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THÔNG TIN CỔ PHIẾU
Sàn giao dịch
Khoảng giá

BVS

HNX
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Vốn hóa thị trường
SL cổ phiếu lưu hành
KLGD bình quân/phiên
% sở hữu nước ngoài
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EPS

2,974

P/E

6.05

Beta

1.26

5 000

KLGD
Unit: Cổ phiếu TotalVolume

* Chỉ số tài chính cập nhật hết 30/06/2022
* Khoảng giá được xác định trong giai đoạn từ 01/03 đến 30/06/2022

Giá đóng cửa điều chỉnh
Unit: VND ClosePriceAdjusted

YẾU TỐ THUẬN LỢI
Môi trường chính trị-xã hội trong nước ổn định.
Nhiều chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế được
ban hành để thúc đẩy tăng trưởng. Tăng trưởng
GDP tăng trở lại từ nền thấp còn các chỉ tiêu vĩ
mô khác như lạm phát, lãi suất, tỷ giá… được
giữ trong tầm kiểm soát.

Các doanh nghiệp được hưởng lợi từ các
chương trình kích thích kinh tế như đầu tư công,
gói hỗ trợ lãi suất..., qua đó giúp cho KQKD quý
II/2022 của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì được
đà tăng trưởng tốt.

ĐIỂM NHẤN
THỊ TRƯỜNG

Số lượng tài khoản mở mới tiếp tục tăng trưởng
tích cực trong quý II, đặc biệt, số lượng tài khoản
mở mới đã tăng mạnh trên 400 nghìn tài khoản
trong tháng 05 và 06. Điều này cho thấy mức độ
quan tâm và sức hấp dẫn của kênh đầu tư này
ngày càng tăng.

YẾU TỐ THÁCH THỨC
NHTW các nước lớn tiếp tục đẩy nhanh lộ trình tăng lãi
suất và thắt chặt chính sách tiền tệ. Cục dữ trữ liên bang
Mỹ (FED) đã có thêm 2 lần nâng lãi suất trong quý II. Việc
FED tăng lãi suất khiến cho đồng USD mạnh lên, qua đó
tạo áp lực lên tỷ giá và lãi suất trong nước.
Căng thẳng địa chính trị Nga và Ukraina kéo dài cùng việc
Trung Quốc duy trì chính sách zero covid-19 khiến cho áp
lực lạm phát tiếp tục tăng cao trong quý II. Rủi ro lạm phát
tăng ngoài tầm kiểm soát không chỉ tạo áp lực tăng lãi suất
mà còn tác động đến tăng trưởng lợi nhuận của các doanh
nghiệp do chi phí đầu vào tăng.
Mặt bằng lãi suất tăng lên khiến cho sức hấp dẫn của kênh
đầu tư chứng khoán giảm đi và khiến cho một bộ phận
dòng tiền trên thị trường bị phân tán sang các kênh đầu tư
khác.
Các cơ quan quản lý đã thực thi các biện pháp mạnh tay
nhằm làm trong sạch, lành mạnh các thị trường bất động
sản, thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu. Điều này
tuy tạo ra tác động không tích cực đến TTCK trong ngắn
hạn nhưng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường phát triển bền
vững, hiệu quả hơn trong dài hạn.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG (tiếp theo)
Thị trường chứng khoán có sự sụt giảm mạnh
cả về chỉ số lẫn thanh khoản
VnIndex đã có diễn biến tiêu cực ngay từ đầu quý. Thị trường giảm

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG QUÝ 2.2022

mạnh liên tục trong nửa đầu quý từ mức điểm trên 1.500 về quanh
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1.160 điểm, giảm hơn 20%. Cuối tháng 5, thị tường có nhịp hồi phục

35 000

nhưng chỉ trong ngắn hạn và sau đó tiếp tục quay đầu giảm điểm.
Kết thúc quý II, chỉ số VnIndex giảm 294,55 điểm tương đương
19,74% về 1.197,60 điểm so với quý trước. Trên sàn HNX, chỉ số
HnxIndex đóng cửa quý 2 ở mức 277,68 điểm, giảm 171,94 điểm
tương đương 38,24% so với cuối quý trước.
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Thanh khoản thị trường trong quý II đã liên tục sự sụt giảm mạnh, giá
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trị giao dịch trung bình phiên trên cả 3 sàn đạt 20.514 tỷ đồng mỗi
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phiên, giảm 34% so với quý trước và 22% so với cùng kỳ năm 2021.
Đặc biệt, GTGD bình quân của tháng 6 tiếp tục giảm về 17.777 tỷ
đồng mỗi phiên.

GTGD toàn thị trường

Giá đóng cửa

ĐIỂM NHẤN KINH DOANH
Tập trung quản trị tốt rủi ro, duy trì ổn định hoạt động kinh doanh
DOANH THU THỰC HIỆN

trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động
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Doanh thu thực hiện quý II đạt 255,9 tỷ đồng, tăng 6% so với kỳ trước, lũy kế đạt 497,8 tỷ đồng, hoàn thành 46,1%
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với KH. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu thực hiện của Công ty vẫn là 3 mảng hoạt động chính bao
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gồm môi giới, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu, tự doanh, chiếm tới hơn 90% cơ cấu doanh thu của
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Thanh khoản của thị trường liên tục giảm mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động môi giới của Công ty. DT môi
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doanh thu đạt 105,8 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước; lũy kế đạt 179 tỷ đồng, hoàn thành 48,5% KH. Tuy
nhiên, trước những biến động của thị trường, công ty đặc biệt tăng cường chặt chẽ công tác quản trị rủi ro tín dụng
nhằm đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro xảy ra.

soát rủi ro trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Hiệu quả hoạt động tự doanh đạt 544 triệu đồng, lũy kế 31,3
tỷ đồng, hoàn thành 37,5% KH.
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Lũy kế
2022

Môi giới

Doanh thu đầu tư

Cho vay margin và ứng trước

Khác
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trì tìm kiếm các hợp đồng M&A là thế mạnh của BVSC cũng như tăng cường kiểm soát hoạt động tư vấn phát hành
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tỷ đồng, hoàn thành 50,5% KH và tăng 8% so với cùng kỳ.

222,5

120,0

tư vấn đại chúng hóa, tư vấn tái cơ cấu để IPO và niêm yết cổ phiếu, thoái vốn nhà nước, bên cạnh việc tiếp tục duy

Với nỗ lực tăng cường kiểm soát chi phí tốt, LNST thực hiện của Công ty Quý II đạt 61,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 119,2
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đồng, lũy kế đạt 20,07 tỷ đồng, hoàn thành 50%KH
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LỢI NHUẬN SAU THUẾ TH

Trước những vận động thay đổi của thị trường, Công ty đẩy mạnh tiếp cận các Tập đoàn, Doanh nghiệp có nhu cầu

trái phiếu. Công ty thực hiện ký mới tổng số 17 hợp đồng, thanh lý 19 hợp đồng, đem lại tổng doanh thu là 4,7 tỷ
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kỳ và hoàn thành 38,6% KH. Mặc dù vậy, hoạt động cho vay margin và ứng trước vẫn được duy trì ổn định với

Đối với hoạt động Tự doanh, Công ty duy trì tỷ trọng đầu tư trong hạn mức được phê duyệt và tăng cường kiểm
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giới quý 2/2022 đạt 80,2 tỷ đồng, doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 184,2 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng
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*Tham khảo Báo cáo tài chính & Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài
chính quý II.2022 tại https://bvsc.com.vn

.

ĐIỀU CHỈNH BIỂU LÃI SUẤT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
IBOND, IDEPOSIT NHẰM GIA TĂNG SỰ HẤP DẪN
CỦA SẢN PHẨM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG:

Từ ngày 11.07.2022 Công ty triển khai áp dụng biểu lãi suất
mới áp dụng với sản phẩm iBond, iDeposit, trong đó tăng từ 0.1
- 0.3% đối với các kỳ hạn 270 ngày của iBondFix, kỳ hạn 30
đến 120 ngày của iBondVar, và nhiều kỳ hạn khác nhau của
iDeposit.

FUTURE BROKER – NEXT GEN – NỀN TẢNG XÂY DỰNG
THẾ HỆ NHÂN SỰ MỚI
Chương trình Future Broker 2022 được tổ chức tại Hà Nội
đã đi được hơn 2/3 chặng đường, sau các chuyên đề đào tạo tập
trung, học viên đang bước vào giai đoạn Thực chiến của khóa đào
tạo. Sau 2 tháng triển khai đã có 289 tài khoản mở mới, trong đó tỷ
lệ tài khoản active đạt 19%.

Next Gen 2022 là chương trình mới được phát triển từ chương
trình FB nhằm triển khai đào tạo và định hướng nghề nghiệp tại

nhiều vị trí trong ngành Tài chính – Chứng khoán, giúp công ty xây
dựng nguồn lực nhân sự trung và dài hạn tại nhiều vị trí. 33 học viên
đã được tuyển chọn qua 70 hồ sơ được đào tạo cho các vị trí Môi
giới, Phân tích, Tư vấn, CNTT, Marcom. Chương trình cũng đã thực
hiện hoàn tất giai đoạn Đào tạo và Huấn luyến, chuẩn bị bắt đầu

bước vào giai đoạn Thực chiến.

BVSC CHÚ TRỌNG ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ LỢI ÍCH
CỦA CỔ ĐÔNG TRONG VIỆC TIẾP CẬN CÁC THÔNG
TIN ĐẦY ĐỦ, CÔNG BẰNG VÀ MINH BẠCH.
PHÁT HÀNH ẤN PHẨM “BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM
2021 – HỆ SINH THÁI SỐ”
Thông điệp chủ đạo của cuốn Báo cáo năm nay là “Hệ sinh thái
số”, không chỉ phản ánh tầm nhìn trong chiến lược phát triển của
BVSC giai đoạn 2021-2025 là “Giữ vững vị thế công ty chứng
khoán hàng đầu trên thị trường, cung cấp dịch vụ chứng
khoán đa dạng trên nền tảng số”, mà còn phản ảnh những
bước chuyển đổi của Công ty trong bối cảnh năm 2021 trước
những biến động do ảnh hưởng bởi Covid - 19. Hệ sinh thái là
một hệ thống mở gồm các thành phần chuyển động và tĩnh

CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT GÓP MẶT TRONG TOP 15 MID CAP Ở VÒNG

được kết nối chặt chẽ để tạo nên một liên kết hoàn chỉnh & có

BÌNH CHỌN IR AWARDS 2022

tính tuần hoàn, trở thành một hệ thống tự vận động & phát triển

IR Awards 2022 là chương trình bình chọn nhằm ghi nhận các doanh nghiệp niêm

theo thời gian. Nếu như con người là một hệ thống tự vận động

yết đáp ứng đầy đủ & kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin và vinh danh các doanh

khi được phát triển đầy đủ và hoàn chỉnh, mà ở đó “trái tim” là

nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm. Là Công ty chứng khoán tiêu biểu

trung tâm, thì với mỗi tổ chức nguồn nhân lực chính là “trái tim”

trên thị trường, một doanh nghiệp niêm yết, và đặc biệt BVSC cũng là nhà tư vấn

kết nối mọi hoạt động để tổ chức được vận hành và phát triển.

hàng đầu về tư vấn tài chính doanh nghiệp, do đó BVSC đặc biệt chú trọng việc

Chi tiết đăng tải tại:
https://bvsc.com.vn/ShareholdersNew/2022419/1003887/bvsc-cong-bo-baocao-thuong-nien-nam-2021.aspx

đảm bảo thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đối xử bình đẳng với
cổ đông của Công ty; hoạt động công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, minh
bạch và công bằng đảm bảo theo đúng quy định của Luật.

THÔNG TIN KHÁC
1. CÔNG TÁC BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CẤP CAO:
-

Bổ nhiệm lại vị trí Tổng Giám Đốc Công ty

Ngày 26/04/2022 căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ- HĐQT, Ông Nhữ Đình Hòa tiếp tục được bổ nhiệm lại giữ

chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt trong thời hạn 3 năm.
* Chi tiết đăng tải tại: https://bvsc.com.vn/News/2022427/1000808/bvsc-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-bo-nhiem-lai-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-chungkhoan-bao-viet.aspx

-

Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty:

Ngày 26/04/2022 căn cứ Nghị quyết số 16/2022/NQ- HĐQT, Công ty chính thức bổ nhiệm chức danh Kế toán
trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Hồng Thủy trong thời hạn 1 năm.
* Chi tiết đăng tải tại: https://bvsc.com.vn/News/2022427/1000816/bvsc-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-bo-nhiem-ke-toan-truong-cong-ty-co-phan-chungkhoan-bao-viet.aspx

2. BAN HÀNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN THỨ 13
* Chi tiết đăng tải tại: https://bvsc.com.vn/ShareholdersNew/2022422/1000270/dieu-le-cua-cong-ty-co-phan-chung-khoan-bao-viet-sua-doi-lan-thu-13.aspx
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