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Nguyễn Thị Thùy Linh 

linhntt1@ssi.com.vn 
+84 – 24 3936 6321 ext. 8719 
 
Ngày 26/04/2021  

NGÀNH TÀI CHÍNH 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 407 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 9.395 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 305 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 35/15,5 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 4.447.595 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

5,90 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ 
đồng) 136,17 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 46,98 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

Tỷ lệ sở hữu ban lãnh đạo (%) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cập nhật Đại hội Cổ đông 

Quan điểm đầu tư 

Thị trường chứng khoán đã được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp và các công ty môi giới 
đã tận dụng lợi thế của thị trường này. Năm 2021, HCM đặt kế hoạch tăng trưởng tổng doanh 
thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 68% và 82% so với cùng kỳ. Kết quả này sẽ được thúc 
đẩy nhờ tất cả các dòng thu nhập, bao gồm phí môi giới (+67% so với cùng kỳ), cho vay ký 
quỹ (+77% so với cùng kỳ), hoạt động tự doanh (+53% so với cùng kỳ) và ngân hàng đầu tư 
(+112% so với cùng kỳ). Kết quả kinh doanh Q1/2021 ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt 
402 tỷ đồng - tăng +219% so với cùng kỳ và hoàn thành 33% kế hoạch năm. 

Tại mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu, HCM đang giao dịch với hế số P/E và P/B 2021 lần lượt là 
15,0x và 1,96x. Tỷ suất cổ tức năm 2021 là 6,3%. Hiện tại, chúng tôi không định giá cổ phiếu 
này. 

HCM đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 22/4/2021, dưới đây là một số điểm chính rút ra từ cuộc họp: 

Kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2020 

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 660 tỷ đồng, tăng +24% so với cùng kỳ và vượt 16% kế 
hoạch năm. Kết quả này được thúc đẩy bởi doanh thu phí môi giới (chiếm 39% tổng doanh thu, 
+29% so với cùng kỳ), doanh thu tự doanh (chiếm 23% tổng doanh thu, +79% so với cùng 
kỳ) và thu nhập lãi cho vay ký quỹ (chiếm 35% tổng doanh thu, +8% so với cùng kỳ). 

Doanh thu phí môi giới tăng trưởng tốt trong bối cảnh năm 2020 khi giá trị giao dịch bình quân 
hàng ngày (ADT), tăng +59% so với cùng kỳ và đạt 7,4 nghìn tỷ đồng. HCM duy trì vị trí thứ 2 
về thị phần môi giới trên sàn HOSE (8,7%), bao gồm 6% thị phần cá nhân và 22,6% thị phần 
nước ngoài. Tỷ suất lợi nhuận từ phí môi giới tăng nhẹ lên 32,4% so với 31,6% trong năm 2019. 

Lợi nhuận từ hoạt động tự doanh được hưởng lợi từ xu hướng tăng của thị trường, khi chỉ số VN-
Index tăng 14,9% lên 1.104 điểm. HCM đạt lợi nhuận tích cực từ giao dịch cổ phiếu, cũng như 
từ các công cụ phái sinh và chứng quyền có bảo đảm. 

Trong khi đó, doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư bị ảnh hưởng bất lợi từ dịch Covid-19, chỉ 
đạt 38 tỷ đồng, giảm -30% so với cùng kỳ, chỉ từ một thương vụ (phát hành vốn của OCB). 

  

Giá hiện tại: 30.100 đồng/cp 

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSE) 
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Kế hoạch kinh doanh năm 2021 

HCM đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng - tăng 82,5% so với cùng kỳ và được 
thúc đẩy nhờ tất cả các nguồn thu nhập bao gồm phí môi giới (+67% so với cùng kỳ), cho vay ký quỹ (+77% 
so với cùng kỳ), hoạt động tự doanh (+53% so với cùng kỳ) và ngân hàng đầu tư (+112% so với cùng kỳ). 

Kế hoạch được đưa ra dựa trên giả định rằng ADT sẽ cải thiện lên 15,1 nghìn tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ. 
Thị phần môi giới cá nhân và tổ chức lần lượt đạt 6% và 23%, trong khi thị phần phái sinh dự kiến đạt 12%. Công 
ty có kế hoạch mở rộng hoạt động phái sinh với việc phát hành chứng quyền có bảo đảm. 

Cho vay ký quỹ (+40% so với cùng kỳ) và đầu tư vào các công cụ tài chính (+96% so với cùng kỳ) được đặt kế 
hoạch chiếm 90% tổng tài sản. 

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập dự kiến là 55%, giảm từ mức 59% trong năm 2020. HCM có kế hoạch tăng đầu tư vào 
công nghệ thông tin +5% so với cùng kỳ vào năm 2021, tiếp tục quá trình số hóa để vừa cải thiện trải nghiệm 
của khách hàng vừa nâng cao tỷ suất lợi nhuận. 

Bảng: Kế hoạch năm 2021 

(triệu đồng) 2020 KH 2021 % YoY 
Doanh thu 1.591.732 2.668.634 67,7% 

Phí môi giới 621.464 1.035.791 66,7% 
Lãi từ cho vay ký quỹ 549.942 973.236 77,0% 
Lợi nhuận ròng từ hoạt động tự doanh 369.388 564.607 52,8% 
Doanh thu ngân hàng đầu tư 37.741 80.000 112,0% 
Doanh thu khác 13.196 15.000 13,7% 

Chi phí hoạt động -931.518 -1.465.326 57,3% 
Lợi nhuận trước thuế 660.214 1.203.308 82,3% 
Lợi nhuận sau thuế 530.452 962.646 81,5% 
ROAE (%) 12,10% 17,10%  

EPS (đồng) 1.738 2.093 20,4% 
BVPS (đồng) 14.557 15.184 4,3% 
Cổ tức tiền mặt 12% 12%  

Nguồn: HCM, SSI Research 

Duy trì chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 12%: ĐHCĐ năm ngoái đã thông qua mức cổ tức tiền mặt 12% cho 
năm 2020. 5% trong số này đã được chi trả vào tháng 1/2021. ĐHCĐ này đã thông qua mức tỷ lệ 7% còn lại sẽ 
được chi trả vào tháng 5/2021. Tỷ lệ chi trả/lợi nhuận là 72% và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 
6/5/2021. 

ĐHCĐ đã thông qua mức cổ tức tiền mặt cho năm 2021 là 12%, tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu. 

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát: ĐHCĐ đã thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 
là 8 tỷ đồng, tương đương 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020. 

Quỹ khen thưởng phúc lợi: Quỹ này được phân bổ 18,6 tỷ đồng, tương đương 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020. 
Năm ngoái, mức phân bổ tương đương 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019.  

Phát hành vốn mới để mở rộng kinh doanh: Năm 2020, dư nợ cho vay ký quỹ đạt mức trần cho phép là gấp đôi 
giá trị vốn chủ sở hữu. HCM dự kiến tăng 1,5 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu như sau: 

• Tỷ lệ quyền: 50%. 

• Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phiếu. 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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• Tổng số tiền thu được dự kiến: 2,1 nghìn tỷ đồng, trong đó 70% sẽ được sử dụng để cho vay ký quỹ, 20% để 
bảo lãnh phát hành và 10% còn lại dành cho hoạt động tự doanh. 

• Ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến vào Q2/2021. 

Các tài liệu đã được trình UBCKNN phê duyệt.  

Giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL): ĐHCĐ đã thông qua việc giảm FOL của HCM từ 100% xuống 49%. HCM đã 
nâng FOL lên 100% cách đây 4 năm. Kể từ đó, FOL thực tế của HCM chỉ giao động từ 49% đến 51%. Trong tương 
lai, việc FOL vượt quá 50% sẽ khiến HCM thành công ty sở hữu nước ngoài, điều này sẽ gây khó khăn trong hoạt 
động tự doanh và vay nợ ngắn hạn của công ty. 

Giao dịch tại HNX: HCM được niêm yết trên HSX. Tuy nhiên, hệ thống giao dịch của HSX đang quá tải, ảnh hưởng 
đến các giao dịch cổ phiếu của HCM. Để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, ĐHCĐ đã đồng ý tạm thời chuyển giao 
dịch cổ phiếu của công ty sang sàn HNX. HCM sẽ quay trở lại sàn HSX khi các vấn đề hiện tại của hệ thống giao 
dịch HSX được giải quyết. 

Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2021 

Trong Q1/2021, HCM đạt 402 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng +219% so với cùng kỳ và hoàn thành 33% kế 
hoạch năm. Tình hình hoạt động tốt hơn được thúc đẩy bởi tăng trưởng phí môi giới +274% so với cùng kỳ, doanh 
thu từ cho vay +41% và doanh thu từ hoạt động tư doanh +245%. Do sự mở rộng của môi giới trực tuyến, biên 
lợi nhuận phí môi giới đã tăng đáng kể lên 47,2% từ 32,4% trong năm 2020. 

Thị phần môi giới của HCM là 8,7%, đứng thứ 3 trên sàn HOSE. Thị phần của công ty giảm nhẹ so với quý trước 
do công ty kiên định khẩu vị rủi ro thấp và và áp dụng biện pháp quản lý rủi ro thận trọng đối với hoạt động cho 
vay ký quỹ.

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Chiến lược thị trường  Phân tích cổ phiếu KHCN  Dữ liệu 
Nguyễn Lý Thu Ngà  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
nganlt@ssi.com.vn  

 thanhntk@ssi.com.vn 
 tanntk@ssi.com.vn 

SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
Nguyễn Trọng Đình Tâm  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA   
Chuyên viên phân tích  Chuyên viên phân tích cao cấp   
tamntd@ssi.com.vn  

 tuntt@ssi.com.vn 
  

SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718    
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang   
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp   
Chuyên viên phân tích cao cấp  tranglh@ssi.com.vn  

  
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
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