
 

 

VNDIRECT Hoạt động kinh doanh Quý 3/ 2021 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021 – Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh tiêu biểu cho đến quý 3, 2021.  

Kết quả kinh doanh Quý 3/ 2021 

Quý 3/ 2021 ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 122% so với cùng kỳ năm trước, đạt 686,34 tỷ 

đồng; cùng với đó, lợi nhuận thuần chạm mốc 548,85 tỷ đồng, tăng 115%so với cùng kỳ năm 

trước. VNDIRECT giữ vững vị thế nằm trong top các công ty môi giới chứng khoán trong nước 

tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong quý này. Kết quả của Quý 3/ 2021 được dẫn dắt bởi 4 hoạt 

động kinh doanh: 

- Dịch vụ chứng khoán 

o Phí môi giới: Theo như ghi nhận, doanh thu đạt 433,31 tỷ đồng (tăng 291% so 

với cùng kỳ năm trước) đến từ việc khối lượng giao dịch tại VNDIRECT tăng mạnh. 

Vào quý 3/ 2021, mảng môi giới chứng khoán của VNDIRECT chiếm 7,72% thị 

phần tại HOSE, tăng nhẹ từ 6.92% trong quý trước. Trước sự cạnh tranh ngày 

càng lớn trong ngành chứng khoán, VNDIRECT giữ vững vị thế đứng thứ 3 toàn 

ngành.  

o Lãi Ký Quỹ: mang về 313,14 tỷ đồng doanh thu vào quý 3/ 2021 (tăng 311% so 

với cùng kỳ năm trước). Dư nợ cho vay margin hiện nay đạt 11,317 tỷ đồng, tăng 

140% so với năm 2020. Lãi suất margin trung bình của VNDIRECT ước tính là 

12.16% trong quý 3/ 2021, cao hơn so với 11,9% bình quân nửa năm 2021. Dù 

cho lãi suất thị trường có xu hướng giảm và tỷ lệ cạnh tranh ngày càng cao giữa 

các công ty trong ngành, VNDIRECT vẫn kết thúc quý 3 kiểm soát lợi suất cho vay 

ký quỹ tốt.  

- Ngân hàng đầu tư: ghi nhận 150,78 tỷ đồng doanh thu vào quý 3/ 2021 và gần gấp ba 

lần doanh thu của quý 2/ 2021. VNDIRECT thành công hoàn thành một số giao dịch tư 

vấn trái phiếu doanh nghiệp nhằm huy động vốn cho dự án năng lượng tái tạo với tổng 

giá trị 13 nghìn tỷ đồng.  

- Thị trường vốn:  đạt doanh thu 664,09 tỷ đồng vào quý 3/ 2021 (tăng 107% so với cùng 

kỳ). 

o Đầu tư fixed-income & HTM: ghi nhận tài sản ở mức 13,360 tỷ đồng. Đáng chú 

ý, số dư vào trái phiếu niêm yết tăng mạnh 217% so với năm 2020, đạt 1,059 tỷ 

đồng, cùng với đó, trái phiếu chưa niêm yết tăng 345% so với cuối 2020, đạt 2,600 



 

 

tỷ đồng. Chứng chỉ tiền gửi tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 4,536 tỷ. 

Bên cạnh đó, tài sản HTM tăng lên 5,164 nghìn tỷ đồng, cao hơn 8% so với năm 

2020.  

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

nguồn vốn tăng mạnh 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,168 tỷ đồng vào quý 

3/ 2021. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn là 14% trong Quý 3/2021 - phù 

hợp với chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư 

 

(nguồn: VNDIRECT BCTC Q3/ 2021) 

Kế hoạch kinh doanh trong năm 2021. 

Dự trên báo cáo kinh doanh của 3 quý đầu năm 2021, Ban lãnh đạo của VNDIRECT đã thay đổi 

mục tiêu cho năm tài chính 2021. 

Chi tiết các mục tiêu được nâng lên như sau: 

Chỉ tiêu (Tỷ đồng) 
Kết quả 

2020 

Kế hoạch đầu 

2021 

Kế hoạch 

chỉnh sửa 

2021 

Kết quả 3Q 

2021 

Hoàn thành 

3Q 2021 

Tổng doanh thu hoạt 

động 

            

2,134  

                  

2,556  

                  

3,951  

                     

3,838  

 

88% 

Lợi nhuận trước thuế 
               

853  

                  

1,100  

                  

2,000  

                     

1,822  

 

91% 

Lợi nhuận sau thuế 
               

685  

                     

880  

                  

1,600  

                     

1,453  

 

91% 

 



 

 

Vào tháng 7năm 2021, VNDIRECT hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng cho cổ đông 

hiện hữu (thông qua hình thức thực hiện quyền) với giá 14.500 đồng/cổ phiếu tỷ lệ 1: 1.với giá 

14.500 đồng / cổ phiếu tỷ lệ 1: 1. Từ đó, Vốn chủ sở hữu tăng đến 4,349 tỷ đồng, và thặng dư 

vốn cổ phần xấp xỉ 968 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của cổ đông tăng lên hơn 7.600 tỷ đồng, mở ra 

nhiều động lực phát triển cho các hoạt động cho vay và đầu tư. 

Cuối cùng, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu. Một 

nửa trong số đó dự kiến sẽ phát hành trong Qúy 4 2021, và số còn lại sẽ vào Qúy 1 2022. Trái 

phiếu sẽ được niêm yết trên HOSE với mục đích phục vụ cho việc cho vay ký quỹ và các công 

cụ đầu tư. 

Các hoạt động nổi bật Q3 2021 

1. Thông tin nổi bật về khách hàng 

Quý 3,2021 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 năm 2020) tại VNDIRECT tăng đến 215.949 tài khoản, chiếm 

khoảng 23% số lượng tài khoản mới trên toàn ngành. Đến cuối quý 3, tổng số tài khoản tại 

VNDIRECT chạm ngưỡng 618.327, tổng giá trị tài sản thực tế là 6,53 tỷ USD.  

 

(Nguồn: Trung tâm Lưu Ký CK Việt nam) 

2. Thông tin nổi bật về tài chính (luỹ kế đến quý 3/ 2021). 

Chỉ sau 3Q/2021, VNDIRECT đạt 3838.7 tỷ đồng doanh thu (tăng 149% so với cùng kỳ) và 

1822,28 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 232% so với cùng kỳ); vượt qua kế hoạch ban đầu là 

1,100 tỷ đồng cho cả năm, tức đạt 91% kế hoạch mới (2.000 tỷ đồng). 

Tính đến cuối quý 3 2021, tổng tài sản của VNDIRECT đạt 28,464 tỷ đồng, mở rộng quy mô thêm 

90,29% so với cuối năm 2020 và đứng vị trí thứ 2 trên toàn ngành chứng khoán về tài sản. Giá 
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trị vốn hóa thị trường đạt 23.267 tỷ đồng vào ngày 19 tháng 10 năm 2021, xếp hạng thứ 2 trong 

những công ty chứng khoán đã niêm yết trên thị trường.   

Lợi nhuận của VNDIRECT tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 quý năm 2021. ROAE (TTM) đạt 30%, 

cao hơn nhiều so với 18% vào năm 2020 và đang là ROE tốt nhất. Cùng với đó, ROAA (TTM) 

tăng lên 8,4% trong 3 quý so với 4,6% của năm 2020 và xếp thứ 2 trên toàn ngành.    

3. Thông tin nổi bật về Công Nghệ. 

Dự án Phát triển DGO Mobile app được triển khai từ ngày 1/3/2021 đế ngày 21/6/2021 với 4 

nhân sự chính gồm 2 DEV, 2 BA.  Ứng dụng chính thức ra mắt phiên bản 3.0.0 ngày đầu tiên 

ngày 21/06/2021 và đã nhận được rất nhiều những phản hồi, ý kiến đóng góp của khách hàng 

tư giúp cải thiện và tối ưu hóa ứng dụng. Đầu tháng 8, dự án đã thực hiện khảo sát mức độ hài 

lòng của khách hàng với phiên bản Mobile app mới. Kết quả đánh giá đạt 4.15/ 5. Điều này thể 

hiện khách hàng đã  bước đầu ghi nhận nỗ lực cải tiến không ngừng nghỉ từng ngày của đội ngũ 

phát triển Mobile app. 

Trong quá trình hiện thực hóa con đường DGo, Trung tâm Tư vấn và dịch vụ khách hàng chính 

thức triển khai chương trình DGo Client Education, thông qua các buổi E - training DGo cho 

khách hàng với mục tiêu thực hiện sứ mệnh mang lại Bảo an tài chính - An tâm đầu tư cho mọi 

Khách Hàng. Chuỗi bài giảng được triển khai dưới hình thức animation được lên sóng vào mỗi 

thứ 6 cách tuần và được triển khai trên kênh Youtube chính thức của VNDIRECT. Dự kiến bài E-

training đầu tiên với chủ đề "Đường đời và các mối bận tâm" sẽ được lên sóng vào ngày 22/10 

4. Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp 

Trung thu cho em: DCLUB phối hợp với CLB Từ thiện của Ca sỹ Thái Thùy Linh cùng đồng 

hành trong chương trình “Trung thu cho em” trao hơn 12.000 phần quà cho các bé là bệnh nhi 

tại 5 viện lớn bao gồm: Bệnh viện Nhi Trung Ương, viện Bỏng Quốc Gia, viện K - Tân Triều, viện 

Huyết học, viện Châm cứu và các bé là con cái trong các đội ngũ CDC đã ngày đêm vừa qua 

thực hiện tiêm chủng + xét nghiệm sàng lọc toàn Hà Nội. 

Ủng hộ các bác sĩ tại Bình Dương: Bình Dương- điểm nóng Covid –19 sau Tp. HCM: tỉnh thành 

số 2 cả nước về tổng số ca nhiễm và số ca tử vong. CLB hoạt động vì cộng đồng của VNDIRECT 

đã ủng hộ các thiết bị y tế thiết yếu như: Khẩu trang 3M1870, đồ bảo hộ cấp 3, đồ bảo hộ cấp 4, 

tấm chắn xốp, tấm chắn kính, găng tay cùng các dược phẩm cần thiết đã được chuyển tới Bệnh 

viện dã chiến hồi sức Cấp cứu Bình Dương và bệnh viện dã chiến Bình Dương cơ sở 1 

 


