
 

 

VNDIRECT công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước 

thuế (LNTT) đạt 646,86 tỷ đồng trong Quý 2/2022, 1.603 tỷ đồng 

trong 06 tháng đầu năm 2022. Lợi nhuận trước thuế 06 tháng 

đầu năm 2022 tăng 41,13% so với cùng kỳ, hoàn thành 44,47% 

kế hoạch năm 2022 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 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 2/2022 

(Q2/2022) và nửa đầu năm 2022. 

 

Tóm tắt kết quả kinh doanh và tình hình tài chính Quý 2/2022 và 06 

tháng đầu năm 2022 

▪ Doanh thu: VNDIRECT báo cáo doanh thu thuần đạt 1.837 tỷ đồng trong Quý 2/2022, 

tăng 73,89% so với Quý 2/2021. VNDIRECT ghi nhận doanh thu thuần trong 6 tháng đầu 

năm 2022 đạt 3.604 tỷ đồng, tăng 67,30% so với cùng kỳ năm 2021 là 2.154 tỷ đồng. 

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 đã hoàn thành 66,80% kế hoạch cả năm 2022. 

▪ Lợi nhuận: VNDIRECT ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 32,03% so với cùng 

kỳ năm trước, đạt 646,9 tỷ đồng; cùng với đó, lợi nhuận ròng (LNST) chạm mốc 524,22 

tỷ đồng, tăng 34,67% so với cùng kỳ. Tính 6 tháng đầu năm 2022, VNDIRECT ghi nhận 

LNTT đạt 1.603 tỷ đồng và LNST đạt 1.286 tỷ đồng, tăng lần lượt 41,13% và 42,21% so 

với cùng kỳ 2021. Riêng LNTT 6 tháng đầu năm 2022 đã hoàn thành 44,47% kế hoạch 

lợi nhuận cả năm 2022. 

▪ Tổng tài sản: Tổng tài sản của riêng Quý 02/2022 của VNDIRECT đạt 44.343 tỷ đồng, 

tăng 20,33% so với quý cuối năm 2021. 

▪ Vốn chủ sở hữu (VCSH): VNDIRECT ghi nhận tổng VCSH đạt 14.406 tỷ đồng tại Quý 

2/2022, tăng 50% so với Quý 4/2021. 

▪ Vốn hóa: Quy mô vốn hóa của VNDIRECT có sự điều chỉnh mạnh cùng với biến động 

chung của thị trường, khiến cho mức vốn hóa giảm về trên 21.000 tỷ đồng tính đến thời 

điểm 30 tháng 06 năm 2022. 

 



 

 

Bất chấp khó khăn trong nửa đầu năm 2022, trong bối cảnh thị trường không còn nhiều sự thuận 

lợi như trước, khi các rủi ro vĩ mô trên thế giới bắt đầu ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam, kết 

hợp tâm lý bi quan của nhà đầu tư đã khiến thanh khoản trên thị trường càng lúc co lại, 

VNDIRECT vẫn ghi nhận sự tăng trưởng trong kết quả kinh doanh và quy mô tài sản so với cùng 

kỳ năm 2021 cũng như Quý 04/2021.  

  

Kết quả kinh doanh theo từng mảng trong Quý 2/2022 và lũy kế 06 

tháng đầu năm 2022 

▪ Dịch vụ chứng khoán:  

o Phí môi giới: Theo như ghi nhận tại Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2022, doanh thu 

mảng dịch vụ môi giới đạt 329,72 tỷ đồng, giảm 11,20% so với cùng kỳ năm trước. 

Nguyên do là vì mức thanh khoản thị trường, cụ thể thanh khoản trung bình 20 phiên 

Quý 2/2022 đã giảm hơn 30% so với Quý 1/2022 và giảm hơn 20% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Kết thúc Quý 2/2022, mảng môi giới chứng khoán của VNDIRECT chiếm 

7,96% thị phần tại HOSE, giảm nhẹ từ mức 8,01% trong quý trước, bên cạnh đó 

VNDIRECT chiếm lần lượt 10,17% và 10,50% thị phần tại HNX và UPCOM. 

VNDIRECT vẫn tiếp tục giữ vị thế thứ 3 toàn ngành xét riêng trên HOSE, và vị trí thứ 

2 tại sàn HNX và UPCOM.  

o Lãi cho vay giao dịch ký quỹ: đem lại 423 tỷ đồng doanh thu vào Quý 2/2022, tăng 

73,07% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 06 tháng đầu năm đạt 887,30 tỷ, tăng 

112,64% so với cùng kỳ. Bất chấp thanh khoản thị trường giảm mạnh trong Quý 

2/2022, tuy nhiên lượng khách hàng đã tăng lên so với cùng kỳ, cộng với việc dư nợ 

cho vay margin trung bình tăng hơn 30% so với cùng kỳ, nhờ việc VNDIRECT tăng 

vốn giúp cho năng lực cho vay margin cải thiện dẫn tới nhiều dư địa tăng trưởng 

margin trong thời gian tới. 

▪ Ngân hàng đầu tư (IB): ghi nhận 88,76 tỷ đồng doanh thu vào Quý 2/2022 tăng 38,56% 

so với cùng kỳ 2021, tính tổng 06 tháng đầu năm thì mảng Ngân hàng đầu tư của 

VNDIRECT đạt 167,41 tỷ đồng, tăng 117,03% so với cùng kỳ 2021. Sự tăng trưởng này 

đến từ việc đa dạng cơ cấu doanh thu gồm các mảng bảo lãnh phát hành và tư vấn tài 

chính, cũng như sự phát triển của hoạt động đến từ việc VNDIRECT đã xác định đúng 

trọng tâm và đã nâng cao được năng lực bảo lãnh phát hành, giúp doanh nghiệp giải 

quyết được các bài toán khó khăn về vốn, thanh khoản cũng như hỗ trợ khách hàng tối 

ưu được nguồn vốn và dòng tiền.   



 

 

▪ Thị trường vốn: đạt doanh thu 989,25 tỷ đồng vào Quý 2/2022 (tăng 163,81% so với 

cùng kỳ).  

 

Nguồn: VNDIRECT BCTC riêng lẻ Q2/2022 

 

Trong cơ cấu doanh thu của VNDIRECT thì Lãi cho vay giao dịch ký quỹ và Thị trường vốn là hai 

mảng kinh doanh có tốc độ phát triển cao nhất, đóng góp vào tăng trưởng doanh thu của 

VNDIRECT trong nửa đầu năm 2022. Theo đó, tình hình thị trường không được thuận lợi đã tác 

động đến doanh thu từ phí môi giới.  

  

Bức tranh tài sản Quý 2/2022  

▪ Đầu tư fixed-income & HTM: Số dư vào trái phiếu doanh nghiệp tăng 296,80% so với 

cuối năm 2021, đạt 6.870 tỷ đồng, việc nhóm trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh tới từ 

việc định hướng tăng vốn và chiến lược kinh doanh từ hoạt động IB tiếp tục mở rộng, dẫn 

tới làm tăng quy mô của bảng cân đối kế toán. Cùng với đó, trái phiếu tổ chức tín dụng 

ghi nhận ở mức 1.875 tỷ đồng, tăng nhẹ 12,41% so với Quý 4/2021, còn trái phiếu chính 

phủ giảm 23,18% so với quý 4 năm 2021, đạt 787,79 tỷ đồng.  

Chứng chỉ tiền gửi tăng 65,49% so với Quý 4/ 2021 ở mức 9.647 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 

tài sản HTM tăng lên 7.892 tỷ đồng, cao hơn 48,57% so với Quý 4/ 2021.   
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▪ Tư doanh và danh mục phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền: Số dư đầu tư nguồn 

vốn giảm 11% so với quý cuối cùng năm 2021, đạt 1.799 tỷ đồng. 

▪ Dư nợ cho vay margin: Dư nợ trong Quý 2/2022 đạt 11.664 tỷ đồng, giảm 24,62% so 

với thời điểm cuối năm 2021. Lãi suất margin trung bình của VNDIRECT ước tính là 

12,47% trong Quý 2/2022. Nguyên nhân xuất phát từ bối cảnh thị trường chung không 

được thuận lợi, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, dẫn tới dư nợ cho vay margin giảm khi 

so với quý đầu năm 2022. Tuy nhiên so với cùng kỳ Quý 02/2021 khi còn nhiều hạn chế 

về dư nợ tối đa, lãi vay margin Quý 2/2022 có kết quả tích cực bắt nguồn từ năng lực cho 

vay của VNDIRECT đã tăng thêm do tăng vốn. 

 

Tính đến Quý 02/2022, tổng tài sản của VNDIRECT đạt 44.342 tỷ đồng, mở rộng quy mô tăng 

trưởng thêm 20,33% so với cuối năm 2021. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 21.000 tỷ đồng 

vào ngày 30 tháng 06 năm 2022, xếp thứ 01 trong những công ty chứng khoán đã niêm yết trên 

thị trường. 

 

Hoạt động của VNDIRECT trong Quý 2/2022 

1. Thông tin nổi bật về tài chính 

Kết thúc Quý 02/2022, 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 6 tháng 

đầu năm 2022 
Đạt kế hoạch 

Tổng doanh thu hoạt động  5.776  5.395  3.604 66,80%  

Lợi nhuận trước thuế  2.734  3.605  1.603  44,47%  

Lợi nhuận sau thuế  2.178  2.884  1.286 44,61%  

  

Lợi nhuận của VNDIRECT tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý 2/2022. ROAE (TTM) đạt 26,69%, 

thấp hơn so với mức ROAE (TTM) 34,03% vào cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, ROAA (TTM) là 

7,66% trong quý thứ hai năm 2022 giảm nhẹ so với ROAA (TTTM) 8,08% của năm 2021. 

 

2. Thông tin nổi bật về huy động vốn 

Vào tháng 4 năm 2022, VNDIRECT hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông 

hiện hữu (thông qua hình thức thực hiện quyền) với giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ 

phiếu, tỷ lệ 1:1. Qua đó, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 4.349 tỷ đồng, giúp tổng Vốn 



 

 

chủ sở hữu tăng thành 14.406 tỷ đồng, mở ra động lực phát triển cho các hoạt động cho vay và 

đầu tư. 

 

3. Thông tin nổi bật về công nghệ và sản phẩm dịch vụ 

▪ Nền tảng tìm kiếm thông tin bất động sản PROPFIT: Vào ngày 24 tháng 05 năm 2022, 

DHOMES ra mắt nền tảng PROPFIT để hỗ trợ người dùng có thể tìm hiểu toàn bộ thông 

tin, hình ảnh của các căn hộ trong một dự án hoặc nhà đất trước khi đi trực tiếp xem nhà. 

PROPFIT hỗ trợ cung cấp thông tin bất động sản tại hầu hết các khu vực trên toàn quốc, 

giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin của hơn 1.350 chung cư, 19.000 con phố và 

350 dự án đất nền. 

 

▪ Giao diện DSAVE mới: Ngày 18 tháng 04 năm 2022, DSAVE – kênh đầu tư tiết kiệm 

cần thiết, tầng tháp thứ hai trong hành trình DGO đã cho ra mắt bảng giá DSAVE hiển thị 

tại mục “Tháp tài sản” của My DGO với nhiều tính năng ưu việt:   

o Lãi suất hiển thị trực quan, rõ ràng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn.  

o Bộ lọc với các tiêu chí số tiền đầu tư, kỳ hạn, thông tin trái phiếu giúp khách hàng 

nhanh chóng tìm ra phương án đầu tư phù hợp nhất. 

o Thao tác đơn giản, nhanh chóng chỉ trong 5 phút và hoàn toàn trực tuyến. 

 

4. Các hoạt động phát triển nhân sự 

▪ VNDIRECT đi muôn nơi với loạt sự kiện “Ngày hội việc làm” từ Nam tới Bắc   

Tháng 5, tháng 6 là mùa "cao điểm" của loạt sự kiện việc làm cực chất dành cho các bạn 

sinh viên. Với mong muốn đồng hành cùng các bạn sinh viên trong việc định hướng bước 

đường sự nghiệp, cũng như đem đến những cơ hội nghề nghiệp và môi trường học, làm 

nghề tài chính chuyên nghiệp, VNDIRECT đã cùng nhau "sải bước" tới các trường Đại 

học trên cả 2 miền Nam Bắc để tham dự các chương trình JOB FAIR cực cháy.  

 

▪ Giao lưu với sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh 

tế - Đại học Quốc gia Hà Nội   

Tháng 5 vừa qua, VNDIRECT vui mừng tổ chức chuỗi sự kiện chào đón các bạn sinh viên 

Khoa Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.  

 



 

 

Tại sự kiện, các bạn trẻ đã có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ thực tiễn đến từ 

đội ngũ chuyên gia làm nghề đến từ VNDIRECT. Qua đó, các bạn đã được thu nạp kiến 

thức bổ ích về thị trường tài chính, có cảm nhận chân thực về môi trường làm việc; và tìm 

hiểu tố chất cũng như văn hóa của con người tại VNDIRECT. 

 

5. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

▪ DClub: Dclub đặc biệt tặng 500 cuốn ấn phẩm Lá thư làng Mai số 45 – 2022 với những 

bài viết tưởng nhớ Sư ông Làng Mai – Thiền sư Nhất Hạnh cho các VNDIRECTORs.   

Đây là ấn phẩm đặc sắc gửi lời tri ân của cộng đồng quốc tế với Sư Ông, bao gồm những 

bài viết kỷ niệm về chặng đường 40 năm Làng Mai, một hành trình chứa đựng biết bao 

tình thương yêu và tâm huyết của Sư Ông với chí nguyện làm mới và phát triển đạo Bụt 

trên toàn thế giới.   

Đặc biệt trong ấn phẩm này, Chủ tịch Phạm Minh Hương cũng đã gửi gắm tâm ý và giấc 

mơ qua bài viết “Giấc mơ Đại Đồng”. 

 

▪ Từ thiện: Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Quý Thầy, Quý Sư Cô tại Làng Mai Thái 

Lan – những người chăm sóc nuôi dưỡng “tâm” cho các VNDIRECTORs -  cũng gặp rất 

nhiều khó khăn. Vì vậy bằng tất cả sự biết ơn và lòng thành kính, VNDIRECT xin gửi lời 

tri ân bằng việc cúng dường một phần tiền mua thực phẩm tại tu viện Làng Mai Thái Lan 

trong thời gian năm 2022 với số tiền cúng dường 400 triệu đồng mỗi tháng. 

  

 

 

  



 

 

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. 


