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THÔNG TIN
CỔ PHIẾU

Sàn giao dịch
Khoảng giá
Vốn hóa thị trường
SL cổ phiếu lưu hành
KLGD trung bình 10 phiên
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* EPS theo công bố BCTC Quý III năm 2021
* Chỉ số tài chính cập nhật hết 30/09/2021
* Khoảng giá được xác định trong giai đoạn từ 01/01 đến 30/09/2021

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG
YẾU TỐ THUẬN LỢI
 Diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán
thế giới tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư
trên thị trường.
 Nhiều chỉ số vĩ mô trong nước ổn định: lãi suất,
tỷ giá và các chỉ số về sức khỏe nền kinh tế khác
không có nhiều biến động lớn. Dòng vốn FDI
được giải ngân và đăng ký duy trì tăng trưởng
cao.
 Yếu tố tiền rẻ vẫn được duy trì, dòng tiền từ các
nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn quan tâm tới
thị trường chứng khoán,
 Tiến độ tiêm Vaccine phòng dịch Covid-19 đang
được đẩy nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nền
kinh tế hoạt động trơn tru trở lại.

YẾU TỐ BẤT LỢI
 Làn sóng dịch covid lần thứ 4 khiến nhiều doanh
nghiệp gặp khó khăn trong duy trì hoạt động sản xuất
kinh doanh, dẫn tới triển vọng quý III sẽ tăng trưởng ở
mức thấp. Nhiều doanh nghiệp được dự báo có kết quả
kinh doanh thua lỗ.
 Áp lực lên chỉ số lạm phát bởi giá các nguyên vật
liệu, lương thực thực phẩm, giá xăng dầu quốc tế cũng
như trong nước đều tăng mạnh. Rủi ro lạm phát khiến
nhiều nhà đầu tư lo ngại về diễn biến lãi suất thời gian
tới.
 Khối ngoại rút ròng vốn ra khỏi thị trường Việt
Nam không chỉ ảnh hưởng đến đà tăng của chỉ số mà
còn gây ảnh hưởng tới tâm lý của nhà đầu tư trong
nước.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

VNIndex

1,342 điểm

GTGD

24,169 tỷ vnd/phiên
325% YOY

21.66% YTD

Thanh khoản bình quân trên cả 3 sàn

VNI giai đoạn 01/01/2021 - 30/9/2021

(ĐVT: tỷ đồng/phiên)

1,500.0
30 000

1,400.0
1,300.0

25 000

1,200.0

20 000

1,100.0

15 000

1,000.0
10 000
900.0
800.0
1/4/2021

5 000
2/4/2021 3/4/2021

4/4/2021

5/4/2021

6/4/2021

7/4/2021

8/4/2021

9/4/2021

9T2020

Chỉ số VNIndex liên tục liên tục xô đổ các kỷ lục lịch sử đã lập
trước đó, cán ngưỡng đỉnh cao mới vào cuối T6/2021 ở mốc
1,408 điểm tăng 27.6% so với cuối năm 2020. Sau đó, chỉ số
VNIndex có nhịp giảm mạnh vào đầu quý 3 tuy nhiên đã nhanh
chóng tìm được điểm cân bằng và hồi phục trở lại trước khi bước
vào giai đoạn đi ngang tích lũy kéo dài đến hết quý. Kết thúc
30/09/2021, chỉ số VNIndex đạt 1,342 điểm, tăng 21% so với
cuối năm 2020

9T2021

Thanh khoản thị trường bùng nổ với GTGD bình quân phiên
trên sàn HSX, HNX, Upcom lần lượt đạt 19,773 tỷ
VNĐ/phiên, 2,996 tỷ đồng/phiên, và 1,398 tỷ đồng/phiên,
tăng khoảng 4 lần so với cùng kỳ năm trước. GTGD bình
quân trên cả 3 sàn đạt 24,169 tỷ đồng/phiên, bằng 325 % so
với bình quân năm 2020. Phiên kỷ lục ngày 20/08/2021 có
giá trị giao dịch bình quân là 48,620 tỷ đồng.

Tổng doanh thu

ĐIỂM NHẤN KINH DOANH
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DT Môi giới

Thu nhập đầu tư
9T20

Cho vay margin& ứng
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ĐIỂM NHẤN KINH DOANH
 KQKD 9 tháng đầu năm của công ty rất khả quan với Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 790.58 tỷ

đồng (trong đó DT thực hiện đạt 728.33 tỷ đồng) bằng 212% so với cùng kỳ, vượt 19% so với KH. Chiếm
tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của Công ty vẫn là 3 mảng hoạt động chính bao gồm môi giới, doanh
thu từ các khoản cho vay và phải thu, tự doanh, chiếm tới 90% cơ cấu tổng doanh thu của Công ty.
 Mảng hoạt động tăng trưởng mạnh nhất là hoạt động môi giới, đạt 334.9 tỷ đồng, hoàn thành 149.8% KH,

tăng 262% yoy nhờ tận dụng tốt cơ hội tăng trưởng mạnh về quy mô giao dịch của thị trường, lãi từ cho vay
margin và ứng trước cũng được hưởng lợi từ hoạt động môi giới mang lại kết quả tích cực, đạt 240 tỷ
đồng, hoàn thành 118% KH, tăng 115% yoy. Đối với hoạt động tư doanh, với chiến lược đầu tư linh hoạt
bám sát diễn biến thị trường, hiệu quả hoạt động tự doanh đạt 49.5 tỷ đồng, hoàn thành 102% KH, tăng 37%

yoy. Ngoài ra, hoạt động tư vấn đã chuyển đổi tập trung đẩy mạnh tư vấn thu xếp vốn thông qua phát
hành trái phiếu và đại lý phân phối TPDN song song với các hoạt động tư vấn truyền thống khác đã đem
lại hiệu quả doanh thu đáng kể với mức tăng doanh thu gấp 2 lần cùng kỳ năm trước, đạt 27.2 tỷ đồng,
hoàn thành vượt 36 % KH.

 Bên cạnh việc doanh thu tăng mạnh, nhờ việc kiểm soát tốt chi phí hoạt động, LNST lũy kế 9 tháng của
công ty ghi nhận đạt 185.13 tỷ đồng, hoàn thành 139% KH, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước
(trong đó, LNST thực hiện đạt 152.12 tỷ đồng, hoàn thành 131% KH). Do đó, hiệu suất sinh lời ROE trong
9M21 cũng chứng kiến mức cải thiện khả quan, đạt 8.82% so với 4.52% cùng kỳ.
*Tham khảo Báo cáo tài chính & Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên và Quý III năm 2021 tại https://bvsc.com.vn

Tổng doanh thu
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CÁC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ MỚI
MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN QUA EKYC
Trong chuỗi hoạt động thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công
nghệ vào hoạt động kinh doanh, BVSC cho ra mắt dịch vụ mở tài khoản
trực tuyến dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt eKYC, giúp khách
hàng mở tài khoản nhanh chóng ở bất cứ nơi đâu và bất cứ thời điểm nào
trong ngày, từ đó nâng cao trải nghiệm các tiện ích công nghệ cho khách
hàng, đồng thời thích ứng với những tác động không mong muốn từ bên
ngoài như đại dịch Covid-19.

CHI HỘ ĐIỆN TỬ VỚI BAOVIETBANK
Tiếp theo kênh thu chi hộ điện tử đã triển khai với BIDV và Vietinbank,

tháng 05.2021 vừa qua, BVSC hợp tác triển khai với Baovietbank, nhằm
giảm thiểu thời gian chờ đợi khi rút tiền từ tài khoản chứng khoán về tài
khoản ngân hàng, nhà đầu tư có thể thực hiện các hoạt động chuyển tiền
nhanh chóng qua kênh giao dịch online và được nhận tiền ngay với thời gian

chỉ tính bằng giây, đồng thời sẽ được miễn phí chuyển tiền qua kênh chi hộ,
hưởng lợi ích nhân đôi.

ĐIỂM NHẤN HOẠT ĐỘNG
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN diễn ra vào tháng 4.2021, đã thông qua các vấn đề như: KQKD năm 2020
và KHKD năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 , trong đó có
phương án chi trả cổ tức là 8% trên mệnh giá cổ phần; sửa đổi điều lệ và quy chế
nội bộ về quản trị công ty, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Toàn bộ BB và
NQ ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của công ty theo đường dẫn:
https://bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/aaa/BVSC_Nghi%20quyet%20DH
DCD_2021.pdf
 TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN

TOÀN HẠNH PHÚC. Tên gọi của chương trình này cũng chính là giá trị
hướng tới cho NLĐ và cho cộng đồng trong suốt hành trình xây dựng sự phát
triển bền vững của BVSC, và điều đó đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch
bệnh như hiện nay. Thời gian qua, Công ty đã triển khai ủng hộ các đơn vị tuyến

đầu (Các bệnh viện, các Trung tâm y tế, UBND quận…) bằng cả tiền mặt và hiện
vật để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch lên đến gần 2 tỷ đồng. Đồng thời, Công
ty đã tích cực hỗ trợ thực hiện tiêm phòng vaccine Covid -19 cho CBNV và đến
nay tỷ lệ đủ 02 mũi vaccine tại BVSC đã đạt 95%, giúp môi trường làm việc thực
sự an toàn, hạnh phúc, cùng nhau vượt qua đại dịch

ĐƯỢC VINH DANH LÀ DOANH NGHIỆP
NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG

TIN NĂM 2021 trong khuôn khổ chương trình IR
AWARD 2021: Là Công ty chứng khoán tiêu biểu trên
PHÁT HÀNH ẤN PHẨM “BÁO CÁO

thị trường, một doanh nghiệp niêm yết, và đặc biệt

THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 – BƯỚC CHUYỂN

BVSC cũng là nhà tư vấn hàng đầu về tư vấn tài chính

2020”

doanh nghiệp, do đó BVSC đặc biệt chú trọng việc đảm

Chi tiết đăng tải tại:

bảo thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông,

https://bvsc.com.vn/News/2021419/887697/bvsc-

đối xử bình đẳng với cổ đông của Công ty; hoạt động

cong-bo-bao-cao-thuong-nien-nam-2020.aspx

công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, minh bạch và
công bằng đảm bảo theo đúng quy định của Luật.

ĐƯỢC VINH DANH VỚI GIẢI THƯỞNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHUYỂN ĐỔI
SỐ TỐT NHẤT VIỆT NAM do Global Banking &
Finance Review trao tặng: Công ty luôn nỗ lực

không ngừng trong việc đẩy quá trình chuyển đổi số
và ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh bao
gồm nâng cấp và hoàn thiện hệ thống giao dịch trực
tuyến Bwise, BVS@Mobile và những tiện ích công

nghệ cho khách hàng.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Chuỗi hoạt động chung tay cùng lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Ủng hộ tiền mặt Quỹ phòng chống Covid của các đơn vị sau: UBMTTQ

TPHCM (300 triệu đồng), Bệnh viên Phổi Trung Ương (300 triệu đồng), Bệnh
viện Bạch Mai (300 triệu đồng)
Trao tặng 300 bộ kit test xét nghiệm virut SARS-CoV2 cho Bệnh viện Phổi
Trung Ương

Trao tặng 5 máy thở Oxy lưu lượng cao ủng hộ BV Dã chiến 13 tại TPHCM
Trao tặng 10 phích bảo quản vaccine và một số thiết bị y tế khác cho Trung tâm
y tế quận Cầu Giấy

Trao tặng 50,000 khẩu trang cho Sư đoàn 7, quân đoàn 4 tham gia chống dịch
tại Bình Dương
Trao tặng 3000 khẩu trang và 3000 bộ quần áo bảo hộ cấp độ 3 cho UBND
quận Hoàn Kiếm

THÔNG TIN KHÁC
1. CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2020
Công ty thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2020, tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
•

Thời gian thực hiện: 20/10/2021

•

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 20/10/2021 tại các Phòng lưu ký và Phòng giao
dịch thuộc Công ty CP chứng khoán Bảo Việt
*Tham khảo thông tin chi tiết tại: https://bvsc.com.vn/NewEvent/2021928/946839/bvsc-cbtt-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-thanh-toan-co-tuc-nam-2020.aspx

2. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN TRỤ SỞ CHÍNH VÀ THÔNG QUA
MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ
Ngày 11/10/2021 vừa qua, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương cho Công ty

ký hợp đồng thuê văn phòng tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội với Tập đoàn Bảo Việt, và
đồng thời ban hành Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung thay đổi Trụ sở chính
của Công ty và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:
•

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 08/11/2021

•

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến từ 11/11/2021- 12/12/2021

*Tham khảo thông tin chi tiết tại: https://bvsc.com.vn/NewEvent/20211011/949946/bvsc-cbtt-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-tham-gia-lay-y-kien-co-dongbang-van-ban-nam-2021.aspx
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