
VNDIRECT công bố kết quả kinh doanh với doanh thu Quý 

03/2022 đạt 1.429,64 tỷ đồng, tổng doanh thu lũy kế 2022 ở 

mức 5.033,74 tỷ đồng. 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022  

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

hành báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiêu biểu Quý 3/2022 (Q3/2022). 

 

Tóm tắt kết quả kinh doanh và tình hình tài chính Quý 3/2022  

 Doanh thu: VNDIRECT báo cáo doanh thu thuần đạt 1.429,64 tỷ đồng trong Quý 3/2022, 

giảm 8,68% so với Quý 3/2021. Tổng doanh thu 09 tháng năm 2022 đạt mức 5.033,74 tỷ 

đồng. 

 Lợi nhuận: VNDIRECT ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT), đạt 116,14 tỷ đồng; cùng 

với đó, lợi nhuận ròng (LNST) là 93,48 tỷ đồng. 

 Tổng tài sản: Tổng tài sản của Quý 03/2022 của VNDIRECT đạt 42.024,88 tỷ đồng, tăng 

14,04% so với đầu năm 2022.  

 Vốn chủ sở hữu (VCSH): VNDIRECT ghi nhận tổng VCSH đạt 14.499,15 tỷ đồng tại Quý 

3/2022, tăng 50,98% so với đầu năm. 

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

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

30 tháng 09 năm 2022, mặc cho có sự hồi phục mạnh từ cuối Quý 02/2022 khi vốn hóa 

đạt đỉnh ngắn hạn ở mức hơn 27.500 tỷ vào cuối tháng 8/2022. 

Trong bối cảnh các yếu tố thị trường không thuận lợi, bắt nguồn từ rủi ro suy thoái kinh tế, lãi 

suất tăng cao, bất ổn địa chính trị trên thế giới và các yếu tố vĩ mô trong nước như lãi suất, tỷ 

giá, các thông tin tiêu cực trên thị trường đã ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư khiến thanh khoản 

trên thị trường sụt giảm và chỉ số biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực, từ đó có những 

tác động nhất định tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, VNDIRECT vẫn đang 

phát huy hiệu quả các nền tảng kinh doanh cốt lõi theo đúng như tầm nhìn và sứ mệnh đã đặt ra. 

  

 

 

 



Kết quả kinh doanh theo từng mảng trong Quý 3/2022 

 Dịch vụ chứng khoán:  

o Phí môi giới: Theo  BCTC riêng Quý 3/2022, doanh thu mảng dịch vụ môi giới đạt 

255,19 tỷ đồng, giảm 41,11% so với cùng kỳ năm trước. 

o Kết thúc Quý 3/2022, mảng môi giới chứng khoán của VNDIRECT chiếm 7,72% thị 

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

chiếm lần lượt 9,00% và 8,74% thị phần tại HNX và UPCOM, giảm nhẹ từ mức 10,17% 

và 10,50% của quý trước. 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 377,47 tỷ đồng doanh thu vào Quý 3/2022, 

tăng 20,45% so với cùng kỳ năm trước. 

 Ngân hàng đầu tư (IB): ghi nhận kết quả kinh doanh ở mức 1,69 tỷ đồng vào Quý 3/2022. 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có sự sụt giảm mạnh về tổng giá trị Trái phiếu doanh 

nghiệp phát hành mới xuất phát từ việc ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi một 

số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh 

nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường 

quốc tế và chờ đợi thêm các hướng dẫn thực hiện của cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, kế 

hoạch huy động thông qua kênh trái phiếu của nhiều doanh nghiệp có những điều chỉnh 

ảnh hưởng tới hoạt động dịch vụ Ngân hàng đầu tư của VNDIRECT.   

 Thị trường vốn(*): Thị trường chứng khoán và thị trường tài chính diễn biến tiêu cực trong 

cuối Quý 3 là nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh thị trường vốn của VNDIRECT Quý 

3 đạt 143,01 tỷ đồng, giảm khoảng 49,65% so với cùng kỳ năm trước. 

Lợi nhuận trước thuế của Công ty trong Quý 3/2022 đạt mức 116,14 tỷ đồng trong đó lợi 

nhuận đã thực hiện đạt 531,08 tỷ đồng (duy trì mức lợi nhuận bình quân gần 200 tỷ đồng/ 

tháng) và lợi nhuận chưa thực hiện âm 414,95 tỷ đồng (do đánh giá lại giá trị tài sản tài 

chính theo giá trị thị trường tại ngày 30/09/2022).  

 

 
(*) Doanh thu mảng Thị trường vốn được tính bằng net-off lãi lỗ từ các Tài sản tài chính 



 
Nguồn: VNDIRECT BCTC riêng lẻ Q3/2022 

 

Trong 9 tháng năm 2022, cơ cấu doanh thu của VNDIRECT vẫn duy trì tỷ lệ cân bằng so với các 

năm trước ở cả 4 trụ cột chính bao gồm hoạt động thị trường vốn, hoạt động cho vay giao dịch 

ký quỹ (margin), dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ ngân hàng đầu tư. 

  

Điểm nổi bật của Bảng cân đối Quý 3/2022  

 Tài sản tài chính:  

Trong cơ cấu tài sản tài chính, chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi là những tài sản 

có tính thanh khoản cao với quy mô là 13.824,35 tỷ đồng (chiếm khoảng 55,54% tài sản 

tài chính, tương đương 33% tổng tài sản của VNDIRECT). 

Trái phiếu: Số dư trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu các tổ chức tín dụng tại 

VNDIRECT chiếm tỷ trọng lần lượt là 28,08% và 8,36% tài sản tài chính (tương đương 

6.988,78 tỷ đồng và 2.081,12 tỷ đồng). Trong khi đó, số dư trái phiếu chính phủ tại 

VNDIRECT đạt 674,87 tỷ đồng.   

Cổ phiếu và chứng khoán: Số dư cổ phiếu và chứng khoán của VNDIRECT chiếm tỷ 

trọng 5,32% tài sản tài chính (tương đương 1.323,14 tỷ đồng). Trong đó, cổ phiếu và 

chứng khoán khác niêm yết ghi nhận ở mức 913,23 tỷ, chiếm 3,67% tài sản tài chính, cổ 
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phiếu niêm yết cho hoạt động phòng ngừa rủi ro chứng quyền và cổ phiếu và chứng chỉ 

quỹ chưa niêm yết chiếm tỷ trọng lần lượt là 0,21% và 2,44% tài sản tài chính. 

 Dư nợ cho vay margin: Dư nợ trong Quý 3/2022 đạt 12.924,79 tỷ đồng, giảm 16,34% 

so với thời điểm cuối năm 2021, nhưng tăng 11,18% so với Quý 2/2022. Lãi suất margin 

trung bình của VNDIRECT ước tính là 12,43% trong Quý 3/2022, room cho vay của 

VNDIRECT vẫn còn dư địa để tăng thêm khi mà mức dư nợ chỉ mới chiếm 88% VCSH 

so với mức cho vay tối đa là 200% VCSH. 

 

Hoạt động của VNDIRECT trong Quý 3/2022 

1. Thông tin về tài chính 

Kết thúc Quý 03/2022, các mục tiêu kinh doanh năm 2022 đã đạt được như sau:  

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)  Kết quả 2021 Kế hoạch 2022 
Kết quả 9 tháng 

đầu năm 2022 

So với kế 

hoạch 

Lợi nhuận trước thuế  2.734  3.605  1.719  47,68%  

Lợi nhuận sau thuế  2.178  2.884  1.380 47,85%  

  

Sau 09 tháng hoạt động, VNDIRECT đạt mức ROAE (TTM) là 18,35% và ROAA (TTM) là 5,97%. 

 

2. Thông tin nổi bật về giải thưởng 

Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của tạp chí Forbes Việt Nam 

Ngày 04 tháng 08 năm 2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được vinh danh trong 

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2022 do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Theo đó, 

VNDIRECT là công ty chứng khoán có vốn hóa thị trường lớn nhất và thị phần môi giới đứng thứ 

ba trên thị trường chứng khoán. 

Danh sách TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất 2022 được chấm điểm định lượng dựa trên năm 

tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai 

đoạn 2017 — 2021. Trong vòng định tính tiếp theo, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ 

phát triển bền vững của các doanh nghiệp: Thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, 

nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững. 

 

 

 

 



Asia’s Outstanding Companies Poll của tạp chí AsiaMoney 

Vào tháng 9/2022, VNDIRECT được bình chọn “Công ty vượt trội nhất Việt Nam trong lĩnh vực 

dịch vụ tài chính năm 2022” theo cuộc bình chọn “Asia’s Outstanding Companies Poll” của 

AsiaMoney, tạp chí uy tín hàng đầu Châu Á về kinh tế – tài chính – ngân hàng. 

Asia’s Outstanding Companies Poll được tổ chức nhằm vinh danh các công ty niêm yết có thành 

tựu xuất sắc ở các khía cạnh tài chính, đội ngũ lãnh đạo, hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) và 

các sáng kiến trách nhiệm xã hội (CSR). Trong chương trình năm 2022, tổng cộng 958 nhà quản 

lý quỹ, nhà phân tích, chuyên gia ngân hàng và cơ quan đánh giá đã tham gia bình chọn cho các 

công ty ở 14 thị trường của châu Á. Với thành tựu nổi bật trong tất cả các khía cạnh, VNDIRECT 

đạt số điểm bình chọn cao nhất, được đánh giá là một trong số 176 công ty vượt trội của khu 

vực. 

 

Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022 

Vào ngày 19/09, VNDIRECT được công bố trong danh sách “Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi 

nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022” theo khảo sát, đánh giá của Công ty cổ phần Báo cáo đánh 

giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo điện tử VietNamNet (Bộ TT&TT). Danh sách được lập 

dựa trên các tiêu chí ước lượng lợi nhuận trước thuế, tổng doanh thu, tổng tài sản và tổng số 

nhân sự của Công ty. 

 

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

Triển khai Dlink  

Kể từ tháng 8/2022, ứng dụng Dlink chính thức trở thành kênh liên lạc chính thức cho cán bộ 

nhân viên toàn Công ty. Đây là ứng dụng call/chat do Khối Công nghệ VNDIRECT phát triển, với 

mục tiêu làm chủ công cụ giao tiếp, đảm bảo an toàn thông tin và khả năng tích hợp linh hoạt với 

các nền tảng khác trong hệ sinh thái của VNDIRECT.  

 

iLead  

iLead - một nền tảng công nghệ hoàn toàn mới giúp cho mỗi cá nhân trong VNDIRECT thiết kế, 

trao đổi nhiệm vụ công việc một cách chuyên nghiệp thay cho các công cụ truyền thống như mail, 

chat, call… 

iLead ra đời giúp cho mỗi cán bộ nhân viên làm chủ và đảm trách nhiệm vụ, luôn thách thức bản 

thân để theo kịp với sự phát triển của tổ chức, đáp ứng năng lực cạnh tranh ngày càng cao của 

thị trường và khách hàng. 

 



4. Các hoạt động phát triển nhân sự 

Tuyển dụng Thực tập sinh Khối Công nghệ  

Liên tục phát triển đội ngũ nhân sự Khối Công nghệ, tháng 8 vừa qua, VNDIRECT đã chính thức 

mở đơn chương trình tuyển dụng thực tập sinh Khối Công nghệ GENDEV 2022. Chương trình 

trải nghiệm công việc được VNDIRECT thiết kế dành riêng cho các ứng viên đam mê lập trình 

và mong muốn làm việc trong lĩnh vực Fintech.   

 

Chia sẻ định hướng sự nghiệp dành cho nhân sự mới cùng Chủ tịch Phạm Minh Hương 

Tại VNDIRECT, thuật ngữ “Career Stream: Dòng sông sự nghiệp” - thể hiện định hướng phát 

triển nguồn nhân lực của VNDIRECT, đó là tất cả nhân viên được tạo điều kiện tối đa để xây 

dựng một dòng chảy sự nghiệp xuôi chiều, bền vững, tựa như một dòng sông, tuy không tránh 

khỏi khấp khuỷu gập ghềnh nhưng luôn có một đích đến.  

Để nắm bắt được môi trường, văn hóa làm việc và con đường tạo dựng dòng chảy sự nghiệp 

đó, tháng 9 vừa qua, các nhân sự mới đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch Phạm Minh 

Hương để nhìn rõ hơn con đường mình đang đi và đích đến phía trước. 

 

  



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 

Bà Đỗ Thị Lan Anh 

E: anh.dolan@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. 


