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Thông Điệp
Chủ Tịch
Kính gửi Quý cổ đông,
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục thách thức sự tăng
trưởng toàn thế giới, nhiều quốc gia áp dụng các biện
pháp giãn cách xã hội gây nên sự gián đoạn về kinh tế
cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam cũng là một
trong những quốc gia đối mặt với thách thức này khi số
ca nhiễm tăng cao và phải áp dụng giãn cách xã hội trong
nửa cuối năm. Điều này tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh
vực sản xuất kinh doanh, khiến tốc độ tăng trưởng GDP
chậm lại ở mức 2,58%, từ 2,9% năm 2020. Nhờ sự chủ
động lập kế hoạch và thực hiện môi trường làm việc từ
xa cho phép công ty hoạt động với sự gián đoạn tối thiểu,
TVS đã vượt qua những khó khăn và hoàn thành xuất sắc
kế hoạch kinh doanh của năm 2021.
Thị trường chứng khoán tăng điểm vào cuối năm nhờ sự
tham gia tích cực của nhà đầu tư cá nhân và sự nâng cấp
trong khối lượng giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). VN-Index đã tăng trưởng
35,7% trong năm qua, với khối lượng giao dịch trung bình
hàng ngày đạt 26.589 tỷ đồng, tăng gần gấp bốn lần so
với năm trước. Với sự tăng trưởng của dòng tiền và chứng
khoán dần trở thành kênh tích sản của người dân Việt Nam,
chúng tôi rất lạc quan về sự hoàn thiện và phát triển của
thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm tới.
Năm 2021 là một năm đầy thách thức đối với tất cả mọi
người và tôi rất tự hào về đội ngũ TVS đã vượt qua khó
khăn để đưa TVS lên một tầm cao mới, với doanh thu
và lợi nhuận kỷ lục. Nhân cơ hội này, tôi muốn ghi nhận
những cố gắng vượt bậc của đội ngũ TVS, những người
đã làm việc không mệt mỏi trong suốt năm 2021 để đảm
bảo hoạt động của công ty hoạt động xuyên suốt trong thời
gian giãn cách. Trong hoạt động cộng đồng, tôi chân thành
biết ơn những nỗ lực của đội ngũ TVS đã nhanh chóng và
kịp thời hỗ trợ những thiết bị y tế và thực phẩm thiết yếu
đến những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Với
15 tỷ đồng trao tặng, chúng tôi mong muốn đem lại những
giá trị đáng kể đối với cộng đồng, góp một phần nhỏ trong
công cuộc chống lại đại dịch.

Chủ Tịch Nguyễn Trung Hà

Năm 2021 là một năm thành công với thị trường chứng
khoán Việt Nam. Năm 2022 sẽ là một năm có nhiều thách
thức về kinh tế bao gồm lạm phát tăng cao, chính sách thặt
chặt tiền tệ ở các nước và bất ổn địa chính trị phát sinh
chỉ trong những tháng đầu năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập
trung vào việc phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi của
mình là Ngân hàng Đầu tư, Quản lý Tài sản, kinh doanh
Nguồn vốn và khách hàng tổ chức. Đồng thời, mở rộng
các mảng kinh doanh tiềm năng và tìm kiếm cơ hội đầu tư
hấp dẫn trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Trong giai
đoạn 2022-2024, TVS đặt ra mục tiêu tăng trưởng ROE
trung bình 15% hàng năm, vượt mức tăng trưởng ước tính
năm 2022 của chúng tôi là 10% cho VN-Index.
Với những thành quả đã đạt được trong năm 2021, tôi tin
rằng đội ngũ TVS sẽ tiếp tục bước vào năm 2022 với sự
quyết tâm, niềm tin vững chắc để phát triển và củng cố vị
thế TVS trong thị trường tài chính Việt Nam.
Trân trọng

Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Trung Hà

Thông điệp Tổng Giám đốc
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Thông điệp
Tổng Giám đốc
Kính gửi Quý cổ đông,
Năm 2021 là một năm thành công của TVS, một lần
nữa khẳng định vị thế của mình trong thị trường tài
chính Việt Nam. TVS đã có một năm tăng trưởng vượt
kì vọng với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế
lần lượt đạt mức kỷ lục 1.042 tỷ đồng, tăng 164% và
644 tỷ đồng, tăng 222%, với cổ tức cổ phiếu dự kiến
là 38,6%. Đây là những con số mang đầy ý nghĩa minh
chứng cho sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn bộ cán
bộ nhân viên TVS trong bối cảnh khó khăn của đại
dịch Covid-19.
Nhìn lại năm 2021, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu
cực đến nền kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Tuy
nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận
mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021 nhờ vào
Chính sách tiền tệ nới lỏng diễn ra trên toàn thế giới.
Chính sách thích ứng của Chính phủ Việt Nam với đại
dịch bằng việc ‘Sống cùng Covid’, và gói kích cầu 350
nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, làn sóng các nhà đầu tư F0,
sự bùng nổ tài khoản mở mới đã tạo nên thanh khoản
vượt trội cho thị trường trong năm 2021. Tổng số tài
khoản chứng khoán mở mới trong nước lên tới 1.53
triệu tài khoản, tăng 285% so với cùng kì.
Tôi không thể nói về năm 2021 mà không đề cập đến
khó khăn mà đại dịch gây ra cho cộng đồng và sự cảm
kích của tôi dành cho Quý Cổ đông và Hội đồng quản
trị đã ủng hộ cho chiến dịch “Chia sẻ yêu thương, vượt
qua đại dịch” bằng việc trích 3-5% lợi nhuận của TVS
trong nửa đầu năm 2021. TVS đã quyên góp tổng cộng
15 tỷ đồng; trong đó 12 tỷ đồng cho 37 bệnh viện và
trung tâm y tế địa phương, bao gồm các thiết bị y tế
như máy điện tâm đồ, máy thở, bình dưỡng khí, thiết
bị bảo hộ, bơm tiêm và nhiều hơn nữa. Đồng thời, gần
10.000 gói thực phẩm trị giá 3,2 tỷ đồng đã được gửi
trực tiếp đến các hộ gia đình và cá nhân khó khăn trước
và ngay sau khi giãn cách toàn xã hội. Một lần nữa,

CEO Nguyễn Thanh Thảo

tôi muốn cảm ơn Quý Cổ đông và Hội đồng quản trị
vì đã hỗ trợ và đồng hành cùng TVS trong chiến dịch
này. Tôi cũng chân thành cảm ơn các nhân viên TVS,
những người đã dành thời gian, công sức của bản thân
để đảm bảo những món quà của TVS được trao đến
bệnh viện, những gia đình khó khăn trong giờ phút tồi
tệ nhất của họ.
Về hoạt động kinh doanh chính của TVS, hoạt động
Đầu tư và Kinh doanh Nguồn vốn đã có một năm thành
công dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng từ Covid-19.
Doanh thu đến từ hoạt động Kinh doanh nguồn vốn
đạt 243 tỷ đồng, với mức lợi nhuận cao kỉ lục là 168
tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020. Hoạt động Tự
doanh và Quản lý quỹ đạt lợi nhuận 503 tỷ đồng với
mức sinh lời từ 59,6% đến 67,5%, so mức tăng trưởng
của VN-Index năm 2021 là 35,7% nhờ vào chiến lược
phát triển bền vững của Hội đồng đầu tư và giám đốc
danh mục. Về hoạt động đầu tư vào công ty tư nhân,
chúng tôi đã hoàn thành bốn thương vụ đầu tư bao gồm
một thương vụ fintech, phòng khám nhi khoa và hai
thương vụ giáo dục. Khoản đầu tư của TVS vào Momo
vào năm 2007 đã chính thức trở thành kỳ lân của Việt
Nam với hơn 30 triệu người dùng được định giá hơn 2
tỷ USD. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty
chứng khoán tiên phong trong lĩnh vực đầu tư vào Nền
Kinh tế mới (New Economy). TVS hiện tại đã trực

Thông điệp từ CEO
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Công nghệ tài chính

Công nghệ giáo dục
Các công ty con của
Galaxy Education

Ví điện tử số 1
Việt Nam

Quản lý tài sản trên nền tảng kỹ
thuật số 1 Việt Nam

Truyền thông trực tuyến

Video-theo-yêu-cầu số 1
Việt Nam

Giáo dục trực tuyến
số 1 Việt Nam

Giáo dục lập trình

Du lịch trực tuyến

Chăm sóc sức khoẻ

OTA số 1 Việt Nam

Chuỗi phòng khám nhi khoa trên
nền tảng kỹ thuật số 1 Việt Nam

tiếp hoặc thông qua các công ty trong Hệ Sinh thái của
mình đầu tư vào 5 lĩnh vực chính của Nền Kinh tế mới
bao gồm Fintech (Momo và Finhay), Edtech (Galaxy
Education), Truyền thông trực tuyến (Galaxy Play),
Du lịch trực tuyến (Momo - đại lý du lịch trực tuyến
số 1), và Chăm sóc sức khỏe (Nhi Đồng 315).
Năm 2022, sẽ là một năm đầy thách thức lẫn cơ hội,
chúng tôi dự kiến sẽ có nhiều biến động mạnh làm ảnh
hưởng đến kinh tế toàn cầu và Việt Nam, điển hình như
xung đột giữa Nga-Ukraine, lạm phát ngày càng tăng
cao và những chính sách Diều hâu của Mĩ và châu Âu.
Với tầm nhìn đó, chúng tôi sẽ phân bổ lại nguồn vốn,
trong đó tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh
chứng khoán có thu nhập ổn định (fixed income) đồng
thời theo dõi sát các diễn biến thị trường chứng khoán
để có những quyết định và hành động đầu tư phù hợp.
Với mảng kinh doanh Ngân hàng đầu tư, chúng tôi sẽ
tiếp tục với tìm kiếm các cơ hội đầu tư dựa trên các lợi
thế của mình nhằm hoàn thiện hệ sinh thái của TVS.

Với tầm nhìn dài hạn, TVS sẽ trở thành công ty dẫn
đầu thị trường trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.
Về quản trị nhân sự, môi trường làm việc chuyên
nghiệp, gắn kết và các chính sách thu hút các nhân sự
chủ chốt chất lượng cao luôn là vấn đề được TVS quan
tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng nhân viên, lãnh
đạo chủ chốt với chuyên môn, đạo đức, tính chuyên
nghiệp cao để đáp ứng với sự phát triển của TVS.
Thay mặt toàn thể nhân viên của TVS, tôi chân thành
cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành và ủng hộ của Quý
Cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2021. Tôi
tin rằng TVS sẽ tiếp tục gặt hái được các thành công
dựa trên sự hỗ trợ của Cổ đông / Hội đồng quản trị,
sự quyết đoán của Ban Điều hành và sự cam kết đóng
góp của đội ngũ nhân viên.

Trân trọng

Tổng Giám đốc
Nguyễn Thanh Thảo

Tổng quan về TVS

Tổng quan
về TVS
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Tổng quan về TVS

Tổng quan

Tổng quan
về TVS
Được thành lập vào năm 2007 theo
giấy phép số 36/UBCK-GPHĐKD,
TVS là một công ty chứng khoán
hoạt động như một ngân hàng đầu
tư tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế.
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TÊN GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

MÃ CỔ PHIẾU
VỐN ĐIỀU LỆ

1.071 TỶ ĐỒNG

VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.755 TỶ ĐỒNG

WEBSITE

HTTPS://WWW.TVS.VN

TVS đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã “TVS” từ
tháng 1/2015.
Với các dịch vụ tài chính đa dạng bao gồm ngân hàng
đầu tư, quản lý tài sản (TVAM), môi giới khách hàng
tổ chức (ICG), và khách hàng cá nhân, tự doanh, dịch
vụ kinh doanh nguồn vốn và nghiên cứu, nhu cầu của
khách hàng tại TVS luôn được đáo ứng chuyên nghiệp
và tận tình nhất.

TRỤ SỞ
Tầng 15, Tòa nhà HAREC,
Số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình,
Hà Nội
Số điện thoại: +84 24 3248 4820
Số fax: +84 24 3248 4821

CHI NHÁNH HCM
Lầu 8 & 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long,
63A Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh
Số điện thoại: +84 28 6299 2099
Số fax: +84 28 6299 2088

TVS

Tổng quan về TVS

Điểm nổi bật về tài chính
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Điểm nổi bật về
tài chính
Doanh thu và lợi
nhuận (tỷ đồng)

1,042
414

486
168

2017

141

2018

635

426
110

2019

Doanh thu

517

233

2020

2021

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ suất lợi nhuận trên
vốn chủ sở hữu (%)

33%
25%

2017

17%

2018

11%

2019

20%

2020

2021

Giá trị sổ sách (đồng)

*Nguồn tham khảo:
Bloomberg, dữ liệu của TVS

13,850

14,104

2017

2018

13,365

2019

13,313

2020

16,390

2021

Tổng quan về TVS

Chặng đường phát triển

Chặng đường
phát triển

2021

TVAM huy động
quỹ đầu tư tăng
trưởng Thiên Việt
2 (TVGF2) với tổng
giá trị 170 tỷ đồng.

TVS mua 99,2% cổ
phần của Công ty Quản
lý Quỹ Đầu tư Chứng
khoán An Phúc và thành
lập Công ty Quản lý Tài
sản Thiên Việt (TVAM).

TVS trở thành ngân hàng
đầu tư đầu tiên và duy
nhất tại Việt Nam nhận
được tài trợ từ IFC,
một thành viên của
Ngân hàng Thế giới.

2006
TVS được thành
lập tại Hà Nội
với vốn điều lệ
36 tỷ đồng.

TVS giành giải thưởng
“Thương vụ tốt nhất
năm” từ tạp chí The Asset
cho thương vụ Diana –
Unicharm (TVS là cố vấn
độc quyền cho Diana).

Chi nhánh TP.HCM
được thành lập,
đánh dấu sự mở
rộng ra các khu vực
phía Nam.

2020
TVS tăng tỷ lệ sở
hữu TVAM lên
99,8% và vốn điều lệ
của TVAM lên 125
tỷ đồng.

2016
2011

2007

Momo Trở
thành kỳ lân
với định giá
hơn 2 tỷ USD.

2017
2015

2010

10

TVAM huy động quỹ
đầu tư tăng trưởng
Thiên Việt (TVGF1)
và niêm yết trên
HOSE với tổng giá
trị 150 tỷ đồng.

1.755
1.308
980

Quy mô vốn
chủ sở hữu

(tỷ VND)

43

2006

448

2007

574

2015

610

745

2018
2017

2016

874

2019

2020

2021

Tổng quan về TVS

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề
kinh doanh
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ QUỸ

TỰ DOAN H

MÔI GIỚI

KINH DOANH NGUỒN VỐN

KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

PHÂN TÍCH
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Tổng quan về TVS

Ngành nghề kinh doanh

Ngân hàng đầu tư

Là hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, Khối
Ngân hàng đầu tư cung cấp nhiều dịch vụ toàn diện,
bao gồm huy động vốn (vốn chủ sở hữu và nợ), mua
bán và sáp nhập (M&A), tư vấn tái cấu trúc doanh
nghiệp và tư vấn thoái vốn. Thông qua việc tìm hiểu
nghiêm ngặt mô hình kinh doanh, từng giai đoạn phát
triển, cấu trúc vốn và hồ sơ tài chính tổng thể của khách
hàng, TVS cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh
nghiệp phù hợp với khách hàng, bất kể họ đang ở giai
đoạn phát triển nào. Chúng tôi tập trung vào các giao
dịch mang lại lợi ích tốt nhất cho các bên liên quan,
bao gồm các giao dịch huy động vốn và M&A có giá
trị gia tăng cao.

Huy động vốn (Vốn chủ sở hữu và Nợ)
Mua bán & sáp nhập (M&A)
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
Tư vấn thoái vốn
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Chuyên môn

TIÊU DÙNG

CÔNG NGHỆ

CƠ SỞ HẠ TẦNG

BẤT ĐỘNG SẢN

GIÁO DỤC

VẬN TẢI

TRUYỀN THÔNG
& GIẢI TRÍ

DƯỢC

NÔNG NGHIỆP

Tổng quan về TVS

Ngành nghề kinh doanh

Công ty quản lý quỹ Thiên Việt

Năm 2015, nhằm tạo cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn
tham gia và hưởng lợi từ sự tăng trưởng của thị trường
chứng khoán Việt Nam, TVS đã thành lập Công ty
Quản lý Tài sản Thiên Việt (TVAM) với tư cách là
công ty con với tỷ lệ sở hữu 99,84% và hoạt động
theo giấy phép số 32/GPĐC-UBCK. TVAM cung cấp
hai loại dịch vụ: Quản lý quỹ và quản lý tài khoản với
mục tiêu trung hạn, thường nắm giữ cổ phiếu trong
danh mục đầu tư của mình từ 1-2 năm.

TÊN CÔNG TY
ĐỊA CHỈ

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
LẦU 7, TÒA NHÀ BITEXCO NAM LONG, 63A VÕ VĂN TẦN,
QUẬN 3, HỒ CHÍ MINH

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUẢN LÝ QUỸ VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ

VỐN ĐIỀU LỆ
TỶ LỆ SỞ HỮU

Tự doanh – TVAM

125 TỶ ĐỒNG
99,84%
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Các chiến lược đầu tư của chúng tôi được xây dựng
trên định hướng của Hội Đồng Đầu tư kết hợp với
phân tích đánh giá về chu kỳ và tâm lý thị trường.
Chúng tôi sử dụng kết hợp phương pháp đầu tư theo
chọn lọc tiêu chí ngành và các doanh nghiệp hiệu quả
nhất để xác định các cổ phiếu tăng trưởng có giá trị
nội tại vượt trội, cho phép chúng tôi đạt hiệu quả cao
hơn so với chỉ số VN-Index trong dài hạn.
Nhìn lại năm 2021, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu
cực đến nền kinh tế toàn cầu cũng như ở Việt Nam.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ghi
nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021 nhờ
vào (1) Chính sách tiền tệ nới lỏng diễn ra trên toàn thế
giới, điển hình FED duy trì mức lãi suất thấp 0,25% và
chính sách định lượng nới lỏng hỗ trợ nền kinh tế, (2)
Làn sóng nhà đầu tư F0, sự bùng nổ tài khoản mở mới,
năm 2021, tổng số tài khoản chứng khoán mở mới
trong nước lên tới 1,53 triệu tài khoản, tăng 285% yoy.

Tự doanh – IB

Hội đồng Đầu tư và Đội ngũ Đầu tư của chúng tôi bao
gồm các doanh nhân và những người kỳ cựu trong
ngành, mỗi người đều có hơn 20 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực tài chính và đầu tư. Các nguyên tắc đầu tư của
chúng tôi dựa trên hướng dẫn của Hội Đồng Đầu tư và
kinh nghiệm của những người trực tiếp điều hành. Nhờ
cách tiếp cận đầu tư giá trị có kỷ luật của chúng tôi, sử
dụng quan điểm vĩ mô từ trên xuống và chọn cổ phiếu
từ dưới lên, AUM của chúng tôi ít bị ảnh hưởng bởi sự
biến động của thị trường, vốn thường có thể cao ở một
thị trường cận biên như Việt Nam.

Tổng quan về TVS

Ngành nghề kinh doanh
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Khách hàng cá nhân

Kinh doanh nguồn vốn

Khối Khách hàng cá nhân cung cấp dịch vụ môi
giới cho các khách hàng cá nhân trong nước. Khối
hỗ trợ các khách hàng trong nước muốn giao dịch
cổ phiếu niêm yết của Việt Nam.

Các hoạt động chính của Khối Kinh doanh nguồn vốn
bao gồm kinh doanh các công cụ tài chính có thu nhập
cố định (tiền gửi chứng chỉ và trái phiếu) và cung cấp
các dịch vụ cho vay ký quỹ và ứng trước cho các nhà
đầu tư. Chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm lãi suất
cơ cấu và cơ cấu lại vốn kinh doanh.

Khách hàng tổ chức

Kể từ khi thành lập Nhóm Khách hàng Tổ chức (ICG)
phục vụ các Khách hàng Tổ chức quan tâm đến đầu
tư tại Việt Nam, nhóm đã phát triển cả về quy mô và
doanh thu. Trọng tâm chính của ICG là cung cấp các
dịch vụ môi giới và ngân hàng đầu tư (IB) cho các tổ
chức trong và ngoài nước. Với đội ngũ dày dặn kinh
nghiệm, ICG có khả năng tiếp cận khách hàng và hoàn
thành các giao dịch lớn ngoài thị trường.

Phân tích

Bộ phận Nghiên cứu TVS là một bộ phận quan trọng
của bất kỳ công ty môi giới chứng khoán nào, cung
cấp một loạt các sản phẩm nghiên cứu chuyên sâu như
phân tích công ty và ngành, báo cáo và khuyến nghị
định kỳ. Bộ phận này bao gồm các nhà phân tích có
trình độ CFA và các thành viên trong nhóm có năng lực
cao với kinh nghiệm dày dặn hơn 35 năm trong lĩnh
vực chuyên môn của họ, cung cấp các chiến lược nội
bộ của bộ phận và khuyến nghị xu hướng thị trường
cho khách hàng của chúng tôi.

Tổng quan về TVS

Ngành nghề kinh doanh
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Quản trị rủi ro
Thị trường

Tín dụng

Với 50% khoản đầu tư của chúng tôi vào cổ phiếu niêm
yết, biến động thị trường chứng khoán ảnh hưởng đáng
kể đến lợi nhuận của chúng tôi. Chúng tôi hạn chế
rủi ro thị trường này bằng cách chỉ đầu tư vào những
cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt trong giai đoạn tăng
trưởng của chúng. Chúng tôi cũng có một hội đồng
đầu tư giám sát các quyết định về quản lý danh mục
đầu tư. Ngoài ra, Phòng Quản trị Rủi ro giám sát các
phê duyệt đầu tư và quản lý các khoản lỗ thông qua hệ
thống báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Rủi ro tín dụng phát sinh do khách hàng hoặc đối tác
không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của
họ đối với TVS, chủ yếu đến từ hoạt động cho vay
ký quỹ và thanh toán thay cho khách hàng. TVS giảm
thiểu rủi ro tín dụng thông qua phân tích chặt chẽ chất
lượng tài sản và tín dụng của khách hàng dựa trên các
tiêu chí thanh khoản của công ty trước khi đưa ra quyết
định cho vay. Hội đồng đầu tư yêu cầu phê duyệt trước
khi xây dựng danh sách cổ phiếu ký quỹ.

Pháp lý

Môi giới

Do thị trường vốn của Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn sơ
khai, hệ thống pháp luật phức tạp hơn và dễ bị thay đổi
liên tục, tạo ra những rủi ro pháp lý tiềm ẩn cho công
ty. Chúng tôi ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
thông qua việc thường xuyên cập nhật các thay đổi.

Rủi ro hoạt động liên quan đến môi giới có nhiều dạng,
chẳng hạn như sai sót trong việc đặt lệnh, gian lận của
nhân viên, hoặc sự bất ổn về cơ sở hạ tầng công nghệ.
Để giảm thiểu những rủi ro này, TVS liên tục cải tiến
hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro và
thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ để nâng
cao trình độ cho nhân viên.

Tự doanh

Nhân sự

Đây là những rủi ro cụ thể liên quan đến tài sản của
công ty trong quá trình phân bổ vốn chủ sở hữu. Để
giảm thiểu những rủi ro này, TVS áp dụng phương
pháp đầu tư giá trị có kỷ luật, đa dạng hóa danh mục
đầu tư và thực hiện quy trình thẩm định nghiêm ngặt
để chọn cổ phiếu.

Con người luôn là tài sản được đánh giá cao nhất trong
ngành môi giới và ngân hàng đầu tư. Chỉ mới ra đời
được 20 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn
đang thiếu hụt nguồn lao động có trình độ, đặt ra nhiều
thách thức cho sự phát triển của công ty. Để thu hút và
giữ chân đội ngũ nhân sự, TVS liên tục duy trì chính
sách lương thưởng cạnh tranh và tạo điều kiện làm
việc tuyệt vời cho các chuyên viên.

Công nghệ
Để thực hiện giao dịch một cách thuận tiện, nhanh
chóng và bảo mật, hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng
kỹ thuật phải luôn kết nối với các sở giao dịch chứng
khoán. Kết nối bị gián đoạn không chỉ gây thiệt hại
về tài chính cho TVS và khách hàng mà còn gây nguy
hiểm cho danh tiếng của công ty, khó thu hút khách

hàng mới. Để hạn chế rủi ro liên quan đến CNTT, TVS
chủ động giám sát chặt chẽ các kế hoạch nâng cấp, phát
triển CNTT của các cơ quan nhà nước như UBCKNN,
VSD. TVS cũng cập nhật hệ thống của mình thường
xuyên để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan nhà nước
về quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật

Tình hình hoạt động năm 2021

Tình hình hoạt
động năm 2021
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Kinh tế vĩ mô
Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng Covid thứ
tư, Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP 2,6%
vào năm 2021. Đây là điểm đáng khích lệ khi Việt
Nam đã duy trì được mức tăng trưởng tích cực năm
thứ hai liên tiếp trong điều kiện Covid và sự đứt gãy
trong các chuỗi hoạt động kinh tế.
Thương mại quốc tế & FDI chắc chắn là điểm nhấn
của năm 2021, giúp Việt Nam đạt thặng dư thương

mại 4,08 tỷ USD nhờ nhu cầu toàn cầu phục hồi nhanh
chóng. Giải ngân vốn FDI đạt 19,7 tỷ USD (-1,2%
YoY), nhưng vốn đăng ký FDI cho thấy sự phục hồi
vững chắc, tăng 9,2% YoY lên 31,2 tỷ USD.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 1,9% so với cùng kỳ
năm ngoái, với giá lương thực, thực phẩm chiếm 1/3
rổ tính CPI, giữ ổn định trong cả năm.

Hiệu suất đầu tư của VN Index trong 2021
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*Nguồn tham khảo: Bloomberg

Chỉ số VNIndex đã trải qua một thị trường giá xuống
từ mức giảm mạnh 20,3% từ 1.200 xuống 998 điểm
trong tháng Giêng và mức điều chỉnh đáng ngạc nhiên
11,9% trong tháng Bảy. Ngoài ra, các nhà đầu tư nước
ngoài bán ra hơn 2,72 tỷ USD. Tuy nhiên, bất chấp
tâm lý tiêu cực đang xuất hiện, chỉ số VN-Index đã

hồi phục để đóng cửa ở mức 1.498 vào cuối năm,
tăng 35,7%. Điều này có được là dòng tiền từ các
nhà đầu tư cá nhân, các chính sách hỗ trợ của Chính
phủ và gói kích cầu. Giá trị giao dịch bình quân hàng
ngày trên HOSE tăng gần 4 lần lên 26.589 tỷ đồng từ
7.395 tỷ đồng.

Tình hình hoạt động năm 2021
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Lạm phát

Tăng trưởng GDP theo năm
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CPI đang tăng mạnh nhưng vẫn dưới mục tiêu chính
phủ 4% và hơn nữa, CPI cơ bản được duy trì tốt.

GDP có mức tăng trưởng hàng quý kém nhất kể từ
năm 2003.

*Nguồn tham khảo: Bloomberg

*Nguồn tham khảo: Bloomberg

Giá trị giao dịch trung bình
(tỷ đồng)
2021 giá trị giao dịch hàng ngày ghi nhận mức tăng
kỷ lục từ trước đến nay nhờ sự tham gia đông đảo
của các nhà đầu tư cá nhân.
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*Nguồn tham khảo: Bloomberg,
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Hiệu suất đầu tư của
ngành
Dịch vụ tài chính, Hóa chất và
Tài nguyên cơ bản là ba lĩnh vực
có hiệu suất tốt nhất năm 2021.

*Nguồn tham khảo: Bloomberg, dữ liệu của TVS
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Hàng hoá và dịch vụ công nghiệp
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Hàng hoá cá nhân và gia dụng
Ô tô và phụ tùng
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Tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trên HOSE Lợi tức trái phiếu Mỹ
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Nội địa

0,5%

Sở hữu nước ngoài có khả năng tăng trưởng.
*Nguồn tham khảo: Bloomberg, dữ liệu của TVS
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Lợi tức trái phiếu Mỹ đang tăng với kế hoạch tăng lãi
suất của Fed.
*Nguồn tham khảo: Bloomberg, dữ liệu của TVS

Lợi tức trái phiếu Việt Nam
Lợi tức trái phiếu Việt Nam vẫn chưa tăng nhưng có
dấu hiệu chạm đáy.
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Lợi tức trái phiếu 1 năm

Lợi tức trái phiếu 2 năm

Lợi tức trái phiếu 5 năm

Lợi tức trái phiếu 10 năm

Thị trường phái sinh

Trái phiếu

Thị trường phái sinh hoạt động kém hiệu quả vào
năm 2021, khi các giao dịch phái sinh trung bình
hàng ngày là khoảng 82.873 hợp đồng so với 158.369
giao dịch vào năm 2020.

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành năm
2021 đạt 595.000 tỷ đồng (+ 30,8% YoY). Tài chính
và bất động sản là hai lĩnh vực chiếm số lượng đợt
phát hành trái phiếu thành công cao nhất.

Tài khoản cá nhân

Năm 2021 chứng kiến sự tăng về các tài khoản cá
nhân với 1,53 triệu tài khoản đã được mở trong
khoảng thời gian 12 tháng, tăng 285% so với cùng
kỳ năm ngoái

Tình hình hoạt động năm 2021
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TVS năm 2021
Sơ lược về TVS
Số

Mã cổ
phiếu

Tên

1

TCBS*

2

*Nguồn tham khảo: Bloomberg, dữ liệu của TVS
2021 P/B

TTM ROE
31/12/2021

Vốn hoá @
31/12/2021

Tổng tài sản
(tỷ đồng)

Vốn chủ sở hữu
(tỷ đồng)

NPAT
(tỷ đồng)

Techcom Securities

3,4x

39,60%

31.379

24.530

9.229

3.049

VND

VNDIRECT

3,1x

34,90%

30.577

37.095

9.822

2.383

3

TVS

Thien Viet Securities

3,0x

33,70%

5.215

7.187

1.754

516

4

TVB

Tri Viet Securities

1,6x

30,60%

2.240

1.805

1.371

302

5

VDS

Viet Dragon Securities

0,5x

30,30%

3.763

4.033

1.646

427

6

SHS

Sai Gon - Ha Noi
Securities

2,2x

30,00%

13.368

10.911

6.056

1.396

7

VCI

Viet Capital Securities

3,0x

27,10%

19.314

16.636

6.542

1.499

8

VIX

VIX Securities

2,1x

27,00%

7.757

4.730

3.762

736

9

CTS

Vietinbank Securities

0,6x

23,80%

3.810

6.686

1.812

387

10

SSI

SSI Securities Corp.

3,1x

22,40%

43.526

50.793

14.220

2.695

11

BSI

BIDV Securities

2,9x

22,00%

4.944

6.005

1.719

357

12

MBS

MB Securities

0,4x

21,50%

8.858

11.047

3.412

587

13

HCM

Ho Chi Minh Securities

2,3x

19,00%

16.879

24.369

7.325

1.147

14

ACBS*

ACB Securities

1,3x

17,60%

5.322

7.608

4.094

541

15

VPBS*

VPS Securities

1,9x

12,40%

14.856

26.856

7.819

796

Năm 2021 là năm vượt trội của TVS khi doanh thu
và lợi nhuận đạt mức kỷ lục với ROE là 33,7%, vươn
lên top 4 công ty hàng đầu trong ngành. Bộ phận Tự
doanh & Quản lý Quỹ đã ghi nhận lợi nhuận 503 tỷ
đồng. TVAM báo cáo lợi nhuận sau thuế năm 2021 là
121 tỷ đồng - tăng 16,3x so với cùng kỳ năm ngoái và
mảng Ngân hàng Đầu tư đạt doanh thu 22,7 tỷ đồng và
lợi nhuận 1,3 tỷ đồng.
Doanh thu của bộ phận Kinh doanh nguồn vốn là 243
tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi
nhuận đạt 168 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm
ngoái. Ngoài tiền gửi có kỳ hạn, TVS còn kinh doanh
trái phiếu chính phủ và trái phiếu của các tổ chức tài
chính trên thị trường thứ cấp. Dịch vụ môi giới và dịch
vụ ký quỹ đạt doanh thu 80,1 tỷ đồng, tăng 91% YoY
và lợi nhuận đạt 19,6 tỷ đồng, tăng 136% YoY nhờ
điều kiện thị trường thuận lợi và khối lượng giao dịch
tăng. ICG công bố doanh thu đạt 13,8 tỷ đồng, tăng
83% so với cùng kỳ năm ngoái.

DOANH THU THEO TỪNG BỘ PHẬN TVS

8%
22%

45%
23%

2%

*Nguồn tham khảo: dữ liệu của TVS
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Ngân hàng đầu tư
2021 vẫn là năm thách thức đối với hoạt động kinh
doanh ngân hàng đầu tư khi đại dịch Covid lan rộng
trên toàn quốc. Nhiều thành phố lớn như Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh đã bị ảnh hưởng nặng nề khi
giãn cách xã hội nghiêm ngặt được áp dụng trong vài
tháng. Nhiều nhà đầu tư của chúng tôi không thể đến
Việt Nam để tham gia vào các hoạt động soát xét. Tuy

nhiên, IB đã kết thúc năm với một kết quả hoạt động
ổn định, khi hoàn thành thành công sáu thương vụ, bao
gồm tư vấn mua bán và sáp nhập, và huy động vốn chủ
sở hữu / nợ cho khách hàng của chúng tôi. Điều này
một phần nhờ vào TVS là một cố vấn đáng tin cậy, với
mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức thực
tế và kỳ vọng giữa các bên liên quan khác nhau.

CÁC GIAO DỊCH NGÂN
HÀNG ĐẦU TƯ CỦA
CHÚNG TÔI VÀO NĂM
2021:

1. Giao dịch M&A trong lĩnh vực fintech
2. Giao dịch M&A trong lĩnh vực dịch vụ tài chính
3. Huy động vốn trong lĩnh vực fintech
4. Phát hành nợ trong lĩnh vực truyền thông & giải trí,
dịch vụ tài chính
5. Huy động vốn trong lĩnh vực công nghệ giáo dục
6. Tư vấn bên bán trong lĩnh vực di truyền

Giá trị không được tiết lộ

Giá trị không được tiết lộ

Giá trị không được tiết lộ

Giao dịch M&A trong
lĩnh vực fintech

Giao dịch huy động vốn
trong lĩnh vực fintech

Giao dịch M&A trong
lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bên bán

Bên mua

Bên bán

Bên mua

Bên bán

Bên mua

Giá trị không được tiết lộ

6.5 triệu đô la

Giá trị không được tiết lộ

Giao dịch huy động vốn
trong lĩnh vực edtech

Giao dịch huy động
vốn trong lĩnh vực
truyền thông giải trí

Giao dịch huy động vốn
trong lĩnh vực di truyền

Bên bán

Bên mua

Bên bán

Bên mua

Bên bán

Bên mua

Tình hình hoạt động năm 2021
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Quản lý quỹ
Năm 2021, tài sản ủy thác tại TVAM tăng 297% nhờ
vào sự tin tưởng của khách hàng. Lợi nhuận sau thuế
đạt 118 tỷ đồng, tăng 1,637%. Mức sinh lời 12 tháng

của các quỹ trực thuộc tăng trung bình 65% so với
mức 35,7% của VN- Index trong năm 2021.

H I Ệ U Q U Ả H O Ạ T Đ Ộ N G C Ủ A Q U Ỹ T VA M S O
VỚI CÁC CÔNG TY CÙNG NGÀNH

DCVFM VNDiamond ETF

68,6%

TVAM managed account

65,4%
63,8%

Vietnam Holding
SSI VNFinLead ETF

61,3%

TVGF2

59,6%

KIM VN Growth Securities

54,9%

DCDS (VFMVF1)
VFMVSF

53,9%
53,4%

SSI SCA

49,9%

SSIAM VNX50

48,5%

Dragon Capital VEIL

47,1%

DCBC (VFMVF4)

46,6%

VinaCapital VN100 ETF

45,8%

SSIAM VN30 ETF
DCVFM VN30 ETF

43,8%
43,7%

VN30 Index

43,4%

Pyn Elite Fund

42,0%

JPMorgan VOF

39,8%

LionGlobal Vietnam Fund
VCBF - BCF

38,0%

VinaCapital VOF

37,2%

38,4%

VNIndex

35,7%

FTSE Vietnam Swap UCITS ETF
Premia MSCI VN ETF
VNM ETF
Fubon

32,1%
23,4%
21,9%
17,0%

*Nguồn tham khảo: Bloomberg, dữ liệu của TVS
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Đầu tư công ty tư nhân Ngân hàng đầu tư
Thương vụ đầu tư thành công năm 2021:
Fintech (Finhay), lĩnh vực giáo dục (MindX), Galaxy
Entertainment & Education và Chăm sóc sức khỏe (Nhi
Đồng 315). Hai công ty trong danh mục đầu tư của chúng
tôi đạt được những cột mốc quan trọng, MoMo được

công nhận là kỳ lân thứ 4 của Việt Nam và Finhay, nền
tảng quản lý tài sản kỹ thuật số tiên phong và số một Việt
Nam, đã huy động vòng Series B thành công với lượng
đăng ký tham gia vượt kỳ vọng của các nhà đầu tư.

DANH MỤC ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TY TƯ NHÂN

2021

2021

3 triệu đô la

3 triệu đô la

Mục tiêu

Mục tiêu

Bên mua

& Khác

Bên mua

2021

2021

Giá trị không được tiết lộ

Giá trị không được tiết lộ

Mục tiêu

Mục tiêu

Bên mua

Bên mua

Tình hình hoạt động năm 2021

TVS năm 2021
Sơ lược về TVS

27

Tự doanh – TVS
Năm 2021, lợi nhuận từ danh mục tự doanh đạt 353 tỷ
đồng (chiếm 51% tổng lợi nhuận trước thuế của công
ty), đạt tỉ suất 65.4%, so với mức 37,5% của chỉ số
VN-index, đứng thứ hai trong các quỹ hoạt động trên
thị trường. 2021 cũng là một năm chúng tôi ghi nhận
giá trị tài sản thuần và lợi nhuận sau thuế cao nhất
trong lịch sử hoạt động của TVS.

HIỆU SUẤT ĐÁNH BẠI THỊ TRƯỜNG

65,4%
TVS

vs

37,5%
VN-index

Môi giới
Năm 2021, khối môi giới của chúng tôi ghi nhận tổng
doanh thu thuần là 80,1 tỷ đồng và lợi nhuận kinh
doanh 19,3 tỷ đồng. Trên thị, trường, giá trị giao dịch
trung bình hàng ngày trên toàn thị trường là 21.729 tỷ
đồng. Thị trường giảm mạnh vào quý đầu năm nên giá
trị giao dịch tương đối thấp, khoảng 15.685 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi thị trường phục hồi, giá trị giao dịch

hằng ngày tăng lên mức bình quân 21.541 tỷ đồng
trong quý 2 và 3. Quý 4 năm 2021 có sự cải thiện đáng
kể khi sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam
tăng mạnh, với lượng tài khoản mở mới tang mạnh,
thanh khoản tăng vọt lên 27.401 tỷ đồng. 33% trong
tổng số giao dịch được thực hiện vào quý cuối cùng
của năm 2021.

Kinh doanh nguồn vốn

Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh từ năm 2017
đến năm 2021, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm
(CAGR) là 35,8% Năm 2021. Doanh thu của Bộ phận
Kinh doanh nguồn vốn đạt 243 tỷ đồng, trong đó lợi
nhuận cao nhất từ trước đến nay là 168 tỷ đồng, tăng
10% so với năm 2020. .

158

118
72

26

2017

262

243
152

168
VNDbn

Doanh thu và lợi nhuận gộp
Bộ phận kinh doanh nguồn vốn (tỷ Đồng)

63

39
2018

2019
Doanh thu

*Nguồn tham khảo: dữ liệu của TVS

2020

Lợi nhuận gộp

2021

Tình hình hoạt động năm 2021

Khách hàng tổ chức
Năm 2021 là một năm thành công đối với Khối khách hàng
tổ chức (ICG) khi chúng tôi tăng trưởng doanh thu đáng kể,
tiếp tục xây dựng đội ngũ của chúng tôi với hai nhân viên
mới và bổ sung một số tài khoản tổ chức quan trọng.
Doanh thu của ICG tăng 83% lên 13,8 tỷ đồng khi chúng
tôi chuyển hướng từ việc tập trung các giao dịch khối
lượng lớn sang các giao dịch thường xuyên, nhờ vào cơ
hội phát sinh từ các vấn đề kỹ thuật trên sàn giao dịch. Số
tài khoản khách hàng tổ chức của chúng tôi đã tăng 90%
trong năm vừa qua.

TVS năm 2021
Sơ lược về TVS
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90%

Tài khoản khách hàng tổ chức

Năm 2021 là một năm đầy thách thức do Covid. Chúng
tôi đã phải bố trí nhân sự làm việc ở nhà. Giãn cách xã hội
và hạn chế đường đi lại đã tạo ra rào cản cho việc thầm
định đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và trong nước.

Phân tích
Bộ phận Phân tích đã bổ sung một thành viên mới vào
năm 2021 với hơn hai mươi năm kinh nghiệm giao
dịch trong ngành năng lượng. Nhóm đã làm việc chặt
chẽ với ICG để hỗ trợ dữ liệu trên thị trường Việt Nam,

phân tích cổ phiếu và khuyến nghị, đồng thời thực
hiện nghiên cứu và trao đổi ở cấp liên bộ phận, đảm
bảo TVS có những phân tích thị trường mới nhất.

Tình hình hoạt động năm 2021

Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông

TVS chỉ có cổ phần phổ thông, không có cổ phần nào
thuộc sở hữu của Nhà nước. Tính đến ngày 31 tháng 12
năm 2021, TVS có 107.075.184 cổ phiếu phổ thông.

Cơ cấu cổ đông

*Nguồn tham khảo: Bloomberg, dữ liệu của TVS

26,9%

42,6%
57,4%
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28,0%

73,1%

72,0%

Cổ đông lớn

Cổ đông tổ chức

Cổ đông trong nước

Cổ đông nhỏ

Cổ đông cá nhân

Cổ đông nước ngoài

Danh sách cổ đông nội bộ
CHỨC VỤ

TỶ LỆ SỞ HỮU
31/12/2021

Chủ Tịch

29,84%

2. Bà Đinh Thị Hoa

Phó Chủ Tịch

4,9%

3. Ông Terrance Ting

Phó Chủ tịch

0,0%

4. Ông Nguyễn Nam Sơn

Thành viên

0,0%

5. Ông Phan Minh Tâm

Thành viên

0,0%

6. Bà Bùi Thị Kim Oanh

Thành viên

1,26%

7. Ông Nguyễn Thành Nam

Thành viên

0,0%

8. Bà Nguyễn Thanh Thảo

Thành viên

0,82%

1. Ông Đỗ Việt Hùng

Trưởng ban

0,0%

2. Bà Trần Thị Hồng Nhung

Thành viên

0,16%

3. Bà Đồng Thị Phương Liên

Thành viên

0,0%

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo

Tổng giám đốc

0,82%

2. Ông Lê Quang Tiến

Kế toán trưởng

0,4%

HỌ VÀ TÊN
Hội đồng quản trị
1. Ông Nguyễn Trung Hà

Ban kiểm soát

Ban giám đốc

Báo cáo quản trị

Báo cáo
quản trị
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Báo cáo quản trị

Công tác từ thiện
Năm 2021, TVS đã quyên góp tổng cộng 680.000 USD để
chống lại đại dịch Covid. Số tiền này chủ yếu được dùng để
cung cấp thiết bị y tế và các thiết bị cần thiết khác cho các y
bác sĩ và nhân viên phục vụ tuyến đầu và các tình nguyện viên
tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một phần trong đó được trích ra

Công tác từ thiện

cho thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ thành phố
trong thời gian giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Ngoài ra chúng
tôi cũng rất ý thức về mối quan tâm ngày càng tăng về biến đổi
khí hậu và cố gắng hết sức để điều hành công ty thân thiện với
môi trường nhất có thể.

THIẾT BỊ ĐƯỢC TVS TẶNG:
• 4 máy thở xâm nhập (Savina 300 Select và Classic;
Oxylog VE300)
• 1 máy điện tâm đồ với 12 que
• 70 Máy tạo oxy Owgels và Yumao
• 21 màn hình bệnh nhân với 5 thông số
• 110 máy bơm phun điện
• 200 máy đo nồng độ oxy Jumper
• 100 máy đo huyết áp điện tử Microlife

31

•
•
•
•
•
•
•

100 nhiệt kế điện tử
45 bình oxy 40 lít và 100 xe đẩy bình oxy
200 van đồng hồ đo oxy và 6.000 mặt nạ thở
3 hệ thống oxy treo tường•
170.000 khẩu trang N95 (15.000 3M 1870)
20.000 bộ quần áo bảo hộ
6.000 lít chất khử trùng cồn

Báo cáo quản trị

Công tác từ thiện
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37 BỆNH VIỆN VÀ
TRUNG TÂM Y TẾ

Các trường
hợp nặng và
nguy kịch.

Các trường hợp có
triệu chứng trung bình,
có bệnh nền

$540.000

5 Bệnh viện
Nhiệt Đới, Quân đội 103, Gia Dịnh,
Phạm Ngọc Thạch, Nhân Dân 115

10 Bệnh viện
Bệnh viện dã chiến 2, Cần Giờ, Củ Chi,
Gò Vấp, Bệnh viện Đa Khoa…

22 Bệnh viện và Trung tâm Y tế
Thống Nhất, Pasteur, MC Dist 8, Dist
12, Tân Phú…

Các trường hợp nhẹ hoặc
không có triệu chứng

38%
32%
30%

$540.000

Hỗ trợ y tế cho Bệnh viện & Trung tâm Y tế

$680,000

Thiết bị y tế
$270.000

Thiết bị bảo hộ
$61.000

Bơm tiêm điện tử
$104.000

$140.000

9.399 gói thực phẩm

Khử trùng
$52.000

Mặt nạ
$52.000

Báo cáo quản trị
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Số nhân sự của TVS tính đến ngày 31 tháng 12 năm
2021 là 86 người. Con người là tài sản quý giá nhất mà
chúng tôi có và chính sách khen thưởng nhân sự của
chúng tôi đề cao sự sáng tạo, tư duy và tinh thần làm
việc chăm chỉ.

Đa dạng giới tính
Tại TVS, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng một lực
lượng lao động cân bằng giới tính sẽ tạo ra sự đa dạng
rất cần thiết và gia tăng động lực phát triển cho các
công ty hiện đại. Ngày càng có nhiều nghiên cứu ra
đời nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh
doanh và đầu tư ở cấp độ cao nhất. Tại TVS, chúng
tôi cam kết thực hiện các chủ trương của mình, với sự

đại diện của phụ nữ ở tất cả các cấp quản lý và vị trí
của công ty từ Hội đồng quản trị đến Giám đốc điều
hành. Chúng tôi không phân biệt giới tính khi đưa ra
các quyết định tuyển dụng và tự hào điều này đã luôn
mang lại hiệu quả hoạt động cho chúng tôi. Chúng tôi
tự hào rằng điều này đã phát triển một cách tự nhiên
và hoạt động rất hiệu quả cho đại gia đình TVS.

Báo cáo quản trị
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Môi trường
làm việc

TVS luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng và
tích cực. Tất cả nhân viên đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết
để hoàn thành xuất sắc công việc. Nhân viên công ty làm từ thứ 2 đến thứ
6 theo tiêu chuẩn 5 ngày mỗi tuần và được nghỉ phép theo quy định của
Bộ luật Lao động. Tất cả những yếu tố trên là lí do khiến người lao động
gắn bó với công ty, số lượng nhân viên làm việc tại TVS với hơn 5 năm
thâm niên chiếm tỷ lệ trên 70%.

Chính sách lương
thưởng và phụ cấp

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi được ban hành theo quy định của Bộ
luật lao động. Ngoài khoản lương cơ bản cố định, TVS còn thưởng hàng
năm dựa trên kết quả hoạt động của công ty/bộ phận và đóng góp của cá
nhân. Công ty cũng xây dựng chính sách phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa,
phụ cấp điện thoại, tàu xe, công tác.

Chính sách chăm
sóc toàn diện

Bên cạnh việc tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định,
Công ty còn mua thêm bảo hiểm “Kết hợp tai nạn con người và chăm sóc
sức khoẻ” dành cho người lao động. Tham gia bảo hiểm này, người lao
động có thể khám chữa bệnh ngoại trú, được thăm khám tại các cơ sở y
tế hàng đầu tại Việt Nam, tạo cho người lao động sự yên tâm và tập trung
vào công tác.
Để gắn kết các cán bộ nhân viên trong Công ty, hàng năm, TVS tổ chức
các chương trình giao lưu như Tiệc công ty, chương trình nghỉ mát thường
niên, v.v để các thành viên trong Công ty cùng gia đình có cơ hội gặp mặt,
chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Những chương trình này đã thực sự là cầu
nối đưa mọi người lại gần nhau hơn.

Chính sách đào tạo

Ban lãnh đạo TVS rất quan tâm tới việc đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực. Các nhân viên mới gia nhập TVS được hướng dẫn, đào tạo tận tình
các kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng làm việc và sử dụng hệ
thống kỹ thuật tại TVS.
Hàng năm, TVS dành một ngân sách nhất định để hỗ trợ cho các nhân
viên nòng cốt tham dự các khoá đào tạo nâng cao về chuyên môn, quản lý
tại các tổ chức trong nước và quốc tế như:
• Các khóa học do Trung tâm đào tạo của UBCK tổ chức.
• Khóa đào tạo chuyên môn về kiểm toán, công nghệ thông tin
• Được hỗ trợ thi lấy chứng chỉ ACCA, CFA,…

Báo cáo quản trị
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Chương Trình
Thực Tập Tại TVS
Chương trình thực tập của chúng tôi được thiết kế dành
cho những sinh viên tiềm năng và năng động, nhằm
nuôi dưỡng và đào tạo những nhà lãnh đạo trẻ có hoài
bão. Thực tập sinh có cơ hội được đào tạo, nhận sự cố
vấn (mentorship) từ cấp quản lý cấp cao cũng như tích
lũy kinh nghiệm thực tế bằng cách tham gia vào các
dự án, thương vụ của công ty và làm việc trực tiếp với
đội ngũ triển khai dự án.
Suốt hai năm vừa qua, TVS đã nhận sinh viên từ các
trường London School of Economics and Political
Science (Anh), Cornell University (Mỹ), The University

of Massachusetts Amherst (Mỹ), Drexel University
(Mỹ), National University of Singapore (Singapore),
RMIT (Việt Nam), Fulbright University Vietnam (Việt
Nam), Đại học Ngoại Thương (Việt Nam), và Đại học
Kinh Tế Quốc Dân (Việt Nam). Và trong năm 2021,
TVS đã mang đến 10+ cơ hội thực tập tại phòng Ngân
Hàng Đầu Tư và khối Khách Hàng Tổ Chức.
TVS đang trong quá trình xây dựng chương trình Đào
Tạo Tập Sự (Trainee) cho phép sinh viên mới ra trường
và nhân viên trẻ tuổi được luân chuyển sang các phòng

Chia sẻ từ các cựu thực tập sinh

Anh Ngô

Lam Nguyễn

Tường Lê

Tiên Hoàng

Huy Vũ

Sinh viên tại National
Singapore University

Sinh viên tại Drexel
University

Sinh viên tại Boston
College Carroll School
of Management

Sinh viên tại The
University of
Massachusetts Amherst

Sinh viên tại Cornell
University

“Một trong những điều
tuyệt nhất khi thực tập ở
TVS là bạn được làm chủ
công việc được giao, điều
này giúp bạn học được rất
nhiều”

“Môi trường làm việc ở đây
cởi mở và mang tính giáo
dục cao, nhưng vẫn giữ
được phong cách chuyên
nghiệp của một ngân hàng
đầu tư. Thời gian của tôi
tại TVS tuy ngắn nhưng
rất giá trị”

“TVS mang lại cơ hội trải
nghiệm công việc thực tế
đồng thời cho phép các
thực tập sinh được đào tạo
và cố vấn (mentor) thường
xuyên”

“Trải nghiệm làm việc
tại TVS giúp tôi mở rộng
cơ hội nghề nghiệp trong
tương lai và xây dựng cho
bản thân một tính cách
mạnh mẽ. Mỗi ngày ở công
ty cho tôi nhiều cơ hội để
tự mình đưa ra quyết định
và học hỏi từ cả những
thành công và thất bại của
mình”

“Được thực tập tại TVS
chắc chắn là một trong
những điều tuyệt vời nhất
với tôi. Tôi học cách chủ
động và làm chủ công
việc của chính mình. TVS
mang đến cho tôi không
chỉ những buổi đào tạo và
cố vấn (mentorship) vô giá
mà còn cả những tình bạn
và sự kết nối lâu dài. ”

Tầm nhìn 2022

Tầm nhìn
2022

36

Tầm nhìn 2022

Bộ phận

37

Bộ phận
Ngân hàng đầu tư
Bước sang năm 2022, nền kinh tế được kỳ vọng sẽ
phục hồi và đạt mức tăng trưởng GDP 6,5% theo ước
tính của Chính phủ. Chúng tôi hy vọng sẽ có một năm
khởi sắc nữa đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng

đầu tư của mình. Là một trong những mảng kinh doanh
cốt lõi của chúng tôi, nhóm Ngân hàng Đầu tư quyết
tâm liên tục củng cố năng lực và mở rộng cấu trúc các
giao dịch trên nhiều loại tài sản khác nhau với trọng
tâm là lĩnh vực công nghệ.

Tự doanh - Ngân hàng đầu tư

Vào năm 2022, chúng tôi kỳ vọng các công ty trong
danh mục đầu tư của mình sẽ tận dụng sự phục hồi
kinh tế của Việt Nam để tiếp tục dẫn đầu trong các lĩnh
vực hoạt động của họ.

Tự doanh - TVAM
Chúng tôi tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam
vẫn còn nhiều cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn, với ba yếu tố
chính. Thứ nhất, nền kinh tế sẽ phục hồi từ mức thấp
vào năm 2021, dẫn đến tốc độ tăng trưởng GDP năm
2022 dự báo đạt 6,5%. Thứ hai, Việt Nam tiếp tục duy
trì chính sách tiền tệ nới lỏng và lãi suất thấp để giúp
các doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường, và cuối
cùng, chúng tôi tin rằng số lượng tài khoản giao dịch
mới sẽ tiếp tục tăng lên.

Ngược lại, ba thách thức chính bao gồm việc hầu hết
các ngân hàng trung ương trên thế giới đang chuẩn bị
tăng lãi suất để chống lạm phát, gây áp lực buộc ngân
hàng trung ương Việt Nam phải tăng lãi suất; Trung
Quốc tiếp tục thực hiện chính sách “Zero Covid”, ảnh
hưởng đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam
và mối đe dọa bao trùm từ các biến thể Covid mới.
Chúng tôi nhận thấy thị trường có nhiều cơ hội vào năm
2022, nhưng mức tăng trưởng sẽ ở mức vừa phải so với
năm 2021. Do đó, chúng tôi dự báo chỉ số VN-Index sẽ
tăng trưởng khoảng 10% vào năm 2022, với các ngành
cụ thể vượt trội so với các ngành còn lại.

Tầm nhìn 2022

Bộ phận

38

Quản lý quỹ
ĐỊNH HƯỚNG 2022
TVAM kỳ vọng năm 2022 sẽ có nhiều thách thức hơn
so với năm 2021 do định giá cao của thị trường chứng
khoán và các chính sách thắt chặt tiền tệ toàn cầu để

kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, nhóm vẫn có kế hoạch
đạt được lợi nhuận 12% cho tất cả các quỹ và tài khoản
dựa trên các yếu tố sau:

Thu nhập của các công ty niêm yết được
dự báo tăng trưởng xấp xỉ 20% trong điều
kiện hiện nay khi đại dịch được kiểm soát
với tỷ lệ tiêm phòng cao và kết thúc giãn
cách xã hội.

Nền kinh tế được kỳ vọng sẽ phục hồi vào
năm 2022 với tốc độ tăng trưởng GDP
trên 6%, được hỗ trợ bởi sự gia tăng dòng
vốn FDI, hoạt động xuất khẩu, giải ngân
đầu tư công, các hiệp định thương mại và
các gói kích thích kinh tế của Chính phủ.

1

3

Lạm phát và tỷ giá hối đoái sẽ được kiểm
soát tốt trong suốt năm 2022.

2

4

Trong môi trường lãi suất thấp, dòng tiền
vào thị trường chứng khoán vẫn mạnh,
kèm theo sự quay trở lại của dòng vốn
nước ngoài.

CHIẾN LƯỢC

TRÁI PHIẾU

Vào năm 2022, nhóm sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược
đầu tư giá trị, trong đó tập trung vào các cổ phiếu bị
định giá thấp trong các ngành có tăng trưởng và công
ty trong ngành có tiềm năng tăng thu nhập trong tương
lai hơn 20%. Một số lĩnh vực có khả năng đầu tư sẽ
là bất động sản, dầu khí, hàng tiêu dùng, xây dựng và
vận tải.

Triển vọng tăng trưởng tín dụng và lãi suất năm 2022

TVAM cũng sẽ huy động một quỹ mới lớn hơn, TVGF4,
để thay thế TVGF2 với quy mô quỹ mục tiêu là 400 tỷ
đồng và thời hạn hoạt động 5 năm. Chúng tôi cũng sẽ
điều chỉnh tỷ lệ giữa cổ phiếu, sản phẩm có thu nhập
cố định và phân bổ giữa các lĩnh vực để tối đa hóa lợi
nhuận danh mục đầu tư tùy thuộc vào điều kiện thị
trường chứng khoán.

Tăng trưởng tín dụng dự kiến cho năm 2022 là 14%
tương đương năm 2021, mặc dù nó sẽ được điều chỉnh
phù hợp với điều kiện thị trường. Đầu tư công về cơ
bản được dự đoán sẽ thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng,
trong đó thâm hụt ngân sách có thể sẽ tác động đến
môi trường lãi suất.
Mặt bằng lãi suất thấp cũng được coi là một yếu tố để
kích cầu tín dụng. Theo NHNN, lãi suất cho vay giảm
1% vào năm 2020 và xu hướng này tiếp tục trong suốt
năm 2021 với mức giảm khoảng 1,5% và lãi suất huy
động luôn ở mức thấp. Tuy nhiên, nhiều khả năng hệ
thống ngân hàng sẽ dành nguồn lực để xử lý nợ xấu,
do đó, dư địa cho việc giảm lãi suất là rất ít.
Lạm phát cao trong năm 2022 sẽ gây áp lực lên các
chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương, có thể
đẩy lãi suất lên cao hơn.
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Lãi suất liên ngân hàng

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
NĂM 2022

4,00%

39

Các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ kết thúc giai
đoạn tiền rẻ, khi Fed đã cho thấy các dấu hiệu tăng
lãi suất thì các ngân hàng trung ương khác phải điều
chỉnh cho phù hợp khi nguy cơ lạm phát hiện hữu.

3,00%
2,00%
1,00%

Qua đêm

1 tuần

04/02/2022

15/01/2022

26/12/2021

06/12/2021

16/11/2021

27/10/2021

07/10/2021

17/09/2021

28/08/2021

08/08/2021

19/07/2021

29/06/2021

09/06/2021

20/05/2021

30/04/2021

10/04/2021

21/03/2021

01/03/2021

0,00%

2 tuần

Fed chắc chắn sẽ tác động đến chính sách tiền tệ của
các Ngân hàng Trung ương trong bối cảnh thắt chặt
toàn cầu. Chúng ta nên kỳ vọng lãi suất cơ bản sẽ tăng
nhẹ ít nhất là 30 điểm cơ bản. Kế hoạch phát hành
của Chính phủ dự kiến đạt khoảng 400 nghìn tỷ đồng,
+ 7% YoY, tập trung vào các kỳ hạn 10 năm và 15 năm.
Lợi tức trái phiếu cũng nên tăng 50-100 điểm cơ bản.

*Nguồn tham khảo: Bloomberg, dữ liệu của TVS

Đường cong lãi suất
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

1Y

3Y

5Y

7Y

9Y 11Y 13Y 15Y 17Y 19Y 21Y 23Y 25Y 27Y 29Y
12/31/2021

*Nguồn tham khảo: Bloomberg, dữ liệu của TVS

12/31/2020
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KỲ HẠN VÀ CẤU TRÚC

Loại sản phẩm/ Nhà phát hành

Chúng tôi kỳ vọng xu hướng lãi suất sẽ tăng nhẹ vào
năm 2022 thanh khoản hạn chế và Ngân hàng Trung
ương sẽ giám sát chặt chẽ. Do đó, chúng tôi sẽ thực
hiện những điều sau:

•Ưu tiên các công cụ / sản phẩm nợ được bảo lãnh
bằng tài sản thế chấp chất lượng cao

• Duy trì các tài sản ngắn hạn tương đối trong danh
mục đầu tư (thời hạn ghi sổ <= 2 năm) và các tài sản
có tính thanh khoản cao để tận dụng cơ hội khi lãi
suất tăng
• Tăng tỷ trọng lãi suất thả nổi vào các kỳ hạn hợp lý
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• Ưu tiên các tổ chức tài chính uy tín được xếp hạng
tín nhiệm cao
• Đề xuất các sản phẩm cấu trúc và phái sinh lãi suất

TÀI SẢN ĐƯỢC QUẢN LÝ (AUM)

70% 8%

AUM tăng trưởng
lên 6.000 tỷ đồng

Lãi suất danh
mục đầu tư

2

Năm

Thời hạn của
danh mục đầu tư

Kinh doanh nguồn vốn
Kế hoạch lợi nhuận 2022
Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế toàn cầu, kinh
tế vĩ mô Việt Nam, tác động của Covid 19, và các yếu
tố như lạm phát, tỷ giá, lãi suất, chúng tôi dự báo năm
2022 sẽ có nhiều biến động làm giảm chênh lệch lãi
suất NIM.
AUM hiện tại của chúng tôi là 5.000 tỷ đồng, với tỷ
lệ NIM là 1,2%, mang lại lợi nhuận ước tính cho năm
2022 là 60 tỷ đồng.

Tại Bộ phận Kinh doanh nguồn vốn, chúng tôi tìm
cách mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua các
kênh phân phối mới với các tổ chức tài chính trong
nước như ngân hàng, công ty quản lý quỹ, công ty
chứng khoán. Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục
tìm kiếm và mở rộng các khoản vay lãi suất thấp từ
các tổ chức nước ngoài.
Chúng tôi sẽ đầu tư vào phần mềm quản lý giao dịch
tiên tiến, cung cấp đào tạo chuyên môn và trình độ
chuyên môn cho nhân sự của mình và hoàn thiện các
quy trình quản lý rủi ro và vận hành.

Tầm nhìn 2022

Bộ phận
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Khối môi giới tổ chức (ICG)
Năm 2022 được kỳ vọng là một năm thách thức, do
một số cơ hội vào năm 2021 không còn nữa. ICG dự
kiến sẽ tập trung chủ yếu vào các cơ hội giao dịch khối
lượng lớn cũng như thêm các tài khoản mới. Chúng

tôi kỳ vọng năm 2022 sẽ là một năm phát triển với các
sản phẩm mới và mở rộng đội ngũ.

Phân tích
Bước sang năm 2022, Nhóm Phân tích sẽ tập trung
nghiên cứu các ngành và khuyến nghị cổ phiếu, làm
việc với ICG và hỗ trợ hỗ trợ phân tích giữa các bộ
phận. Trong năm chúng tôi bổ sung thêm hai nhân
viên mới, phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của

TVS trong 12 tháng qua. Những nhân viên mới sẽ giúp
nhóm hiện tại tiến hành đánh giá sâu hơn và rộng hơn
về thị trường hiện tại và cuối cùng là phục vụ khách
hàng của chúng tôi tốt hơn với lời khuyên đầu tư có
mục tiêu.

Quản trị TVS

Quản trị TVS
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Quản trị TVS

Cơ cấu tổ chức
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Cơ cấu tổ chức
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng đầu tư

CEO

Giám đốc
khối Môi
giới và khách
hàng cá nhân

Giám đốc
khối Môi giới
khách hàng tổ
chức (ICG)

Công ty quản
lý quỹ Thiên
Việt

Giao dịch

Giao dịch

Quản lý quỹ

IT

Phân tích

Quản lý danh
mục đầu tư
chứng khoán

Kế toán

Quản lý danh
mục đầu tư
và tài sản thu
nhập cố định

Nhân sự

Dịch vụ tài
chính và
lưu ký

Giám đốc
khối Ngân
hàng đầu tư

Giám đốc
khối Quản lý
nguồn vốn

Bộ phận hỗ
trợ

Bộ phận pháp
lý & quản lý
rủi ro & Kiểm
soát nội bộ

Quản trị TVS

Hội đồng quản trị
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Hội đồng quản trị

Nguyễn Trung Hà

Đinh Thị Hoa

Terrence Ting

Nguyễn Thanh Thảo

Chủ tịch HĐQT

Phó chủ tịch HĐQT

Phó chủ tịch HĐQT

Thành viên

Ông Hà là một trong những
người sáng lập TVS và hiện
là Chủ tịch HĐQT công ty. Sở
hữu danh mục đầu tư có hơn 30
công ty, ông được thừa nhận là
nhà tư tưởng chiến lược nổi bật
với nhiều kinh nghiệm đầu tư
tại Việt Nam.

Bà Hoa là một trong những
người sáng lập TVS và hiện là
Phó Chủ tịch HĐQT công ty.
Bà cũng là người sáng lập và
hiện là Chủ tịch của Galaxy
Group, một trong những tập
đoàn truyền thông và giải trí
thành công nhất và lớn nhất tại
Việt Nam.

Ông Terry, thành viên HĐQT
độc lập của TVS, gia nhập công
ty năm 2021 với tư cách là Phó
Chủ tịch để lãnh đạo mảng đầu
tư công nghệ.

Bà Thảo gia nhập TVS từ năm
2007 với vị trí Trưởng phòng
Nghiên cứu. Bà là Giám đốc
điều hành của TVS từ năm 2013
và Giám đốc điều hành, Trưởng
văn phòng TVS tại Thành phố
Hồ Chí Minh từ năm 2008.

Trước TVS, ông là người sáng
lập FPT năm 1988, ông giữ
chức vụ Trưởng phòng Chiến
lược trong nhiều năm. Ông
cũng là người sáng lập Ngân
hàng Á Châu (ACB), hiện là
ngân hàng thương mại tư nhân
lớn nhất Việt Nam. Ông lấy
bằng Cử nhân tại Đại học Tổng
hợp Moscow ở Nga.

Hiện bà đang là thành viên hội
đồng quản trị của Ngân hàng
TMCP Á Châu (ACB) và bà
cũng thực hiện các khoản đầu
tư thiên thần vào các công ty
khởi nghiệp trong nước. Bà có
bằng Cử nhân Đại học Tổng
hợp Moscow ở Nga và bằng
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại
Trường Kinh doanh Harvard ở
Hoa Kỳ.

Trước khi làm việc cho TVS,
ông đồng lãnh đạo doanh
nghiệp đầu tư cổ phần tư nhân
Tybourne Capital ở Hồng
Kông, và hiện vẫn là Cố vấn
cho Tybourne. Ông có 11 năm
làm việc tại Goldman Sachs ở
Hồng Kông, lãnh đạo nhóm cổ
phần tư nhân và tập trung đầu
tư tăng trưởng ở Trung Quốc,
Đài Loan và trên các thị trường
được chọn ở Đông Nam Á, đặc
biệt là Việt Nam. Terry lấy bằng
Cử nhân và Thạc sĩ tại Đại học
Cornell ở Hoa Kỳ.

Trước TVS, bà là Chuyên viên
phân tích tài chính cấp cao tại
Ameriquest Capital Holdings,
một trong những công ty cho
vay thế chấp lớn nhất tại Mỹ.
Trước đó, bà là Giám đốc Văn
phòng Pháp lý của Liebovitz &
Do, một công ty luật có trụ sở
tại California, Hoa Kỳ. Bà lấy
bằng Cử nhân Đại học Ngoại
giao Moscow ở Nga và bằng
MBA ở California, Hoa Kỳ.

Quản trị TVS

Hội đồng quản trị
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Phan Minh Tâm

Nguyễn Nam Sơn

Bùi Thị Kim Oanh

Nguyễn Thành Nam

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Ông Tâm tham gia HĐQT TVS
năm 2010. Ông là thành viên
HĐQT độc lập của TVS.

Ông Sơn tham gia HĐQT TVS
năm 2010. Ông là thành viên
HĐQT độc lập của TVS.

Ông Nam tham gia vào HĐQT
TVS năm 2019. Ông là thành
viên độc lập của TVS.

Ông cũng là Chủ tịch kiêm
Giám đốc điều hành của
Simple
Tech
Investment
Holding Group (STI), tập
đoàn đầu tư và điều hành
nhiều lĩnh vực kinh doanh
trên các lĩnh vực truyền thông,
ô tô, giáo dục, công nghệ và
nhân sự. Ông là một trong
những người sáng lập Công
ty Cổ phần Quảng cáo Trực
tuyến 24H, một trong những
công ty quảng cáo trực tuyến
hàng đầu tại Việt Nam. Ông
tốt nghiệp Cử nhân Đại học
Khoa học và Công nghệ Hà
Nội.

Trước khi thành lập Vietnam
Capital Partners (quỹ và ngân
hàng đầu tư của ông) vào năm
2009, ông là Giám đốc Điều
hành kiêm Giám đốc Khối
Ngân hàng Đầu tư của
Citigroup Việt Nam. Trước đó,
ông là giám đốc ngân hàng đầu
tư của Salomon Brothers và
Citigroup trong 14 năm, trong
đó có 5 năm ở New York và 8
năm ở Hồng Kông, nơi ông là
Giám đốc mảng Công nghệ,
Truyền thông, Viễn thông
Châu Á. Ông lấy bằng Cử nhân
tại Đại học Colorado và bằng
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
của Trường Kinh doanh
Harvard ở Hoa Kỳ.

Bà Oanh tham gia HĐQT TVS
từ những ngày đầu và là thành
viên Ban Đầu tư của TVS và
TVAM từ khi thành lập.
Bà đã có 20 năm kinh nghiệm
quản lý quỹ và quản lý một
số quỹ như Vietnam Equity
Fund, Finansa Vietnam Fund và
New Finasa Vietnam Balanced
Fund. Trước đó, bà đã làm việc
cho Tổng Công ty Bảo hiểm
Quốc gia Bảo Việt trong 8 năm.
Bà lấy bằng Cử nhân Đại học
Humbolt ở Đức và bằng Thạc
sĩ Quản trị Kinh doanh tại Học
viện Công nghệ Châu Á ở Thái
Lan.

Ông hiện là Cố vấn Sáng tạo
cho Chủ tịch Hội đồng Quản
trị FPT và Phó Chủ tịch Khối
Giáo dục FPT. Trước đó, ông
là một trong những người sáng
lập FPT và là cựu TGĐ FPT
Software. Ông cũng thành lập
FUNiX, trường đại học trực
tuyến đầu tiên của Việt Nam.
Ông lấy bằng Cử nhân và
Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp
Moscow ở Nga.

Quản trị TVS

Hội đồng quản trị
Hoạt động của HĐQT
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Hoạt động của
HĐQT
HĐQT giám sát quá trình hoạt động và quản lý của Tổng
Giám đốc và Ban Điều hành thông qua các cuộc họp
thường kỳ, Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ để đảm
bảo việc quản lý và hoạt động của Tổng Giám đốc tuân
thủ các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Tổng Giám đốc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị thường
xuyên, định kỳ hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị
về các hoạt động đầu tư, môi giới, tự doanh, tư vấn tài
chính, quản lý vận hành, tài chính, nhân sự và quản lý rủi
ro của Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT TVS đã tổ chức 14 cuộc
họp để thảo luận về các vấn đề sau:
• Cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công
ty, Quy chế hoạt động của HĐQT đã được ĐHĐCĐ
thông qua, tỷ lệ sở hữu nước ngoài
• Xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021
• Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
• Thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm
2020
• Đề xuất năm 2020 cổ tức bằng tiền mặt (6%), cổ tức
bằng cổ phiếu (7,4%) và cổ phiếu thưởng (1,6%) để
ĐHCĐ thông qua
• Xem xét, phê duyệt kế hoạch đầu tư và nguồn vốn cho
năm 2021.
• Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với EY cho năm
tài chính 2021

• Tăng cường hoạt động quản lý và kiểm soát rủi ro
• Hoạt động kinh doanh phái sinh trên thị trường phái
sinh
• Chấp thuận sở hữu nước ngoài tại TVS
• Chấp thuận về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của
TVS
• Phê duyệt hạn mức cho vay và được cấp bảo lãnh
khoản vay nước ngoài tại Ngân hàng
• Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ
• Bổ sung nguồn nhân lực cần thiết cho các hoạt động
phát triển của TVS

Quản trị TVS

Hội đồng quản trị
Hoạt động của HĐQT

Hoạt động của các tiểu ban của Hội đồng quản trị:

Năm 2021, IC tăng cường đầu tư và hoạt động ngân quỹ
Quản lý rủi ro chịu sự kiểm soát của HĐQT, cập nhật
chính sách và khẩu vị rủi ro cho TVS.

Ban đầu tư (“IC”) dưới sự kiểm soát của Hội đồng quản
trị, thảo luận và quyết định các vấn đề về hoạt động đầu
tư và ngân quỹ của Công ty. Để tăng cường năng lực của
IC, HĐQT đã bổ nhiệm ông Terence Ting, người có kinh
nghiệm lâu năm với Goldman Sachs và các quỹ đầu tư
lớn vào IC làm Chủ tịch.

Hội đồng đầu tư

Bộ phận Quản lý rủi ro đã cập nhật danh sách các rủi ro
quan trọng được ghi nhận, kế hoạch hành động và kết
quả giám sát cho Tiểu ban Quản lý rủi ro.

Hội đồng đầu tư có quyền quyết định đầu tư và phân
bổ vốn. Hội đồng Đầu tư bao gồm các thành viên sau:
•
•
•
•
•

Quản trị rủi ro
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Ông Nguyễn Trung Hà
Bà Đinh Thị Hoa
Bà Nguyễn Thanh Thảo
Bà Bùi Thị Kim Oanh
Ông Terrence Ting

Bộ phận Quản trị Rủi ro có nhiệm vụ điều chính
khâỉ vị và chính sách rủi ro cho TVS. Định kỳ sáu
tháng, bộ phận Quản trị rủi ro gửi danh sách các rủi
ro quan trọng được nhận diện cùng với kế hoạch
hành động cho tiểu ban quản trị rủi ro. Hội đồng
quản trị rủi ro bao gồm các thành viên sau:
• Ông Nguyễn Trung Hà
• Bà Nguyễn Thanh Thảo

Quản trị TVS

Hội đồng quản trị
Đánh giá của HĐQT
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Đánh giá của HĐQT
Về hoạt động kinh doanh của TVS
Nền kinh tế thế giới năm 2021 chứng kiến sự phục
hồi đáng kể sau đại dịch Covid-19, với GDP toàn cầu
tăng 5,9%. Bị ảnh hưởng nặng nề trong quý thứ ba do
đóng cửa nền kinh tế, GDP của Việt Nam tăng 2,6%
vào năm 2021. Chỉ số VN-Index đã có sự điều chỉnh
mạnh từ 1.200 đến 998 điểm vào cuối tháng 1 (-17%).
Tuy nhiên, với các chính sách tài khóa và tiền tệ mở
rộng, thị trường chứng khoán toàn cầu đã kết thúc năm
một cách tích cực. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, TVS
thông qua chiến lược đầu tư vào các công ty hàng đầu
có tiềm năng tăng trưởng tốt, đã giữ cho danh mục đầu

tư ổn định và sinh lời cao hơn nhiều so với thị trường
chung. Với ROE là 33,7%, TVS nằm trong top 4 công
ty môi giới có quy mô vốn trung bình. Năm 2021, TVS
báo cáo doanh thu 1.042 tỷ đồng (+ 64% YoY) và lợi
nhuận sau thuế 517 tỷ đồng (+ 122% YoY).
Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực của tất cả
các bộ phận của chúng tôi trong hoạt động kinh doanh
và đầu tư khi đối mặt với tất cả những thách thức mà
thị trường có thể mang lại.

Quản trị TVS

Ban giám đốc
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Ban giám đốc
Bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc
Bà Thảo có bằng Cử nhân Kinh tế loại ưu tại Đại học Quốc gia Moscow
(MGIMO), Nga và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại California, Hoa
Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc TVS vào năm 2013, bà
Thảo là Giám đốc Chi nhánh từ năm 2009. Bà từng là Chuyên viên Phân
tích Tài chính Cấp cao tại Ameriquest Capital Holding và là Giám đốc
Văn phòng Pháp lý cho Văn phòng luật sư Liebovitz & Do tại Hoa Kỳ.

Ông Lê Quang Tiến – Kế toán trưởng
Ông Tiến có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc gia Hà
Nội. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, giữ
vai trò lãnh đạo tại một số công ty tại Việt Nam. Trước khi gia nhập TVS
vào năm 2007, ông là Kế toán trưởng của Bao bì Hanpack và Giám đốc
Tài chính của Vista.

Quản trị TVS
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Tăng trưởng giá thị trường của TVS, VN-Index, VN30
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*Nguồn tham khảo: Bloomberg, dữ liệu của TVS

2. Tiếp tục đà bứt phá trong kinh
doanh cốt lõi
Kết quả kinh doanh của TVS năm 2021
lại phá kỷ lục của năm 2020 về doanh
thu và lợi nhuận từ ngày TVS được
thành lập đến nay. Trong năm 2021,
doanh thu tăng 64% và lợi nhuận (sau
thuế) tăng hơn gấp đôi (122%).

Báo cáo kết quả hoạt động của TVS (tỷ VND)
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*Nguồn tham khảo: Bloomberg, dữ liệu của TVS

Kiến nghị

Ban Kiểm soát kiến nghị TVS trong năm 2022:

1
Tiếp tục tận dụng thành quả của năm
2021 để duy trì và đạt được hiệu quả
ổn định về lâu dài thay vì dựa vào
đà tăng ngắn hạn của thị trường.
Và đặc biệt duy trì hình ảnh hơn 11
năm về một công ty chứng khoán
không tỳ vết, an toàn và đáng tin
tưởng của thị trường;

2

3

Xây dựng khuôn khổ pháp lý và
tổ chức (nhất là nhân sự) cho hoạt
động đầu tư công ty tư nhân đầy
tiềm năng;

Thực hiện dự án “Chuyển đổi số
4.0”, trong đó ưu tiên tập trung hóa
toàn bộ dữ liệu kinh doanh của TVS,
nhằm đảm bảo tối ưu hóa quy trình
làm việc và cải thiện hiệu quả hoạt
động công ty.

Quản trị TVS
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Giao dịch các bên liên quan
Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
Số

Người thực hiện
giao dịch

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Quan hệ với người
nội bộ

Lý do tăng, giảm (mua, bán,
chuyển đổi, thưởng...)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

1

Đinh Dũng

Người liên quan

590.912

0,6

540.912

0,55

Bán

2

Đinh Hùng

Người liên quan

114.968

0,12

68

0

Bán

3

CTCP Đầu tư công
nghệ Giản đơn

Người liên quan

163.500

0,18

0

0

Bán

4

Đinh Dũng

Người liên quan

540.912

0,55

490.912

0,5

Bán

5

Phan Thanh Diện

Người liên quan

1.672.940

1,7

1.372.940

1,4

Bán

6

Phan Thanh Diện

Người liên quan

1.372.940

1,4

1.271.940

1,3

Bán

Thu nhập

Quản trị doanh nghiệp

Thu nhập của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban
Tổng Giám đốc của Công ty và Công ty con trong năm
là 10.317.984.848 đồng (năm trước: 7.286.838.545
đồng).

Các khóa đào tạo về quản trị công ty có sự tham gia
của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Giám đốc (Tổng giám đốc), các cán bộ quản lý và thư
ký khác theo quy định về quản trị công ty

Hoạt động thành viên HĐQT
độc lập không điều hành

TVS có bốn thành viên độc lập và một thành viên quản
lý điều hành, giúp Hội đồng quản trị đưa ra các quyết
định một cách khách quan và độc lập. Có bốn thành
viên Hội đồng quản trị tham gia vào các Tiểu ban. Vì
vậy, ngoài nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị, các
thành viên này còn đảm nhận nhiều vai trò khác nhau
trong Tiểu ban.
Thành viên HĐQT độc lập kết luận HĐQT đã thực
hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, triển khai và thực hiện
nghiêm chỉnh tất cả những nghị quyết của ĐHĐCĐ
năm 2021.

Báo cáo tài chính

Báo cáo
tài chính
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