CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

Hoạt động tháng 4/2012

65.690

Doanh thu
lũy kế

tỷ

Lợi nhuận
lũy kế

12.930

tỷ

Thông tin thị trường

473,77
79,86

điểm

1.455
881

tỷ

điểm

tỷ

Là chỉ số HSX đống cửa ngày
cuối cùng của tháng 4/2012 (tăng
25,79% so với tháng 12/2011)

Là chỉ số HNX đống cửa ngày
cuối cùng của tháng 4/2012 (tăng
26,45% so với tháng 12/2011)

Là giá trị giao dịch TB/phiên tại HSX

Là giá trị giao dịch TB/phiên tại HNX

Thị phần của BVSC

3,06%

Là thị phần của BVSC tại HSX
(giảm 17,07% so với cùng kỳ
năm 2011)

4,61%

Là thị phần của BVSC tại HNX
(tăng 60,52% so với cùng kỳ năm
2011)
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HOẠT ĐỘNG CỦA BVSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC NĂM 2012

Ngày 13/04/2012, BVSC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với
thành phần tham dự là đông đảo các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư trong và ngoài nước
tại Hội trường Tập đoàn Bảo Việt - số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Đại hội đã diễn ra thành công với 65,34% cổ đông tham dự, đại diện cho trên 47.18 triệu cổ phần của các
cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
Mặc dù kết quả kinh doanh của BVSC trong năm 2011 không đạt kế hoạch đề ra với tổng doanh thu đạt
196 tỷ đồng (bằng 79% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt – 99,66 tỷ đồng do những ảnh hưởng nặng
nề từ thị trường, song với những định hướng và giải pháp đúng đắn trong hoạt động kinh doanh BVSC
vẫn nằm trong số ít các CTCK có tình hình tài chính ổn định, an toàn theo đánh giá xếp hạng của UBCKNN.
Kết thúc năm 2011, vốn chủ sở hữu của BVSC đạt 1.048 tỷ đồng, trong đó trái phiếu và tiền mặt chiếm
trên 700 tỷ đồng, vốn khả dụng của Công ty luôn duy trì tỷ lệ 372,86%, gấp đôi tỷ lệ vốn khả dụng yêu cầu
theo quy định của UBCKNN.
Tại Đại hội các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh
2011 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 đồng thời phê
duyệt kế hoạch năm 2012 với các chỉ tiêu tổng doanh thu đạt
154 tỷ đồng và lợi nhuận là 14,6 tỷ đồng với tỷ lệ biểu quyết
đạt 97,6%. BVSC xác định các mục tiêu và nhiệm vụ trọng
tâm trong năm 2012 tập trung vào 03 nhóm mục tiêu chính
bao gồm: Hoàn thiện đầu tư giải pháp công nghệ mới; Đẩy
mạnh phát triển dịch vụ Ngân hàng đầu tư và tiếp tục hoàn
thiện chính sách quản trị theo mô hình hoạt động mới ■
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HOẠT ĐỘNG CỦA BVSC

Khối phân tích BVSC đẩy mạnh hoạt động tư vấn đầu tư thông
qua các chương trình hợp tác với báo chí chuyên ngành
Với mục tiêu tiếp cận sát hơn với nhu cầu của khách
hàng, sàng lọc và mở rộng đối tượng phân tích có
tiềm năng thay vì chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu
bluechips và có vốn hóa lớn như các năm trước, Khối
Phân tích BVSC đã triển khai đưa ra các sản phẩm
phân tích đa dạng và toàn diện hơn tới khách hàng,
từ báo cáo phân tích vĩ mô, thị trường, ngành tới phân
tích doanh nghiệp.
Ngoài việc cung cấp & cập nhật liên tục các sản phẩm
phân tích thị trường định kỳ như bản tin ngày, tuần,
tháng, báo cáo nhanh sau khảo sát doanh nghiệp.... giúp khách hàng ra các quyết định đầu tư kịp thời và
chính xác, Phòng còn thường xuyên phối hợp với giới báo chí, truyền hình đặc biệt các Đài như VITV,
INFO TV, VOVTV, VTC10... để thực hiện trả lời phỏng vấn thường kỳ về diễn biến thị trường cũng như tư
vấn đầu tư.
Đặc biệt trong năm 2012, BVSC là đối tác thực hiện chuyên mục ”Phân tích đầu tư” của Báo Đầu tư
chứng khoán cũng như chuyên mục ”Tư vấn đầu tư” của báo Vietnamnews. Các hoạt động này không
chỉ giúp các Nhà đầu tư có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các thông tin tư vấn hiệu quả, chính xác mà còn
giúp tích cực đẩy mạnh quảng bá uy tín & thương hiệu của BVSC ■

CHƯƠNG TRÌNH

“DỰ ĐOÁN HAY - NHẬN NGAY QUÀ LỚN”
Nhằm tạo một sân chơi mới bổ ích lý thú cho CBNV gắn với
thực tế hoạt động, Công ty đã phát động chương trình “Dự
đoán hay-nhận ngay quà lớn” hàng quý với giải thưởng là
5 triệu đồng tiền mặt.
Theo thể lệ chương trình, từ mùng 01 đến mùng 05 hàng
tháng các CB tham gia sẽ gửi kết quả dự đoán cho BTC để
đánh giá và tổng hợp % sai số dự đoán theo kết quả của
HNX index cuối mỗi tháng. Người chiến thắng trong mỗi quý
là người có tổng % sai số nhỏ nhất và không vượt quá 15%.
Kết quả chương trình “Dự đoán hay-nhận ngay quà lớn”
của Quý I đã được BTC công bố ngày 30/3 vừa qua với giải
thưởng là 5 triệu đồng tiền mặt thuộc về anh Phạm Thành
Thái Lĩnh – Trưởng Phòng Phân tích với mức sai số là
4.55%. Chương trình đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của
toàn thể CB khối môi giới & phân tích cũng như CB trong
Công ty, bao gồm cả Chi nhánh TP HCM ■
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DIỄN ĐÀN - BÌNH LUẬN
Phỏng vấn chi Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Phó TGĐ kiêm Quản trị dự án Core Securities

PHẦN MỀM FLEX
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TOÀN DIỆN
Ngày 16/4/2012 được coi là ngày
đặc biệt, đánh dấu sự thay đổi sâu
sắc và toàn diện về hệ thống công
nghệ thông tin tại BVSC với việc
chính thức đưa vào sử dụng hệ
thống phần mềm lõi chứng khoán
FLEX và nâng cấp hệ thống Giao
dịch trực tuyến BVS@Trade lên
một phiên bản mới đồng bộ và
hiện đại hơn.

Chào chị , một lúc đảm nhiệm vị trí Phó TGD Công ty
và kiêm nhiệm thêm việc điều hành dự án Core Securities, chị có cảm xúc, suy nghĩ gì có thể chia sẻ gì với
Bản tin BVS?
Tới thời điểm hiện tại, khi hệ thống Core đã chạy thử
nghiệm thành công và chính thức Golive vào ngày 16/4 là
niềm vui và tự hào to lớn đối với toàn thể dự án Core
trong đó có tôi. Trong thời gian này, chúng tôi vẫn tiếp tục
theo sát hệ thống trong quá trình vận hành, tập trung xử
lý ngay những tình huống hoặc những vấn đề phát sinh
của hệ thống.
Đảm nhiệm một lúc hai cương vị nhiều lúc khiến tôi cũng
bị áp lực và stress, tuy nhiên nghĩ đến thành công của dự
án và những tiện ích mang lại cho khách hàng khi phần
mềm này chính thức được áp dụng, cá nhân tôi nói riêng
và cả nhóm dự án nói chung đều thực sự vui mừng. Đó là
công lao của cả một tập thể sau nhiều tháng ngày lao động
miệt mài đến quên ăn quên ngủ

☺

Được biết hệ thống Core securities của BVSC đã
chính thức go live vào ngày 16/04/2012, chị có thể chia
sẻ những tiện ích mới mà khách hàng được trải
nghiệm khi hệ thống đi vào hoạt động?
Đối với Khách hàng, khi BVSC áp dụng phần mềm FLEX
đã chính thức cung cấp một giải pháp công nghệ toàn
diện.
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DIỄN ĐÀN - BÌNH LUẬN
Kết cấu tài khoản theo hai tầng, đảm bảo Khách

BVS@Trade đã được đưa vào sử dụng từ ngày

hàng cùng một lúc có thể mở nhiều tiểu khoản

26/11/2010. Đặc biệt năm 2012 được coi là năm

với các loại hình tiểu khoản khác nhau; với mỗi

”bản lề” Phần mềm lõi chứng khoán FLEX được

loại hình tiểu khoản Khách hàng có quyền lựa

triển khai trên cơ sở những nghiên cứu đánh giá

chọn linh hoạt việc sử dụng các chính sách dịch

sâu về nghiệp vụ cùng với giải pháp công nghệ

vụ sản phẩm cũng như phương thức quản lý

mới cho phép BVSC quản lý tất cả các nghiệp vụ

khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý tập

liên quan của Công ty một cách tập trung, linh

trung dữ liệu và thông tin trên duy nhất một Tài

hoạt nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ và kiểm soát

khoản giao dịch chứng khoán, từ đó hỗ trợ công

rủi ro tối đa. Cụ thể, kết cấu hệ thống backoffice

tác quản lý đồng thời tăng tính linh hoạt và chủ

với nhiều ứng dụng mới, nhiều tầng sẽ hỗ trợ

động tối đa cho Khách hàng. Việc triển khai giao

công tác kiểm soát rủi ro của BVSC chặt chẽ và

dịch ký quỹ cũng được BVSC chính thức thực

có tính hệ thống, đảm bảo sự an toàn và ổn định

hiện kể từ ngày 16/4/2012 cùng với việc chính

trong hoạt động của BVSC cũng như quản trị rủi

thức triển khai hệ thống phần mềm mới. Hệ

cho tài sản của chính Khách hàng giao dịch

thống FLEX đồng bộ với nhiều chức năng hiện

chứng khoán.

đại đã cho phép tự động tính toán sức mua, quản
lý danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ, tỷ lệ

Chị có thể kể với Bản tin BVS một số kỷ niệm

và hạn mức giao dịch ký quỹ, giải ngân và thanh

đáng nhớ khi tham gia dự án?

toán giao dịch ký quỹ tự động đã hỗ trợ Khách
hàng giao dịch chứng khoán tối đa. Cùng với việc

Với tôi có thể nói dự án này gắn liền với con số

đưa phần mềm lõi chứng khoán vào sử dụng,

03 (cười hóm hỉnh). Đó là thời gian tham gia

việc nâng cấp hệ thống Giao dịch trực tuyến

hoàn thành dự án là 3 tháng & 3 tuần, ngày chạy

BVS@Trade lên một phiên bản mới với tốc độ

thử nghiệm song song của hệ thống là 26/3 và

truy cập và xử lý nhanh hơn, các tính năng linh

trong ngày đầu tiên chạy song song hai hệ thống,

hoạt, bảng giá và phương pháp đặt lệnh thông

cả nhóm dự án đã phải thức đến 3 giờ sáng ngày

minh sẽ giúp Nhà đầu tư chủ động hoàn toàn

hôm sau để đảm bảo hệ thống chạy thành công.

trong việc quản lý các hoạt động đầu tư của mình

Và điều đặc biệt là nhóm dự án có 30 người

một cách hiệu quả.

trong đó bao gồm các cán bộ BVSC và FSS.

Vậy đối với công ty, hệ thống giúp gì trong

Vâng, cảm ơn chị về những chia sẻ. Chúc cho

công tác quản lý thưa chị ?

hệ thống FLEX hoạt động thành công và cũng
chúc chị và nhóm dự án luôn mạnh khỏe và

Xác định công nghệ thông tin là nhân tố cạnh

có thêm nhiều trải nghiệm mới.

tranh cốt lõi đối với các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, trong hai năm
qua BVSC liên tục đưa các giải pháp công nghệ
mới vào hỗ trợ hoạt động giao dịch cho khách
hàng điển hình là hệ thống Giao dịch trực tuyến
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NHÂN VIÊN MÔI GIỚI THÁCH THỨC & THÀNH CÔNG

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU
Được biết trước khi quay trở lại BVSC vào cuối năm ngoái, anh cũng đã
có thời gian khá dài làm việc tại Phòng Giao dịch BVSC, sau đó chuyển
sang một CTCK khác. Anh có thể bật mí lý do nào cho sự trở lại lần này?
Tôi bắt đầu làm việc tại BVSC từ năm 2006 - 2009, và vì một số lý do
riêng tôi đã tạm ngừng làm việc trong 02 năm và trở lại “vẹn nguyên”
(cười) với Bảo Việt vào tháng 12/2012. Với tôi Bảo Việt không những là
công ty CK lớn hàng đầu tại VN, mà còn như một gia đình thứ hai, nơi
có môi trường làm việc thân thiện và những đồng nghiệp thân thiết luôn
dành cho tôi tình cảm ưu ái và hỗ trợ tôi trong công việc.
Khi quay trở lại, anh gặp những khó khăn và thuận lợi gì?
Khi trở lại BVSC làm việc vào tháng12/2011 thì cũng có một số khó khăn
nhất định, ví dụ BVSC có mức phí giao dịch cao hơn so với mặt bằng
chung của các Công ty chứng khoán khác, thủ tục còn rườm rà, tỷ lệ
thưởng cho môi giới chưa đủ hấp dẫn, phần mềm hệ thống chưa được
hoàn thiện, thao tác thủ công còn nhiều (đặc biệt là đối với các môi giới).
Mặc dù vậy, công việc của tôi cũng có những thuận lợi nhất định vì tôi
đã từng làm việc tại BVSC trong thời gian dài nên tôi đã quen với văn
hóa Công ty và các đồng nghiệp luôn hỗ trợ giúp đỡ tôi, quan trọng hơn
cả, với tôi BVSC là Công ty CK uy tín, có dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt.
Khi quay trở lại lần này, BVSC đã áp dụng Quy chế khoán đối với Môi
giới, anh đánh giá như thế nào về điều này?
Theo tôi điều này là tích cực vì đã giúp tạo động lực cho nhân viên phấn
đấu cũng như đánh giá đúng năng lực từng người. Chính sách khoán
đã được hầu hết các CTCK trên thị trường áp dụng và áp dụng từ trước
BVSC khá lâu. Tuy nhiên mặt hạn chế hiện nay của BVSC là tỷ lệ thưởng
cho các môi giới cùng với chính sách phí giao dịch cho khách hàng chưa
thực sự hấp dẫn so với các công ty chứng khoán khác do đó phần nào
sẽ hạn chế động lực và khó khăn trong việc nhân viên môi giới tìm kiếm
phát triển khách hàng.
TTCK đang có những dấu hiệu phục hồi sau một thời
gian dài khó khăn, anh đánh giá như thế nào về
những dấu hiệu này?
Câu này tôi nghĩ để Phòng phân tích & Tư vấn đầu
tư đánh giá
Là người gắn bó với TTCK và trực tiếp làm môi giới
trong nhiều năm, Anh có chia sẻ gì với các đồng
nghiệp cùng lĩnh vực trong năm 2012 đầy thách thức
này?
Trong bất kể lĩnh vực nào, đặc biệt là lĩnh vực chứng
khoán, quản trị rủi ro luôn là điều cần quan tâm nhất.
Là môi giới chuyên nghiệp hãy tư vấn tốt cho nhà đầu
tư, giúp họ tìm kiếm được lợi nhuận trong kinh doanh
chứng khoán nhưng không được quên những rủi ro
đi kèm. Khách hàng có lợi nhuận mình sẽ có lương
Anh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua)
và thưởng, nhưng công ty gặp rủi ro cao thì mình sẽ
mất việc

Năm 2011 thị phần
môi giới CP&CCQ
của BVSC tại HSX
đạt 3,07 %, tại HNX
đạt 2,46%, tăng lần
lượt
23,46% và
36,72% so với 2010.
Đóng góp lớn vào
thành quả này trước
hết là nỗ lực và nhiệt
huyết của đội ngũ
nhân viên môi giới,
trong đó phải kể đển
đội ngũ nhân viên
môi giới làm việc
theo hình thức hợp
tác phát triển kinh
doanh tại Công ty.
Bản tin BVS kỳ này
xin giới thiệu đến
quý độc giả buổi trò
chuyện với anh
Nguyễn Anh Tuấn –
nhân viên môi giới
tại Phòng Giao dịch
Trụ sở chính.

☺

LƯU HÀNH NỘI BỘ

BẢN TIN BVS - Số 2 (5-2012)

7

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN - ĐOÀN TN

Khóa học cảm tình Đảng đầu tiên của năm 2012
Trong 02 ngày 13 & 14/03/2012, tại Trụ sở chính số 8 Lê Thái Tổ, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Khóa
học Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đối tượng kết nạp Đảng. Khóa học có sự tham gia đầy đủ, nghiêm
túc của 65 học viên đến từ Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt cùng các Đơn vị thành viên; trong đó Chi
Bộ BVSC đã giới thiệu 06 học viên tham dự.
Dưới sự hướng dẫn, giảng dạy chuyên nghiệp, sinh động của các thầy cô đến từ Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị thuộc Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp TW, khóa học đã diễn ra nhanh chóng và hiệu quả trong
02 ngày. Thông qua khóa học này, các đoàn viên, quần chúng ưu tú trong Tập đoàn Bảo Việt đã được
khái quát về Lịch sử Đảng CS VN, nắm được Cương lĩnh xây dựng đất nước, những nội dung cơ bản
về Điều lệ Đảng cũng như những phương pháp để học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
cách phấn đấu để trở thành Đảng viên. Những kiến thức này thực sự quý báu và hữu ích không chỉ đối
với con đường phấn đấu của các học viên mà còn mang lại những bài học cuộc sống, làm việc quý giá.
Một tuần sau khi khóa học kết thúc, mỗi học viên đã tự đúc kết những bài học của riêng mình và viết
bản thu hoạch báo cáo những kiến thức đã thu được trong khóa học ■

HOẠT ĐỘNG
CHÀO MỪNG NGÀY 8/3
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Tổng biên tập
Nhữ Đình Hòa
Chịu tránh nhiệm
xuất bản
Bùi Thị Mai Hiên
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Ban Biên tập
Thiết kế
Liên hệ
Trần Thị Ngọc Hạnh Phương Chí Long Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
Phạm Hoàng Lan
Tầng 2 Số 8 Lê Thái Tổ - HK - HN
Tel: 04 3928 8080 / Fax: 04 3928 9888
Email: bantinbvs@baoviet.com.vn
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