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Báo cáo của Hội đồng quản trị về 

thực trạng kinh doanh 

Năm 2017 
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Nhìn lại diễn biến thị trường 
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Năm 2017 là một năm thành công của TTCK 

 Chỉ số VN-Index tăng 43% so với cuối năm 2016 – mức cao nhất gần 
10 năm trở lại đây; Chỉ số HNX-Index tăng 41,5% so với cuối năm 
2016.  

 Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt gần 3.360 nghìn 
tỷ đồng, tăng 73% so với cuối năm 2016, tương đương 74,6% GDP. 
Tổng giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt gần 
4.981 tỷ đồng/phiên, tăng 63% so với bình quân năm 2016. 

 Hiện có 731 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sàn và 679 cổ 
phiếu đăng ký giao dịch (ĐKGD) trên UPCoM với tổng giá trị niêm yết, 
ĐKGD đạt gần 959 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2016. 

 NĐTNN tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào TTCK. Mua ròng gần 26 nghìn 
tỷ đồng cổ phiếu (năm 2016, khối ngoại bán ròng 6.821 tỷ đồng). Giá 
trị danh mục của NĐTNN tăng mạnh, đạt hơn 31 tỷ USD, tăng trên 
81% so với cuối năm 2016. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tiếp 
tục gia tăng đạt 1,9 triệu tài khoản, tăng 11% so với cuối năm 2016. 

Báo cáo hoạt động của HĐQT 
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Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Số lượng buổi họp: Trong năm 2017, Hội đồng quản trị tiến hành 
4 cuộc họp chính thức và nhiều cuộc hội đàm giữa các thành viên 
nhằm tìm hướng đi mới cho Công ty. 

 Nội dung phê duyệt và chỉ đạo:  

 Kết quả kinh doanh hàng quý. 

 Mạnh dạn chỉ đạo xử lý giải quyết vấn đề kinh doanh liên 
quan việc cho vay ký quỹ nhằm hạn chế tối đa tổn thất cho 
Công ty. 

 Xem xét, điều chỉnh nhân sự điều hành Công ty. 

 Chỉ đạo rà soát cơ cấu lại các mảng hoạt động rủi ro cao 
nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được Ban điều 
hành mới thực hiện hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp 
luật và Điều lệ Công ty.  
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Kết quả kinh doanh 2017 

Đánh giá chung kết quả 2017 

Trong định hướng ra soát và xử lý các hoạt động rủi ro cũng như cơ 

cấu lại Công ty, do vậy doanh thu trong năm 2017 ở các hoạt động 

mang lại nguồn thu chủ yếu là môi giới, tự doanh, cho vay ký quỹ đã 

có sự sụt giảm mạnh. Bên cạch đó, chi phí xử lý tổn thất các khoản 

phải thu từ hoạt động cho vay ký quỹ tăng mạnh. Kết quả dẫn đến lợi 

nhuận trước thuế năm 2017 được ghi nhận là con số âm với mức lỗ 

xấp xỉ 24 tỷ đồng. 

Với sự chỉ đạo sát sao và mạnh dạn thay đổi, Hội đồng quản trị kỳ 

vọng sẽ mở ra hướng đi mới và mang lại sự chuyển biến tích cực. 
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Đơn vị: Tỷ VND 
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Kết quả kinh doanh 2017 

Khoản mục Thực tế 2017 Thực tế 2016 
Thực tế % 

2017 / 2016 

Tổng doanh thu              20.09               42.22  47.58% 

Đầu tư chứng khoán               0.01                4.29  0.33% 

Hoạt động Môi giới               2.26                5.40  41.79% 

Hoạt động cho vay               0.06              20.54  0.27% 

Doanh thu tiền gửi ngân hàng             17.53              11.77  148.92% 

Lưu ký chứng khoán               0.13                0.12  105.99% 

Thu nhập hoạt động khác                0.05                0.03  159.02% 

Doanh thu hoạt động tài chính               0.06                0.07  80.47% 

Tổng chi phí              43.11               28.99  148.72% 

Chi phí hoạt động             35.12              18.12  193.78% 

Chi phí tài chính               0.00                0.00  1.20% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp               7.99              10.86  73.58% 

Lợi nhuận khác              (0.40)                 0.00  - 

Lợi nhuận trước thuế            (23.42)              13.23  -177.06% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp               0.71                3.84  18.54% 

Lợi nhuận sau thuế            (24.14)                 9.39  -256.91% 
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THANK YOU!!!!!! 


