
 

 

VNDIRECT công bố kết quả kinh doanh Quý 1/2022 với lợi 

nhuận trước thuế (LNTT) đạt 956,3 tỷ đồng, tăng 48% so với 

cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 26,52% kế hoạch năm 2022 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022 – Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: 

VND, “VNDIRECT” hoặc “Công ty”) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiêu biểu Quý 1/2022 

(Q1/2022). 

 

Tóm tắt kết quả kinh doanh và tình hình tài chính Quý 1/2022 

 Doanh thu: VNDIRECT báo cáo doanh thu thuần đạt 1.766 tỷ đồng trong Quý 1/2022, 

tăng 61% so với Quý 1/2021.  

 Lợi nhuận: VNDIRECT ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 48% so với cùng kỳ 

năm trước, đạt 956,3 tỷ đồng; cùng với đó, lợi nhuận ròng (LNST) chạm mốc 762,2 tỷ 

đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.  

 Tổng tài sản: Tổng tài sản của riêng Quý 01/2022 của VNDIRECT đạt 42.451 tỷ đồng, 

tăng 15,2% so với quý cuối năm 2021. 

 Vốn chủ sở hữu (VCSH): VNDIRECT ghi nhận tổng VCSH đạt 10.141 tỷ đồng tại Quý 

1/2022, tăng 5,6% so với Quý 4/2021. 

 Vốn hóa: Quy mô vốn hóa của VNDIRECT tăng mạnh, đạt hơn 40.000 tỷ đồng tính đến 

thời điểm hiện tại. 

 

Mở đầu năm 2022, trong bối cảnh thị trường không còn nhiều sự thuận lợi như trước, sự tăng 

trưởng mạnh về số tài khoản mở mới kết hợp với định hướng kinh doanh và kế hoạch tăng vốn 

phù hợp, bất chấp khó khăn, VNDIRECT đã ghi nhận sự nhảy vọt trong kết quả kinh doanh và 

quy mô cả về vốn hóa lẫn tài sản so với cùng kỳ đầu năm 2021.  

  

Kết quả kinh doanh theo từng mảng trong Quý 1/2022 

 Dịch vụ chứng khoán:  

o Phí môi giới: Theo như ghi nhận tại Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2022, doanh thu 

mảng dịch vụ môi giới đạt 461,62 tỷ đồng, tăng 72,84% so với cùng kỳ năm trước. Kết 

thúc Quý 1/2022, mảng môi giới chứng khoán của VNDIRECT chiếm 8,01% thị phần 



 

 

tại HOSE, tăng nhẹ từ 7,46% trong quý trước. Trước sự cạnh tranh ngày càng cao, 

VNDIRECT vẫn giữ vị thế thứ ba toàn ngành.   

o Lãi cho vay giao dịch ký quỹ: đem lại 464,28 tỷ đồng doanh thu vào Quý 1/2022, 

tăng 168,59% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay margin hiện nay đạt 17,122 

tỷ đồng, tăng mạnh 161,95% so với quý đầu năm 2021. Lãi suất margin trung bình 

của VNDIRECT ước tính là 11,4% trong Quý 1/2022.  

 Ngân hàng đầu tư (IB): ghi nhận 72 tỷ đồng doanh thu vào Quý 1/2022 tăng 1325,44% 

so với cùng kỳ 2021. Sự tăng trưởng này đến từ việc đa dạng cơ cấu doanh thu và sự 

phát triển của hoạt động IB.   

 Thị trường vốn: đạt doanh thu 760,15 tỷ đồng vào Quý 1/2022 (tăng 18,26% so với cùng 

kỳ).  

 

Nguồn: VNDIRECT BCTC Q1/2022 

 

Trong bốn mảng kinh doanh chính của VNDIRECT, Lãi cho vay giao dịch ký quỹ và Ngân hàng 

đầu tư là hai mảng kinh doanh có tốc độ phát triển cao nhất, đóng góp vào tăng trưởng doanh 

thu của Công ty trong đầu năm 2022.   

  

Bức tranh tài sản Quý 1/2022 



 

 

 Đầu tư fixed-income & HTM: Số dư vào trái phiếu niêm yết tăng 13,48% so với Quý 4 

năm 2021, đạt 1.305 tỷ đồng, cùng với đó, trái phiếu chưa niêm yết tăng 37,53% so với 

quý cuối năm 2021, đạt 4.503 tỷ đồng. Chứng chỉ tiền gửi tăng 24,2% so với quý liền 

trước đó ở mức 7.239 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tài sản HTM tăng lên 8.113 tỷ đồng, cao hơn 

52,73% so với Quý 4/ 2021.   

 Tư doanh và danh mục phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền: Số dư đầu tư nguồn 

vốn tăng mạnh 15% so với quý cuối cùng năm trước, đạt 2.324 tỷ đồng. 

 

Tính đến Quý 01/2022, tổng tài sản của VNDIRECT đạt 42.451 tỷ đồng, mở rộng quy mô thêm 

15,2% so với cuối năm 2021. Giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 40.000 tỷ đồng vào ngày 31 tháng 

03 năm 2022, xếp thứ hai trong những công ty chứng khoán đã niêm yết trên thị trường.  

 

Hoạt động của Công ty Lũy Kế Quý 1/2022 

1. Thông tin nổi bật về tài chính 

Kết thúc Quý 01/2022, VNDIRECT vẫn đang theo sát mục tiêu kinh doanh của ban lãnh đạo vào 

năm 2022. Chi tiết các mục tiêu như sau:  

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)  Kết quả 2021 Kế hoạch 2022 Kết quả Q1 2022 Đạt kế hoạch 

Tổng doanh thu hoạt động  5.776  5.395  1.776  32,92%  

Lợi nhuận trước thuế  2.734  3.605  956  26,52%  

Lợi nhuận sau thuế  2.178  2.884  762  26,42%  

  

Lợi nhuận của VNDIRECT tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý 1/2022. ROAE (TTM) đạt 29,5%, 

thấp hơn so với 32,49% vào năm 2021. Cùng với đó, ROAA (TTM) là 7,45% trong quý đầu năm 

2022 giảm nhẹ so với 8,41% của năm 2021. 

2. Thông tin nổi bật về huy động vốn 

Ngày 07 tháng 03 năm 2022, VNDIRECT kết thúc đợt chào bán ba lô trái phiếu ra công chúng 

cho các trái chủ là các nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Đây là trái 

phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Cụ thể, lô trái 

phiếu thứ nhất có giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 8%/năm; lô trái phiếu thứ hai 

giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 8,2%/năm cho kỳ đầu tiên và bằng tổng lãi suất 

tham chiếu cộng biên độ 2,6%/năm cho các kỳ tiếp theo; lô thứ ba là 400 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, 

lãi suất cố định 8,4%/năm cho kỳ đầu tiên và bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 



 

 

2,8%/năm cho các kỳ tiếp theo. Trái phiếu được thanh toán định kỳ 12 tháng một lần. Lãi suất 

tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 

12 tháng do Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank công bố. 

 

Ngày 14 tháng 04 năm 2022,  kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, VNDIRECT 

đã phát hành gần 435 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu tương 

đương tỷ lệ 100% và đồng thời phát hành thêm gần 348 triệu cổ phiểu thưởng với tỷ lệ 80%. 

 

3. Thông tin nổi bật về khách hàng  

Quý 1/2022 tiếp tục đã thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường. Theo xu hướng 

này, số lượng tài khoản mới (kể từ đầu năm 2022) tại VNDIRECT tăng 66.783 tài khoản, chiếm 

khoảng 9,89% số lượng tài khoản mới trên toàn ngành. Đến cuối Quý 1/2022, tổng số tài khoản 

tại VNDIRECT chạm ngưỡng hơn 774.000 tổng giá trị tài sản thực tế (NAV) là 8,57 tỷ USD.  

  

 

Nguồn: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

4. Thông tin nổi bật về sản phẩm dịch vụ 

 Heo đất điện tử DGO: Ngày 27 tháng 01 năm 2022, VNDIRECT giới thiệu sản phẩm Heo 

đất điện tử dành cho thế hệ trẻ tương lai của Việt Nam, giúp trẻ có thể học cách tiết kiệm 

và đầu tư tài chính với số tiền có được từ thành quả lao động của người thương cho trẻ. 
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Với số vốn tối thiểu là 01 triệu đồng, số tiền dành cho trẻ sẽ được phân bổ đều vào Quỹ 

đầu tư cổ phiếu VNDAF và Quỹ đầu tư trái phiếu VNDBF trong thời hạn 03 năm. 

 

 Hỗ trợ lãi suất qua đêm (DCASH): Được VNDIRECT ra mắt vào cuối năm 2021 và số 

lượng khách hàng đăng ký tăng mạnh trong Quý 01/2022, sản phẩm Hỗ trợ lãi suất qua 

đêm cung cấp giải pháp hỗ trợ lãi suất cho số tiền nhàn rỗi của nhà đầu tư. Giờ đây, số 

dư tiền gửi trên tài khoản chứng khoán của khách hàng sẽ được tối ưu khả năng sinh lời 

với mức lãi suất được hưởng là 3%/ năm (trước thuế thu nhập cá nhân), lãi được chi trả 

theo ngày, khách hàng chỉ cần đăng ký một lần duy nhất, tiền lãi được hỗ trợ tự động mỗi 

đêm sau đó được hoàn trả đầy đủ cùng với tiền gốc vào tài khoản trước giờ giao dịch tiếp 

theo. 

5. Thông tin nổi bật về công nghệ 

 Ứng dụng DLINK phiên bản 1.0: Được chính thức đưa vào hoạt động trong Quý 1/2022 

kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2022. DLINK mang sứ mệnh trở thành một công cụ hữu hiệu 

của VNDIRECTORs không chỉ giao tiếp nội bộ trong Công ty mà còn có thể giao tiếp trực 

tiếp với khách hàng mình quản lý. 

 

 Luồng mở tài khoản mới: Kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2022, VNDIRECT chính thức áp 

dụng luồng mở tài khoản online, chỉ mất vài phút, khách hàng đã có thể mở tài khoản đầu 

tư tại VNDIRECT thành công hoàn toàn trực tuyến, không cần hồ sơ giấy và chỉ kích hoạt 

duy nhất một lần. Qua đó, khách hàng có thể ký hợp đồng điện tử mà không cần phải gửi 

chuyển phát hay đến Quầy giao dịch để gửi Hồ sơ giấy như trước đây. 

 

 Bảng giá DSave và Bảng giá Trái phiếu mới: Ngày 18 tháng 02 năm 2022, VNDIRECT 

ra mắt và cải tiến bảng giá mới nhằm hỗ trợ khách hàng tìm hiểu, lựa chọn và đầu tư các 

sản phẩm thuộc trục DSave - kênh đầu tư tiết kiệm cần thiết, tầng tháp thứ hai trong hành 

trình kiến tạo sức khỏe tài chính và bảo an thịnh vượng. Qua đó, các bảng giá này hỗ trợ 

khách hàng trong việc: 

 Nhận diện được trục dịch vụ DSave: Gồm 04 sản phẩm (DCash, DMoney, 

DBond, VBond) và dễ dàng tìm hiểu thông tin các sản phẩm. 

 Dễ dàng quan sát và lựa chọn đầu tư theo kỳ hạn phù hợp: Các sản phẩm 

thuộc trục DSave nói chung, các mã trái phiếu nói riêng được sắp xếp theo kỳ hạn 

đầu tư từ ngắn tới dài. 



 

 

 Tìm kiếm thông tin bằng bộ lọc nâng cao: Nhanh chóng tìm được đúng sản 

phẩm phù hợp với nhu cầu đầu tư bằng cách sử dụng bộ lọc có 3-4 tiêu chí. 

 Dễ dàng sử dụng sản phẩm: Tham gia đầu tư bất kỳ sản phẩm nào của DSave 

chỉ trong 5 phút và hoàn toàn online. 

 

 My Account Version 2 (MyDGO): Trang quản lý tài sản My Account chính thức thay đổi 

thành MyDGO với giao diện thân thiện và tích hợp các tính năng giúp khách hàng có thể 

quản lý đa tài sản tại VNDIRECT. Với sự thay đổi này, MyDGO đồng hành để hướng dẫn 

khách hàng thiết lập sức khỏe tài chính trọn đời thật dễ dàng và hiệu quả thông qua các 

công cụ là: 

 La bàn sức khỏe: Giúp khách hàng tự kiểm tra sức khỏe tài chính và điều kiện 

đầu tư ở thời điểm hiện tại, để từ đó, MyDGO lên kế hoạch hành động cụ thể thông 

qua thiết lập la bàn định hướng đầu tư. Qua đó, khách hàng có thể tiếp cận mọi 

cơ hội đầu tư trên thị trường và tự chủ quản lý tài sản. 

 La bàn đầu tư: Đưa ra các khuyến nghị giúp khách hàng lựa chọn các sản phẩm, 

dịch vụ đầu tư phù hợp với điều kiện đầu tư của từng khách hàng. MyDGO đã cập 

nhật đầy đủ các sản phẩm mới và sắp xếp theo tầng lớp tài sản để khách hàng dễ 

tìm hiểu, đăng ký bằng eContract và giao dịch ngay tại MyDGO. 

 La bàn thị trường: Cập nhật các thông tin theo nhịp đập thị trường, cung cấp các 

nhận định và ý kiến từ Chuyên gia phù hợp với danh mục đầu tư mà khách hàng 

đang nắm giữ và quan tâm. 

 

6. Các hoạt động phát triển nhân sự 

 VNDIRECT bổ sung quyền lợi điều trị bệnh Covid-19 cho nhân viên   

Trước tình thình dịch bệnh Covid-19 ngày càng gia tăng, với mong muốn VNDIRECTORs 

được chăm sóc y tế tốt nhất và giảm nỗi lo chi phí khám chữa bệnh, Bộ phận Nhân sự 

VNDIRECT đã làm việc với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) để bổ sung 

thêm quyền lợi điều trị Covid-19 cho toàn bộ nhân viên đang tham gia bảo hiểm sức khỏe.  

 

 Sự kiện VNDIRECT - HUTECH JOBFAIR 2022   

Ngày 19/3/2022, VNDIRECT đã có mặt tại sự kiện tuyển dụng trực tiếp của Đại học Công 

nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH).  

 



 

 

Sự kiện là nơi giải đáp những thắc mắc, trăn trở của các bạn sinh viên về con đường sự 

nghiệp tài chính nói chung và cơ hội nghề nghiệp tại VNDIRECT nói riêng. Dự kiến 

VNDIRECT sẽ có mặt tại nhiều sự kiện tuyển dụng hơn nữa nhằm mở rộng và bồi dưỡng 

đội ngũ trẻ. 

 

7. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

Tình nguyện Tết: Với mong muốn lan tỏa nhiều hơn những giá trị tới cộng đồng, vào ngày 29 

tháng 01 năm 2022 (ngày 27 Tết Âm Lịch), CLB Trái Tim Yêu Thương đã kết nối với Quỹ Hiểu 

và Thương để cùng trao tặng hơn 1000 phần quà Tết tới các đồng bào có hoàn cảnh khó khăn 

nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. 

 

Chương trình từ thiện xã hội Hiểu và Thương là sự tiếp nối của trường Thanh niên Phụng sự xã 

hội do Sư ông Thích Nhất Hạnh sáng lập vào năm 1964. Các hoạt động chính của Quỹ gồm: 

Chăm sóc trẻ; Người già neo đơn; Học bổng “Giúp em đến trường”; Xây cầu đường, giếng nước, 

nhà ở cho người nghèo và tặng quà Tết cho người nghèo. 

 

Kế hoạch hoạt động của Công ty trong Năm 2022 

Năm 2022 VNDIRECT sẽ tiếp tục tập trung chiến lược cốt lõi vào mảng dịch vụ đầu tư đa kênh 

cho chiến lược khách hàng cá nhân, trở thành một hệ sinh thái đầu tư đa dạng, đáp ứng được 

toàn diện nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản của mọi khách hàng. VNDIRECT vẫn tiếp tục duy trì 

các chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ để giữ vững được thị phần giao dịch 

chứng khoán, tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn, và cơ hội kinh doanh của mảng khách hàng 

cá nhân trong suốt chặng đường mới. VNDIRECT sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng năng lực cung cấp 

dịch vụ đầu tư đa kênh để mở rộng năng lực tiếp cận thị trường hướng tới nhóm nhà đầu tư mới. 

 

VNDIRECT đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2022 là: (i) tăng trưởng thị phần môi giới đạt 

mức cao hơn so với mức đạt được năm 2021; (ii) lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 3.605 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 2.884 tỷ đồng. 

 

Dự kiến trong năm 2022 hoặc 2023, VNDIRECT sẽ trình Đại hội Cổ Đông thực hiện kế hoạch 

tăng vốn mới thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ 20% và trực tiếp cho các nhà 

đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty. Theo 

đó, giá chào bán cổ phiếu được xác định dựa trên cơ sở căn cứ theo giá trị số sách và giá thị 



 

 

trường tại thời điểm thực hiện việc chào bán. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 

trong 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

 

  



 

 

Giới thiệu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND, “VNDIRECT” hoặc “Công ty”) mong 

muốn xây dựng và phát triển thành một định chế tài chính được khách hàng tin chọn, nơi cung 

cấp dịch vụ và sản phẩm đầu tư tài chính uy tín, minh bạch với đội ngũ con người làm nghề có 

đạo đức và tinh thần dấn thân phụng sự, cùng nền tảng công nghệ tích hợp đa kênh tài sản, phù 

hợp với trải nghiệm cho mọi đối tượng khách hàng. Với mục tiêu đó, VNDIRECT sẽ trở thành nơi 

hội tụ trí tuệ và kết nối trí thức toàn cầu, khơi thông dòng vốn của toàn dân, tạo cơ hội cho mọi 

người dân được tham gia cùng các doanh nghiệp đóng góp vào Giấc mơ Việt Nam – mang lại 

giá trị phụng sự cho mọi người dân Việt Nam. 

 

Liên hệ 

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư 

Ông Lê Đức Phương 

M: (84) 904 530 675  

E: phuong.leduc@vndirect.com.vn 

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này chủ yếu cung cấp thông tin cho người đọc, tuy nhiên có những nhận định 

về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược của VNDIRECT có thể liên quan đến nhiều yếu tố rủi ro và sự 

không chắc chắn. Những nhận định tương lai này, bao gồm cả những dự báo, ước tính, dự phóng, kỳ vọng, giả định 

của VNDIRECT, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắc và những yếu tố không thể dự báo hoặc tiềm ẩn, 

nằm ngoài tầm kiểm soát của VNDIRECT, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài 

chính, hoặc vị thế, thành tích của VNDIRECT khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm định 

trong các nhận định tương lai. Trừ khi pháp luật có quy định khác, VNDIRECT được miễn trừ trách nhiệm trong việc 

cập nhật lại các nhận định về tương lai đó để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống xảy ra trong tương lai. Người đọc 

báo cáo này không nên xem các nhận định này là cam kết về kết quả hoạt động kinh doanh, vị thế, thành tích, các sự 

kiện sẽ xảy ra của VNDIRECT trong tương lai và được khuyến cáo là không nên dựa vào quá mức. 


