TRƯờNG SẢN PHẨM PHÁI SINH Dự KIẾN ĐI VÀO 
HOẠT ĐỘNG TRONG NăM 2017. ĐồNG THờI, HỆ THốNG qUY 
CHẾ, qUY TRìNH NỘI BỘ CŨNG SẼ ĐƯợC CậP NHậT VÀ HOÀN 
THIỆN NHằM ĐẢM BẢO PHÙ HợP VỚI qUY MÔ PHÁT TRIỂN 
CủA CÔNG TY VÀ THỊ TRƯờNG.

QuẢN TRỊ RủI Ro
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TỪ đẦu Tư đổI mớI 
côNG NGHệ

Báo Cáo PHáT TrIểN BềN VữNG



TẦm NHìN

2020
VCBS HưỚNG TỚI Là NGâN HàNG đầU Tư  

HàNG đầU TạI VIỆT Nam

Là đối tác tin cậy cho cộng đồng nhà đầu tư, các doanh nghiệp,  
các tổ chức và định chế tài chính trong nước và quốc tế.

mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất  
với những sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính hiệu quả.

mang lại cho người lao động một môi trường làm việc  
chuyên nghiệp và phúc lợi tốt.

Có doanh thu tăng trưởng bền vững và đa dạng.

Là tổ chức trung gian tài chính hàng đầu được sự tín nhiệm của khách 
hàng là các tổ chức tài chính lớn, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ Ngân 
hàng mẹ Vietcombank là nền tảng vững chắc để VCBS kết nối nhu cầu 
của các tổ chức, tạo lập thị trường và cung cấp các sản phẩm tài chính 
đa dạng. 

Với sự am hiểu một cách sâu sắc các vấn đề về môi trường đầu tư, 
chính sách pháp luật và nhu cầu của khách hàng, VCBS luôn mang tới 
cho khách hàng những “giải pháp tài chính hiệu quả”.

uy TíN Và  
kINH NGHIệm HoẠT đỘNG

KẾ THừA HơN 50 NăM KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG TRONG LĩNH VựC TÀI CHíNH 
NGâN HÀNG VÀ TIềM LựC TÀI CHíNH Từ NGâN HÀNG Mẹ VIeTCOMBANK, 15 NăM 
ĐồNG HÀNH CÙNG Sự PHÁT TRIỂN CủA THỊ TRƯờNG CHứNG KHOÁN, VCBS 
LÀ ĐốI TÁC UY TíN CủA HẦU HẾT LÀ CÁC TậP ĐOÀN TÀI CHíNH, NGâN HÀNG,  
CÔNG TY CHứNG KHOÁN, CÔNG TY BẢO HIỂM, CÔNG TY TÀI CHíNH TRONG 
NƯỚC VÀ NHữNG Tổ CHứC TÀI CHíNH qUốC TẾ, qUỹ ĐẦU TƯ DANH TIẾNG 
HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM. 
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VCBS là nơi đã và đang tạo dựng 
được nguồn nhân lực chất lượng 
cao, có chuyên môn được đào 
tạo bài bản theo đúng các chuyên 
ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân 
hàng, Luật, cùng với đó là các 
chứng chỉ như CPA, ACCA, CFA, 
các chứng chỉ do UBCKNN quy 
định… Các chuyên gia của VCBS 
đều có thời gian lâu dài làm việc 
tại các ngân hàng đầu tư, công 
ty quản lý quỹ, công ty tư vấn… 
hàng đầu ở trong và ngoài nước. 
Năm 2017, VCBS tiếp tục hoàn 
thiện mô hình hoạt động theo quy 

chuẩn mô hình Ngân hàng đầu 
tư quốc tế; thành lập các bộ phận 
mới nhằm gia tăng, đa dạng hóa 
nguồn thu cho Công ty, cung cấp 
cho khách hàng nhiều sản phẩm, 
tiện ích hơn, từ đó tạo tiền đề để 
Công ty phát triển bền vững hơn.

Cùng với việc duy trì nguồn lực 
chất lượng cao, VCBS cũng luôn 
đóng góp một phần sức lực và tạo 
cơ hội cho các thế hệ sinh viên 
trẻ được tiếp cận và trải nghiệm 
thực tế trong môi trường tài chính 
chuyên nghiệp, qua đó các bạn 

Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, VCBS đã xác định để 
phát triển mạnh hoạt động kinh doanh cần có sự đầu tư thích 
đáng về cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ hiện đại và bảo mật 
cao. Với nền tảng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý và tác 
nghiệp chuyên nghiệp, VCBS luôn là một trong những Công ty 
hàng đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 
cho hoạt động kinh doanh và giao dịch của khách hàng.

Trong năm qua, VCBS tiếp tục cung cấp những tính năng, tiện 
ích giao dịch mới trên nền tảng hệ thống giao dịch VCBS Trading 
hiện đại nhất thị trường hiện nay. Khách hàng được trải nghiệm 
những công nghệ mới nhất, hiện đại nhất và hoàn toàn thuận 
tiện với các phân hệ giao dịch như VCBS - Web Trading; VCBS 
- Home Trading; VCBS - Mobile Web Trading; VCBS - Mobile 
App Trading. Giao diện VCBS Trading được nghiên cứu và thiết 
kế thân thiện, hệ thống đặt lệnh phong phú, đa dạng, và hệ 
thống dịch vụ tiện ích được thiết kế đồng bộ: Giao dịch ký quỹ; 
Ứng trước tự động; Chuyển tiền trực tuyến chỉ trong một tích tắc. 
VCBS Trading là hệ thống giao dịch trực tuyến với tốc độ giao 
dịch nhanh nhất thị trường được kết hợp đồng bộ với hệ thống 
cảnh báo rủi ro chuyên nghiệp và độ bảo mật đa lớp an toàn 
nhất thị trường hiện nay.

sinh viên được trau dồi thêm kiến 
thức, nâng cao hơn nữa trình độ 
của bản thân. Trong 5 năm qua, 
VCBS là đơn vị đồng tổ chức cũng 
như là nhà tài trợ cho cuộc thi  
I-INVEST do Trường Đại học Ngoại 
thương tổ chức – một cuộc thi dành 
cho sinh viên khối kinh tế lớn nhất 
miền Bắc. Qua các cuộc thi, VCBS 
cũng đã tiếp nhận các thí sinh vào 
thực tập và làm việc chính thức 
tại Công ty, VCBS nhận thấy rằng 
cùng với những nền tảng kiến thức 
được học tập trên ghế nhà trường, 
sau khi có cơ hội tham gia trải 
nghiệm trong môi trường công việc 
thực tế các thí sinh sẽ trở nên tự 
tin và nhận thức rõ ràng về định 
hướng sự nghiệp của mình. Các 
thế hệ sinh viên trẻ được đào tạo 
bài bản sẽ trở thành nguồn nhân 
lực tốt góp phần phát triển ngành 
chứng khoán trong tương lai.

QuẢN TRỊ  
NGuỒN NHÂN Lực

NăM 2017, VCBS TIẾP TỤC HOÀN THIỆN MÔ HìNH HOẠT 
ĐỘNG THeO qUY CHUẨN MÔ HìNH NGâN HÀNG ĐẦU TƯ 
qUốC TẾ; THÀNH LậP CÁC BỘ PHậN MỚI NHằM GIA TăNG, 
ĐA DẠNG HóA NGUồN THU CHO CÔNG TY, CUNG CấP CHO 
KHÁCH HÀNG NHIềU SẢN PHẨM, TIỆN íCH HơN, Từ Đó 
TẠO TIềN Đề ĐỂ CÔNG TY PHÁT TRIỂN BềN VữNG HơN.

VỚI NềN TẢNG HỆ THốNG 
PHẦN MềM Hỗ TRợ qUẢN 
Lý VÀ TÁC NGHIỆP CHUYÊN 
NGHIỆP, VCBS LUÔN  
LÀ MỘT TRONG NHữNG 
CÔNG TY HÀNG ĐẦU TRONG 
LĩNH VựC ứNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN PHỤC 
VỤ CHO HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH VÀ GIAO DỊCH CủA 
KHÁCH HÀNG.

NỀN TẢNG côNG NGHệ  
GIao dỊcH HIệN đẠI
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TRÁcH NHIệm VớI  
Xã HỘI Và cỘNG đỒNG

Các hoạt động vì cộng đồng như: hoạt động từ thiện, các chương trình 
đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo… là một trong những nhiệm vụ 
thường xuyên và cũng tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn văn hóa kinh doanh 
tại Công ty. Liên tục duy trì và bồi đắp cho truyền thống văn hóa này, 
tập thể cán bộ VCBS đã chung tay hưởng ứng các chương trình như:  
Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” & “Giọt máu nghĩa tình”  
do các cơ quản lý và Ngân hàng mẹ Vietcombank tổ chức; Thăm hỏi  
và tặng quà gia đình chính sách tại huyện đảo Lý Sơn; Tri ân các gia 
đình thương binh liệt sỹ nhân ngày 27 tháng 7 cùng với chương trình  
thiện nguyện hướng tới những cộng đồng gặp khó khăn do Công đoàn, 
Đoàn thanh niên VCBS phát động.

Cùng với đó, VCBS thường xuyên tổ chức các chương trình về nguồn 
được kết hợp với việc kết nạp Đảng viên mới, các hoạt động tập thể Team 
building để nâng cao tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và sự gắn kết, sự 
tương thân tương ái cho tập thể cán bộ trong Công ty. 

TẠI VCBS, HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH KHÔNG 
CHỉ ĐồNG HÀNH CÙNG 
Sự PHÁT TRIỂN CủA THỊ 
TRƯờNG CủA KHÁCH 
HÀNG MÀ CòN PHẢI GắN 
LIềN TRÁCH NHIỆM VỚI 
Xã HỘI VÀ CỘNG ĐồNG.

B
AÙO

 C
AÙO

 T
H

Ö
Ô

ØN
G

 N
IE

ÂN
 2

01
6

48

49

B
AÙO

 C
AÙO

 P
H

AÙT
 T

R
IE

ÅN
 B

EÀN
 V

Ö
ÕN

G



Đà Nẵng

Phú Quốc

Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu

Bình Dương

An Giang

Hải Phòng

mẠNG LướI HoẠT đỘNG

Hội sở chính
Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Tel: (84-24) 3 936 6990 / Fax: (84-24) 3936 0262

 Phòng giao dịch Giảng Võ 
Tầng 1, Tòa nhà C4 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. 
Tel: (84-24) 3726 5551 / Fax: (84-24) 37265550

Chi nhánh TPHCm
Tầng 1 & 7, Tòa nhà Green Star, Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (84-28) 3 820 8116 / Fax: (84-28) 3820 8117

 Phòng giao dịch Nam Sài Gòn 
Tầng 3, Tòa nhà V6, Plot V, Khu đô thị mới Him Lam, Số 23 Nguyễn Hữu Thọ,  
Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 
Tel: (84-28) 3775 1409 / Fax: (84-28) 3775 1416

Chi nhánh đà Nẵng
Tầng 12, Số 135 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Tel: (84-236) 3 888 991 / Fax: (84-236) 3888 881

Văn phòng đại diện Cần Thơ
Tầng 1, Tòa nhà Vietcombank Cần Thơ, Số 7 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Tel: (84-292) 3 750 888 / Fax: (84-292) 3750 878

Văn phòng đại diện Vũng Tàu
Tầng trệt, Số 27 Đường Lê Lợi, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tel: (84-254) 3 513 974 / Fax: (84-254) 3513 979

Văn phòng đại diện đồng Nai  
F240-F241 Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Tel: (84-251) 3 918 815 / Fax: (84-251) 3918 817

Văn phòng đại diện an Giang
Tầng 7, Tòa nhà Vietcombank An Giang, Số 30 - 32 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Tel: (84-296) 3949 843 / Fax: (84-296) 3841 845

Văn phòng đại diện Hải Phòng
Tầng 2, Số 11 Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Tel: (84-225) 382 1630 / Fax: (84-225) 382 1633

Văn phòng đại diện Bình dương
Tầng 3, Số 516 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phú Cường,  
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Tel: (84-274) 3855 771 / Fax: (84-274) 3855 775
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15
NĂM

VCBS

NĂM

VCBS

Ghi dấu sự khác biệt

TỪ NỖ Lực TIếp đà 
TăNG TRưởNG

Báo Cáo TàI CHíNH



THôNG TIN cHuNG

CôNG Ty 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 
(“Công ty”) là một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động 
số 09/GPHĐKD, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 04 năm 2002.

Công ty hoạt động theo Điều lệ Hoạt động Công ty Chứng khoán được ban hành ngày 02 tháng 06 năm 2014.

Hoạt động chính của Công ty bao gồm: Môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng 
khoán; cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán; tư vấn tài chính và dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. 

Công ty có trụ sở chính tại tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam và hai (02) chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

HộI đỒNG THàNH VIêN

Các thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính 
này như sau:

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
Ông phạm Thanh hà Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 15 tháng 06 năm 2015
Bà hoàng Diễm Thùy Thành viên Bổ nhiệm ngày 05 tháng 06 năm 2014
Ông Vũ Quang đông Thành viên Bổ nhiệm ngày 09 tháng 11 năm 2012

BaN kIểm SoáT

Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính này như sau:

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
Bà nguyễn Thúy Quỳnh Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2014
Bà La Thị hồng minh Thành viên Bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2014
Bà Trần kim Vân Thành viên Bổ nhiệm ngày 01 tháng 11 năm 2015

BaN GIám đốC

Các thành viên Ban Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính này như sau:

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm
ông Vũ Quang đông Giám đốc Bổ nhiệm ngày 31 tháng 05 năm 2013
Ông Trần Việt anh Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01 tháng 08 năm 2014
Ông Lê Việt hà Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 12 tháng 07 năm 2012
Ông phan anh Vũ Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 31 tháng 05 năm 2013
Ông Lê mạnh hùng Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 06 tháng 06 năm 2016

NGườI đạI dIỆN THEo PHáP LUậT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Vũ 
Quang Đông, chức danh Giám đốc.

Người ký báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 là Ông Lê Việt Hà - 
Phó Giám đốc theo Ủy quyền số 40A/2016/KSNB ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ông Vũ Quang Đông.

kIểm ToáN VIêN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.
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Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 
Việt Nam (“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31 tháng 12 năm 2016.
 
TráCH NHIỆm Của BaN GIám đốC CôNG Ty đốI VỚI Báo Cáo TàI CHíNH 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính cho từng năm tài chính phản ánh trung 
thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình 
biến động vốn chủ sở hữu của Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính này, Ban Giám 
đốc cần phải:

 » lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

 » thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 

 » nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai 
lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính; và

 » lập báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công 
ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh 
tình hình tài chính của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các 
sổ kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được đăng ký. Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm 
về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và 
phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.  

Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính cho 
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 kèm theo.

CôNG Bố Của BaN GIám đốC CôNG Ty

Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý 
tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình 
lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp 
với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định, hướng dẫn 
kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Giám đốc:

 
Ông Lê Việt hà
Phó Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam
Ngày 20 tháng 03 năm 2017

bÁo cÁo của baN GIÁm đốc

kíNH GửI:  CHủ Sở HữU  
 CôNG Ty TráCH NHIỆm HữU HạN CHứNG kHoáN 
 NGâN HàNG THươNG mạI Cổ PHầN NGoạI THươNG VIỆT Nam

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Ngân 
hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (“Công ty”), được lập ngày 20 tháng 03 năm 2017 và 
được trình bày từ trang 59 đến trang 69, bao gồm báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 
2016, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở 
hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính đi kèm.

TráCH NHIỆm Của BaN GIám đốC CôNG Ty

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty 
theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, các quy định và hướng 
dẫn kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 
trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết 
để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

TráCH NHIỆm Của kIểm ToáN VIêN
 
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng 
tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi 
tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để 
đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số 
liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm 
toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. 
Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp 
với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của 
Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp 
dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể 
báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp 
để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

bÁo cÁo kIểm ToÁN đỘc Lập 
Số tham chiếu: 60755033/18716018
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ý kIếN Của kIểm ToáN VIêN

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, 
tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình 
lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp 
với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, các quy định và hướng 
dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình 
bày báo cáo tài chính.

CôNG Ty TráCH NHIỆm HữU HạN ErNST & yoUNG VIỆT Nam

đặng Phương Hà
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2400-2013-004-1

Trần Thị Thu Hiền
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2487-2013-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 20 tháng 03 năm 2017

mã số CHỈ TIêU Thuyết 
minh

Số cuối năm
VNđ

Số đầu năm
VNđ

100 a.  Tài Sản ngẮn hạn 2.423.857.553.116 1.931.675.541.490
110 i.  Tài sản tài chính ngắn hạn 2.420.716.924.818 1.927.156.357.778
111 1. Tiền và các khoản tương đương tiền 4 46.285.626.484 69.478.685.591
111.1  1.1. Tiền 46.285.626.484 39.478.685.591
111.2  1.2 Các khoản tương đương tiền - 30.000.000.000

112
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ 

(FVTPL) 6.1 1.452.502.678.180 1.186.022.756.830
113 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 6.2 - 69.223.288
114 4. Các khoản cho vay 6.3 691.588.264.498 571.232.262.202
115 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 6.4 8.190.000.000 -

116
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và 
tài sản thế chấp 6.5 (37.832.779.185) (16.342.406.809)

117 7. Các khoản phải thu 7 35.673.742.123 46.349.302.911
117.1  7.1 Phải thu bán các tài sản tài chính - 15.620.161.000

117.2
 7.2 Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài 

sản tài chính 35.673.742.123 30.729.141.911
117.4  7.2.1 Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 35.673.742.123 30.729.141.911
118 8. Trả trước cho người bán 105.315.000 122.123.496
119 9. Phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp 7 9.697.469.069 4.935.303.737
122 10. Các khoản phải thu khác 7 215.443.397.368 66.356.451.414
129 11 . Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu 7 (936.788.719) (1.067.344.882)
130 ii.  Tài sản ngắn hạn khác 8 3.140.628.298 4.519.183.712
131 1. Tạm ứng 165.000.000 63.000.000
132 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ 1.244.161.760 399.053.200
133 3. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.731.166.538 3.455.545.235

134
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược 
ngắn hạn 300.000 11.500.000

135 5.  Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 16 - 590.085.277
200 b.  Tài Sản Dài hạn 171.046.810.346 167.064.667.400
210 i.  Tài sản tài chính dài hạn 120.600.000.000 100.000.000.000
212 1. Các khoản đầu tư 120.600.000.000 100.000.000.000
212.1  1.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 6.2 120.600.000.000 100.000.000.000
220 ii.  Tài sản cố định 21.310.513.443 34.046.804.960
221 1. Tài sản cố định hữu hình 9 11.939.620.471 18.748.498.982
222  1.1 Nguyên giá 48.024.074.511 47.791.809.511
223a  1.2 Giá trị hao mòn lũy kế (36.084.454.040) (29.043.310.529)
227 2. Tài sản cố định vô hình 10 9.370.892.972 15.298.305.978
228  2.1 Nguyên giá 20.029.141.755 20.029.141.755
229a  2.2 Giá trị hao mòn lũy kế (10.658.248.783) (4.730.835.777)
240 iii.  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 215.686.246 -
250 iV.  Tài sản dài hạn khác 28.920.610.657 33.017.862.440
251 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 3.178.129.375 2.970.681.254
252 Chi phí trả trước dài hạn 11 3.799.572.781 6.344.404.531
253 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 31.2 1.942.908.501 1.942.605.776
254 Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán 20.000.000.000 20.000.000.000
255 Tài sản dài hạn khác - 1.760.170.879
270 Tổng CỘng Tài Sản 2.594.904.363.462 2.098.740.208.890

bÁo cÁo TìNH HìNH TàI cHíNH
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 B01-CTCK

bÁo cÁo kIểm ToÁN đỘc Lập 
Số tham chiếu: 60755033/18716018 (tiếp theo)
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mã số CHỈ TIêU Thuyết 
minh

Số cuối năm
VNđ

Số đầu năm
VNđ

300 C.  nỢ phải Trả 1.461.672.024.916 1.023.718.215.901

310 i.  nợ phải trả ngắn hạn 1.461.672.024.916 739.718.215.901

311 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn 12 754.015.193.732 45.462.000.000

312  1.1 Vay ngắn hạn 754.015.193.732 45.462.000.000
316 2. Trái phiếu phát hành ngắn hạn 20 281.000.000.000 188.000.000.000

318 3. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 13 2.297.076.924 1.534.930.260

320 4. Phải trả người bán ngắn hạn 14 4.705.166.232 301.101.353.786

321 5. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 15 7.519.100.000 600.850.000

322 6. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 16 5.702.435.326 7.332.231.964

323 7. Phải trả người lao động 26.241.846.283 5.930.197.803

324 8. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 55.500 -

325 9. Chi phí phải trả ngắn hạn 17 13.919.490.222 12.541.231.719

329 10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 18 1.186.259.409 396.865.762

331 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 18 6.940.540.423 13.419.630.441

332 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 19 358.144.860.865 163.398.924.166

340 ii.  nợ phải trả dài hạn - 284.000.000.000

346 1. Trái phiếu phát hành dài hạn 20 - 284.000.000.000

400 D.  Vốn ChỦ SỞ hữu 1.133.232.338.546 1.075.021.992.989

410 i.  Vốn chủ sở hữu 21 1.133.232.338.546 1.075.021.992.989

411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 700.914.795.416 700.914.795.416

411.1  1.1 Vốn góp của chủ sở hữu 700.000.000.000 700.000.000.000

411.4  1.2 Vốn khác của chủ sở hữu 914.795.416 914.795.416

413 2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái - -

414 3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 21.884.133.763 18.597.962.823

415 4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ              41.953.025.960 38.666.855.020

416 5. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 30.762.096.449 30.762.096.449

417 6. Lợi nhuận chưa phân phối 337.718.286.958 286.080.283.281

417.1  6.1 Lợi nhuận đã thực hiện 337.718.286.958 286.080.283.281

440 Tổng CỘng nỢ phải Trả Và Vốn ChỦ 
SỞ hữu 2.594.904.363.462 2.098.740.208.890

CáC CHỈ TIêU NGoàI Báo Cáo TìNH HìNH TàI CHíNH

mã số CHỈ TIêU Thuyết 
minh

Số cuối năm
VNđ

Số đầu năm
VNđ

a.  Tài Sản CỦa Công Ty Chứng khoán 
(CTCk) Và Tài Sản Quản LÝ ThEo Cam kẾT

008
Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) của CTCK 22.1 560.320.830.000 459.133.310.000

009
Tài sản tài chính đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán và chưa giao dịch của CTCK 22.2 6.500.010.000 200.010.000

010 Tài sản tài chính chờ về của CTCK 22.3 3.320.900.000 2.647.500.000

012
Tài sản tài chính chưa lưu ký tại Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán của CTCK 22.4 54.801.140.000 44.471.140.000

b.  Tài Sản Và CáC khoản phải Trả VỀ Tài 
Sản Quản LÝ Cam kẾT Với kháCh hàng

021
Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán của Nhà đầu tư 22.5 22.418.786.910.000 18.076.911.970.000

021.1 Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng 18.222.861.310.000 13.591.516.420.000

021.2 Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng 154.827.430.000 384.091.130.000

021.3 Tài sản tài chính giao dịch cầm cố 3.949.321.430.000 3.991.601.340.000

021.4 Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ 190.000.000 155.000.000

021.5 Tài sản tài chính chờ thanh toán 91.586.740.000 109.548.080.000

022
Tài sản tài chính đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán và chưa giao dịch của Nhà đầu tư 22.6 103.932.030.000 86.900.340.000

022.1
Tài sản tài chính đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng 80.875.170.000 70.356.470.000

022.2

Tài sản tài chính đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán và chưa giao dịch, hạn chế chuyển 
nhượng 23.056.860.000 16.543.870.000

023 Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư 22.7 97.625.360.000 191.819.270.000

026 Tiền gửi của khách hàng 22.8 808.120.449.650 693.824.628.242

027
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán 
theo phương thức CTCK quản lý 22.8 626.422.466.206 689.934.931.960

028 Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán của 
khách hàng 22.8 127.784.172.652 -

bÁo cÁo TìNH HìNH TàI cHíNH
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo) B01-CTCK
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CáC CHỈ TIêU NGoàI Báo Cáo TìNH HìNH TàI CHíNH (TIếP THEo)

mã số CHỈ TIêU Thuyết 
minh

Số cuối năm
VNđ

Số đầu năm
VNđ

b.  Tài Sản Và CáC khoản phải Trả VỀ 
Tài Sản Quản LÝ Cam kẾT Với kháCh 
hàng (tiếp theo)

029
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng 
khoán của Nhà đầu tư 22.8 53.913.810.792 3.889.696.282

029.1
 – Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch 

chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước 52.300.079.144 2.287.250.744

029.2
 – Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch 

chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài 1.613.731.648 1.602.445.538

030 Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán 22.9 28.075.651.306 42.214.580.471

031
Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng 
khoán theo phương thức CTCK quản lý 22.10 808.379.906.225 687.562.677.677

031.1

 – Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi 
giao dịch chứng khoán theo phương thức 
CTCK quản lý 767.716.906.983 652.320.987.641

031.2

 – Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi 
giao dịch chứng khoán theo phương thức 
CTCK quản lý 40.662.999.242 35.241.690.036

032 Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán 22.11 - 8.349.165.390

035 Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 22.12 27.816.194.731 40.127.365.646

Bà Lê Thu Hiển
Người lập

Bà Lê Thị Ngọc Trâm
Kế toán trưởng

ông Lê Việt Hà
Phó Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 20 tháng 03 năm 2017

mã 
số CHỈ TIêU Thuyết 

minh
Năm nay

VNđ
Năm trước

VNđ
i.  Doanh Thu hoạT đỘng

01
1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua 

lãi/lỗ (FVTPL) 155.718.780.381 83.813.150.796

01.1 1.1 Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 23.1 81.960.085.223 43.953.203.840

01.3
1.2 Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính 

FVTPL 23.2 73.758.695.158 39.859.946.956

02
2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo 

hạn (HTM) 23.2 6.125.122.558 5.170.476.276

03 3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 23.2 68.265.080.380 68.193.554.669

06 4. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 24 93.698.306.014 64.711.507.202

07
5. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành 

chứng khoán 24 18.650.011.398 90.248.695.979

09 6. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 24 5.078.911.330 4.674.076.253

10 7. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 24 10.315.698.863 12.796.823.293

11 8. Thu nhập hoạt động khác 25 10.730.223.098 10.795.482.361

20 Cộng doanh thu hoạt động 368.582.134.022 340.403.766.829

ii.  Chi phÍ hoạT đỘng

21
9. Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua 

lãi/lỗ (FVTPL) 26.592.380.619 71.119.767.261

21.1 9.1 Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 23.1 26.271.052.493 71.119.767.261

21.3
9.2 Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính 

FVTPL 26 321.328.126 -

24

10. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất 
các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản 
tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay 6.4 21.490.372.376 (22.612.183.150)

26 11. Chi phí hoạt động tự doanh 27 19.359.371.906 8.270.446.807

27 12. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán 27 64.787.816.366 39.738.015.836

28
13. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành 

chứng khoán 27 4.409.510.717 -

30 14. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 27 10.957.813.044 6.555.134.283

31 15. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính 27 9.950.327.996 21.748.354.559

40 Cộng chi phí hoạt động 157.547.593.024 124.819.535.596

bÁo cÁo kếT QuẢ HoẠT đỘNG
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 B02-CTCK

bÁo cÁo TìNH HìNH TàI cHíNH
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo) B01-CTCK
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mã 
số CHỈ TIêU Thuyết 

minh
Năm nay

VNđ
Năm trước

VNđ

iii.  Doanh Thu hoạT đỘng Tài ChÍnh

41 1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 2.322.145 -

42 2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định 2.276.498.339 2.554.543.387

44 3. Doanh thu khác về đầu tư - 11.419.172

50 Cộng doanh thu hoạt động tài chính 28 2.278.820.484 2.565.962.559

iV.  Chi phÍ Tài ChÍnh

51 Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 4.059.399 -

52 Chi phí lãi vay 62.345.961.780 46.820.243.934

60 Cộng chi phí tài chính 29 62.350.021.179 46.820.243.934

62 Vi.  Chi phÍ Quản LÝ Công Ty Chứng khoán 30 70.786.184.574 83.567.946.574

70 Vii.  kẾT Quả hoạT đỘng 80.177.155.729 87.762.003.284

Viii.  Thu nhẬp kháC Và Chi phÍ kháC

71 Thu nhập khác 909 87.303.403

72 Chi phí khác - 344.100.648

80 Cộng kết quả hoạt động khác 909 (256.797.245)

90 iX.  Tổng LỢi nhuẬn kẾ Toán TrướC ThuẾ 80.177.156.638 87.505.206.039

91 Lợi nhuận đã thực hiện 80.177.156.638 87.505.206.039

100 X.  Chi phÍ ThuẾ Thu nhẬp Doanh nghiệp (TnDn) 31 14.453.737.835 15.912.035.781

100.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành 31.1 14.454.040.560 15.621.765.754

100.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 31.2 (302.725) 290.270.027

200 Xi.  LỢi nhuẬn kẾ Toán Sau ThuẾ TnDn 65.723.418.803 71.593.170.258

400 Tổng Thu nhẬp Toàn Diện 65.723.418.803 71.593.170.258

Bà Lê Thu Hiển
Người lập

Bà Lê Thị Ngọc Trâm
Kế toán trưởng

ông Lê Việt Hà
Phó Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam
Ngày 20 tháng 03 năm 2017

mã 
số CHỈ TIêU Thuyết 

minh
Năm nay              

VNđ
Năm trước           

VNđ

i.  Lưu ChuyỂn TiỀn TỪ hoạT đỘng  
kinh Doanh  

01 1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính (3.449.226.247.823) (1.917.120.690.039)

02 2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính 3.234.214.240.598 1.358.950.400.303

04 3. Cổ tức đã nhận  7.908.467.464 16.370.292.393

05 4. Tiền lãi đã thu 43.028.622.110 17.908.612.726

06
5. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của công 

ty chứng khoán (53.219.717.888) (32.021.733.642)

07
6. Tiền chi trả tổ chức cung cấp dịch vụ cho 

công ty chứng khoán (24.499.360.953) (19.142.594.532)

08 7. Tiền chi trả cho người lao động (38.637.350.947) (38.639.299.932)

09
8. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động 

công ty chứng khoán 16 (41.274.168.245) (27.334.749.820)

10
9. Tiền chi thanh toán các chi phí hoạt động 

mua, bán các tài sản tài chính (763.043.549) -

11 10. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 31.065.187.523.501 25.941.529.053.251

12 11. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh (31.475.539.783.375) (25.234.393.814.686)

20
Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt 
động kinh doanh (732.820.819.107) 66.105.476.022

ii.  Lưu ChuyỂn TiỀn TỪ hoạT đỘng đầu Tư  

21
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, 

BĐSĐT và các tài sản khác - -

30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư - -

bÁo cÁo Lưu cHuyểN TIỀN Tệ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 B03a-CTCK

bÁo cÁo kếT QuẢ HoẠT đỘNG
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo) B01-CTCK
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mã              
số CHỈ TIêU Thuyết 

minh
Năm nay            

VNđ
Năm trước         

VNđ

i.  Lưu ChuyỂn TiỀn TỪ hoạT đỘng Tài ChÍnh

33 Tiền vay gốc 4.139.464.614.031 705.000.000.000

33.2 Tiền vay khác 4.139.464.614.031 705.000.000.000

34 Tiền chi trả nợ gốc vay (3.429.836.854.031) (760.000.000.000)

34.3 Tiền chi trả gốc nợ vay khác (3.429.836.854.031) (760.000.000.000)

40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 709.627.760.000 (55.000.000.000)

50 Tăng/(giảm) tiền thuần trong năm (23.193.059.107) 11.105.476.022

60 Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm 69.478.685.591 58.373.209.569

61 Tiền 39.478.685.591 58.373.209.569

62 Các khoản tương đương tiền 30.000.000.000 -

70 Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 4 46.285.626.484 69.478.685.591

71 Tiền 46.285.626.484 39.478.685.591

72 Các khoản tương đương tiền - 30.000.000.000

PHầN LưU CHUyểN TIềN TỆ HoạT độNG môI GIỚI, ủy THáC Của kHáCH HàNG

mã 
số CHỈ TIêU Thuyết 

minh
Năm nay                

VNđ
Năm trước             

VNđ
i.  Lưu ChuyỂn TiỀn hoạT đỘng môi 

giới, Ủy TháC CỦa kháCh hàng

01 Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng 298.141.490.579.683 96.184.916.898.666

02 Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng (334.350.347.480.568) (104.406.605.666.627)

07
Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng 
khoán của khách hàng 36.326.628.596.758 8.260.717.994.230

09 Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng (3.475.874.465) (2.941.439.515)

12 Tiền thu của tổ chức phát hành chứng khoán 12.592.807.220.811 8.031.700.163.043

13 Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán (12.606.946.149.976) (8.062.904.484.934)

20 Tăng/(giảm) tiền thuần trong năm 100.156.892.243 4.883.464.863

30
ii.  TiỀn Và CáC khoản Tương đương 

TiỀn đầu nĂm CỦa kháCh hàng 736.039.208.713 731.155.743.850

31 Tiền gửi ngân hàng đầu năm:

32

Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng 
khoán theo phương thức công ty chứng khoán 
quản lý 689.934.931.960 653.612.786.185

33 Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 3.889.696.282 4.124.174.769

34
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho 
khách hàng - -

35 Tiền gửi của tổ chức phát hành 42.214.580.471 73.418.782.896

40
iii.  TiỀn Và CáC khoản Tương đương 

TiỀn Cuối nĂm CỦa kháCh hàng 22 836.196.100.956 736.039.208.713

41 Tiền gửi ngân hàng cuối năm:

42

Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng 
khoán theo phương thức công ty chứng khoán 
quản lý 626.422.474.063 689.934.931.960

43
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho 
khách hàng 127.784.164.795 -

44 Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 53.913.810.792 3.889.696.282

45 Tiền gửi của tổ chức phát hành 28.075.651.306 42.214.580.471

B03a-CTCK

Bà Lê Thu Hiển
Người lập

Bà Lê Thị Ngọc Trâm
Kế toán trưởng

ông Lê Việt Hà
Phó Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam
Ngày 20 tháng 03 năm 2017

bÁo cÁo Lưu cHuyểN TIỀN Tệ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tiếp theo)
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CHỈ TIêU Thuyết minh

Số đầu năm Số tăng/ giảm Số cuối năm

Ngày 01/01/2015 Ngày 01/01/2016
Năm trước Năm nay

Ngày 31/12/2015 Ngày 31/12/2016
Tăng Giảm Tăng Giảm

VNđ VNđ VNđ VNđ VNđ VNđ VNđ VNđ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

i.  biẾn đỘng Vốn ChỦ SỞ hữu

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 700.914.795.416 700.914.795.416 - - - - 700.914.795.416 700.914.795.416

1.1 Vốn góp của chủ sở hữu 700.000.000.000 700.000.000.000 - - - - 700.000.000.000 700.000.000.000

1.2 Vốn khác của chủ sở hữu 914.795.416 914.795.416 - - - - 914.795.416 914.795.416

2. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 15.045.260.910 18.597.962.823 3.579.658.513 (26.956.600) 3.286.170.940 - 18.597.962.823 21.884.133.763

3. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 35.114.153.107 38.666.855.020 3.579.658.513 (26.956.600) 3.286.170.940 - 38.666.855.020 41.953.025.960

4. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 30.762.096.449 30.762.096.449 - - - - 30.762.096.449 30.762.096.449

5. Lợi nhuận chưa phân phối 237.155.927.874 286.080.283.281 72.741.452.916 (23.817.097.509) 65.723.418.803 (14.085.415.126) 286.080.283.281 337.718.286.958

5.1 Lợi nhuận đã thực hiện 237.155.927.874 286.080.283.281 72.741.452.916 (23.817.097.509) 65.723.418.803 (14.085.415.126) 286.080.283.281 337.718.286.958

5.2 Lợi nhuận chưa thực hiện - - - - - - - -

Tổng CỘng 1.018.992.233.756 1.075.021.992.989 79.900.769.942 (23.871.010.709) 72.295.760.683 (14.085.415.126) 1.075.021.992.989 1.133.232.338.546

bÁo cÁo TìNH HìNH bIếN đỘNG VốN cHủ sở HỮu
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 B04-CTCK

Bà Lê Thu Hiển
Người lập

Bà Lê Thị Ngọc Trâm
Kế toán trưởng

ông Lê Việt Hà
Phó Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam
Ngày 20 tháng 03 năm 2017
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nhằm góp phần bảo vệ môi trường, 
báo cáo thường niên 2016 của Công ty 
Tnhh Chứng khoán Vietcombank được 
in với số lượng có hạn và sử dụng loại 
giấy thân thiện với môi trường.  Vì vậy, 
khi không còn nhu cầu sử dụng, Quý vị  
vui lòng chuyển cho những người có 
quan tâm. 

ngoài ra, báo cáo thường niên 2016 
của Công ty Tnhh Chứng khoán 
Vietcombank còn được công bố bằng 
phiên bản điện tử, Quý vị quan tâm vui 
lòng truy cập website: 
www.vcbs.com.vn



NĂM

TRÊN HÀNH TRÌNH MỚI
GHI DẤU SỰ KHÁC BIỆT  
NĂM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

CôNG Ty TNHH CHứNG kHoáN VIETComBaNk
Tầng 12 & 17, 198 Trần quang Khải, P. Lý Thái Tổ, q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 3936 6990 - fax: (84-24) 3936 0262

www.vcbs.com.vn

http://lapphuong.com

