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PHẦN MỘT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2016 

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2016 

- Kinh tế thế giới năm 2016 tăng trưởng chậm lại so với 2015 khi đạt mức tăng 3,1% (IMF) chủ 

yếu do các nền kinh tế lớn như Mỹ, các nước EU đều có diễn biến không tích cực như kỳ vọng 

kéo theo các nền kinh tế mới nổi cũng chịu tác động khi thương mại toàn cầu sụt giảm xuống mức 

thấp kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008 (sản lượng thương mại chỉ tăng 2,5% so với mức 

2,8% của năm 2015).  

- Bên cạnh đó cú sốc "Brexit", việc ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ với các tuyên bố 

hạn chế người nhập cư, giảm thuế và tăng chi tiêu ngân sách, rút lui khỏi những cam kết thương 

mại và ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ, đe dọa trừng phạt Trung Quốc, FED tiếp tục tăng lãi suất là 

những nhân tố tác động tới dòng vốn đầu tư toàn cầu và ảnh hưởng tới diễn biến TTCK của nhiều 

nước trong đó có cả Việt Nam.  

- Trong nước, GDP tăng trưởng 6,21%, thấp hơn so với năm 2015 và mục tiêu 6,7% trong khi lạm 

phát tăng 4,74% (năm 2015 chỉ tăng 0,6%). Thu hút FDI đạt 20,9 tỷ USD giảm 7,9% tuy nhiên 

vốn thực hiện đạt 15,8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Mặt bằng lãi suất nhìn chung ổn 

định, tỷ giá tại thời điểm cuối năm tăng 1,22%, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng tính tới 

30/11/2016 đã giảm xuống 2,42% từ mức 2,72% cùng kỳ năm 2015.  

Tuy nhiên một số thách thức tồn tại bao gồm: nợ công tăng lên 64,7% GDP, gần với mức trần 

65% và tiếp tục tăng so với năm 2015 (61,3% GDP) trong bối cảnh thâm hụt ngân sách chưa có 

chiều hướng giảm (4,28% GDP); quá trình tái cơ cấu DNNN trong năm 2016 diễn ra chậm do sự 

thay đổi về bộ máy cũng như nhiều chính sách liên quan phải rà soát lại (số lượng doanh nghiệp 

cổ phần hóa, sắp xếp chỉ tương đương 21,7% so với năm 2015, thoái vốn tương đương 30,2% so 

với 2015); xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng vẫn còn rất chậm. 

Một số chỉ tiêu kinh tế năm 2016 

Chỉ tiêu 2015 2016 

Tăng trưởng GDP 6,68% 6,21% 

Lạm phát 0,6% 4,74% 

Tăng trưởng tín dụng 17,29% 18,71% 

Tỷ giá USD/VND 21.890 22.159 

Dự trữ ngoại hối (tỷ USD) 30,3 40 

Thâm hụt ngân sách (so với GDP) 4,28% 4,28% 

Nguồn: TCTK, WB, HSBC,NHNN, SHS Research 

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một năm 2016 thành công trên phương diện điểm số, đặc 

biệt là VN-Index khi chinh phục thành công mức đỉnh nhiều năm 640 điểm và đóng cửa phiên 

cuối năm tại 664,87 điểm (tăng 14,8% so với cuối năm 2015). Trong khi đó, chỉ số HNX-Index 

không có được đà tăng tích cực như vậy khi đạt 80,12 điểm, chỉ tăng nhẹ 0,2% so với cuối năm 

2015. Tuy vậy mức tăng của VN-Index trong năm vừa qua cũng không thực sự phản ánh đúng 

diễn biến thực tế của thị trường do bị méo mó tại một số giai đoạn bởi những cổ phiếu vốn hóa 

lớn như ROS, SAB (nếu loại trừ 2 mã này thì VN-Index tăng 8,5%).  

Thanh khoản toàn thị trường năm 2016 được cải thiện so với năm 2015, với giá trị giao dịch bình 

quân phiên đạt khoảng 2.950 tỷ/phiên. Tuy nhiên năm 2016 lại chứng kiến dòng vốn ngoại lần 
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đầu tiên sau 10 năm rút ròng trên sàn với giá trị tính chung cả 2 sàn lên tới 6.731 tỷ đồng. Bên 

cạnh đó Đại hội Đảng với Chính phủ mới cũng tạo ra độ trễ nhiều chính sách, thực tiễn nới room 

ngoại diễn ra chậm, hiệp định TPP bị dừng, TTCK phái sinh và mua bán trong ngày chưa thể 

triển khai, thông tư 07 có hiệu lực cũng là những nhân tố ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư và diễn 

biến thị trường trong năm 2016 khiến cho hoạt động đầu tư niêm yết của nhóm đầu tư tổ chức 

không thực sự thuận lợi.  

Hoạt động đấu giá, niêm yết cổ phần giảm. Hoạt động phát hành trên TTCK trong năm 2016 sụt 

giảm khá mạnh so với 2015. Tổng lượng vốn huy động từ thị trường cổ phiếu ước đạt 43.000 tỷ 

đồng so với 55.000 tỷ đồng của 2015. Đối với hoạt động đấu giá cổ phần hóa và thoái vốn, số 

lượng cổ phần đấu giá sụt giảm so với năm 2015 và cũng không có nhiều đợt có quy mô lớn, 

đáng kể nhất là IPO của VEAM và thoái vốn tại Vinamilk. Đối với hoạt động niêm yết trên HNX 

và HOSE, cả năm 2016 chỉ có tổng cộng 27 doanh nghiệp mới lên sàn so với 47 doanh nghiệp 

năm 2015 trong đó xét về quy mô thì chỉ có 3 mã lớn là Sabeco, Viglacera, Faros. Tuy nhiên hoạt 

động đăng ký giao dịch trên Upcom của các doanh nghiệp OTC sau cổ phần hóa diễn ra khá nhộn 

nhịp với 157 doanh nghiệp mới, tăng tới 80% so với 2015 qua đó đưa số lượng mã đăng ký trên 

Upcom lên 413 mã và vốn hóa vượt qua cả sàn HNX, một số mã lớn như ACV, Vietnam Airlines, 

Vocarimex, May Việt Tiến… 

Tính tới cuối năm 2016, số lượng công ty chứng khoán (CTCK) hoạt động bình thường hiện đang 

là 79 công ty, giảm 25% so với cuối năm 2015. Số lượng công ty Quản lý quỹ đang hoạt động 

bình thường là 46 công ty, với tổng số vốn điều lệ là 3.785 tỷ đồng, quản lý tổng khối lượng tài 

sản hơn 146 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 17,7% so với cuối năm 2015; số lượng quỹ đại chúng 

tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là các quỹ mở. 

Về thị phần, áp lực cạnh tranh giữa các CTCK trong năm 2016 tiếp tục gia tăng đặc biệt xuất phát 

từ một số công ty trước đây chưa nằm trong Top 10 với nhiều chính sách thu hút khách hàng. 

 

Diễn biến Thị trường Chứng khoán 2016 
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II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2016 

- Năm 2016, tổng doanh thu của Công ty là 565,9 tỷ đồng, lãi trước thuế là 86,6 tỷ đồng tương 

đương lần lượt 108.3% và 68,7% kế hoạch  đặt ra từ đầu năm.  

Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu KH 2016 TH 2016 % so với 2016 

I Tổng doanh thu  522.805  565.996  108,3% 

II Tổng chi phí 396.779 479.406 120,8% 

III Lợi nhuận kế toán trước thuế  126.026         86.590  68,7% 

 

- Chi phí hoạt động kinh doanh của SHS trong năm 2016 là 444 tỷ đồng, vượt 23,3% so với kế 

hoạch. Lý do chủ yếu là vì Công ty phải trích lập dự phòng cho một số khoản đầu tư nắm giữ lâu 

dài do những biến động bất lợi của thị trường trong khi theo kế hoạch là được hoàn nhập dự 

phòng. Bên cạnh đó, lãi suất tăng nhẹ và quy mô vốn phục vụ cho các hoạt động môi giới, đầu tư 

tăng cũng làm cho chi phí lãi vay tăng so với kế hoạch. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ nhờ các biện pháp tiết kiệm, quản 

lý tổng cộng cả năm là 35,4 tỷ đồng, tương đương 96% so với kế hoạch 

- Đối chiếu với các mục tiêu phương hướng hành động đề ra từ đầu năm, Công ty đã có một số kết 

quả nhất định và tồn tại như sau: 

Một số kết quả như:  

- Nhờ đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ nên Thị phần môi giới của SHS tăng lên mức cao nhất 

từ trước tới nay, duy trì vị thế trong Top 5 CTCK có thị phần môi giới hàng đầu trên cả 2 sàn 

 Thị phần môi giới của SHS  

 Q4/2014 Q4/2015 Q4/2016 Q4.2016/Q4.2015 

HOSE 4,78% 5,00% 5,98% 119,6% 

HNX 8,41% 8,34% 10,6% 127% 

 

- Duy trì và tăng cường tính ổn định của sản phẩm, cải tiến và phát triển một số sản phẩm, dịch 

vụ MG&DVTC phục vụ nhà đầu tư trong bối cảnh dòng vốn chung khó khăn do chịu tác 

động của Thông tư 36 và Thông tư 07, cải tiến quy trình, thủ tục để tiết kiệm thời gian cho 

NĐT và tiết kiệm chi phí;  

- Thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn đấu giá, IPO, thoái vốn, thu xếp vốn, M&A của nhiều 

khách hàng lớn như VEAM, VNPT, Bộ Quốc Phòng, VTC, Tập đoàn Sông Đà...và khách 

hàng trong hệ thống nội bộ tập đoàn;  

- Hoạt động đầu tư được tái cơ cấu theo hướng giảm dần niêm yết chuyển sang đấu giá, M&A 

với nhiều mã tiềm năng;  

- Tăng cường hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân sự, cắt giảm chi phí hoạt động;  

- Được Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký (VSD) vinh danh là CTCK tiêu biểu 

2016. 
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Tồn tại:  

- Chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao;  

- Chưa thực hiện được việc sắp xếp lại lương, thu nhập cho CBNV theo phê duyệt của HĐQT;  

- Công tác đào tạo, nâng cao năng lực CBNV cần được chú trọng hơn nữa;  

 

PHẦN HAI: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN 2017 

1. Nhận định chung 2017 

- Theo dự báo, tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2017 sẽ cao hơn 2016, ước đạt 3,4% (IMF), 

nhờ đà tăng trưởng của Mỹ và một số quốc gia mới nổi và đang phát triển khác. Mặc dù vậy, kinh 

tế thế giới trong năm 2017 vẫn đứng trước nhiều thách thức bao gồm: 1/Tác động của sự kiện 

BREXIT; 2/Sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ thương mại có thể tác động bất lợi tới tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại Châu Âu; 3/Những tác động chưa thể đánh giá hết của những 

chính sách mới đã và dự kiến ban hành dưới thời của ông Donald Trump  

- Nhìn chung kinh tế Việt Nam được đánh giá vẫn tích cực trong năm 2017. Trong năm 2017, thách 

thức đối với nền kinh tế Việt Nam sẽ bao gồm: 1/Những thay đổi về chính sách của Mỹ và tác 

động đối với các khu vực cũng như sự dịch chuyển dòng vốn toàn cầu; 2/Nợ công tiếp tục ở mức 

cao trong khi thâm hụt ngân sách chưa được cải thiện làm gia tăng rủi ro về tài khóa và gián tiếp 

tác động tới lãi suất, nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển; 3/Tiếp tục quá trình tái cơ cấu lại nền 

kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và trọng tâm là đầu tư công, xử lý nợ xấu.  

 Tăng trưởng GDP năm 2017 được đánh giá sẽ tiếp tục duy trì ở mức tích cực nhờ các chính 

sách cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, triển vọng phục hồi của giá dầu, giá nông sản, 

đóng góp của lĩnh vực công nghiệp chế tạo và cầu nội địa tăng.  

 Lạm phát dự báo sẽ tăng cao hơn năm 2017 do áp lực từ giá nguyên liệu nhập khẩu gia tăng 

và việc điều chỉnh giá một số các dịch vụ như y tế, giáo dục, điện.   

 Tỷ giá trong năm 2017 sẽ tiếp tục chịu áp lực từ chính sách tăng lãi suất của FED, đồng USD 

mạnh lên, lạm phát tăng, chính sách duy trì đồng NDT yếu của Trung Quốc. Tuy nhiên với 

việc nguồn vốn FDI, ODA được duy trì như trong năm 2016 và dự trữ ngoại hối đang ở mức 

cao nhất từ trước tới nay (40 tỷ USD), tỷ giá dự báo sẽ không biến động mạnh mà chỉ được 

điều chỉnh ở mức 2% - 3%. 

 Lãi suất, tín dụng: Năm 2017, tín dụng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt khi môi 

trường kinh doanh cải thiện, tiêu dùng gia tăng thúc đẩy nhu cầu đầu tư. Tuy nhiên với việc 

lạm phát tăng và xu hướng tăng lãi suất USD trên thị trường thế giới, mặt bằng lãi suất dự báo 

đã chạm đáy và sẽ tăng trong năm 2017.  

 Tái cơ cấu: quá trình sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, quá trình 

xử lý nợ xấu của VAMC sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt. Hệ thống ngân hàng tiếp tục  

tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và đẩy mạnh xử lý nợ xấu.   
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Một số dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017 

 

2. Dự báo và phân tích tác động  

Thị trường chứng khoán năm 2017 được đánh giá sẽ theo xu hướng tích cực nhưng ở mức thận trọng 

và có những rủi ro thách thức tiềm ẩn: 

Cơ hội: 

- Kinh tế thế giới dự báo sẽ tăng trưởng cao hơn trong năm 2017, điều này sẽ hỗ trợ nhiều cho sự 

phục hồi của kinh tế Việt Nam đặc biệt là từ lĩnh vực xuất khẩu. 

- Trong năm 2017, với việc môi trường kinh doanh được cải thiện, chi phí đầu vào của doanh 

nghiệp giảm, chính sách giảm thuế TNDN với DN vừa và nhỏ xuống 17% sẽ giúp kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp tốt hơn. Đây sẽ là nền tảng tốt cho sự phát triển chung của TTCK. 

- Nhiều chính sách đã ban hành đối với TTCK sẽ được cụ thể hóa và triển khai mạnh mẽ hơn, cụ 

thể là Nghị định 60 trong đó có nới room đối với NĐTNN, triển khai T+2, quy định về đăng ký 

giao dịch trên sàn tập trung đối với các DNNN sau IPO, quy định triển khai hoạt động mua bán 

trong ngày. Bên cạnh đó các sản phẩm mới như chứng quyền có đảm bảo, TTCK phái sinh cũng 

sẽ được ra đời. Những yếu tố trên sẽ là cơ sở pháp lý hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của TTCK. 

- Chủ trương cổ phần hóa và niêm yết nhiều DN quy mô lớn, nâng hạng thị trường từ Thị trường 

Biên thành Thị trường Mới nổi, định giá hấp dẫn xét trên các chỉ số P/E và P/B so với các nước 

trong khu vực là những yếu tố tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại đầu tư vào TTCK trong năm 2017.      

Thách thức: 

- Những thay đổi về chính sách của Mỹ, sự bất ổn tại Châu Âu sẽ tiếp tục là những rủi ro đối với 

kinh tế toàn cầu bao gồm cả Việt Nam. 

- Cân đối ngân sách của Chính phủ gặp nhiều khó khăn, nợ công gia tăng là những yếu tố làm ảnh 

hưởng tới nguồn vốn cho đầu tư phát triển và đà tăng trưởng của nền kinh tế. 

- Tỷ giá có thể chịu tác động tiêu cực từ diễn biến của đồng Nhân dân tệ và lãi suất đồng USD tăng, 

lãi suất dự báo cũng sẽ tăng cao hơn trong năm 2017 là những yếu tố có thể tác động bất lợi đến 

dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) vào thị trường chứng khoán Việt Nam.  

- Dòng tiền đầu tư chứng khoán tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chịu tác động từ Thông tư 36, 

Thông tư 07 hạn chế dòng vốn từ ngân hàng cho hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán. 

- Hoạt động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phân hóa mạnh đòi hòi các hoạt động đầu tư, tư vấn 

đầu tư của các CTCK cũng cần linh hoạt và nhanh nhạy hơn.  
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6.3% 6.3%
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Nguồn: SHS Research tổng hợp 
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- Áp lực nguồn cung ảnh hưởng đến mức độ tăng trưởng của thị trường. Cùng với quá trình tái cấu 

trúc DNNN, lượng lớn các doanh nghiệp sẽ tiếp tục được cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài 

ngành và chủ trương niêm yết các cổ phiếu của các doanh nghiệp đã IPO sẽ làm gia tăng lượng cổ 

phiếu niêm yết gây sức ép không nhỏ đến sự tăng trưởng chung của thị trường.  

 

II.  KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017 

Dự báo tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2017 có thuận lợi nhưng cũng còn nhiều 

thách thức, Công ty sẽ phát huy nguồn lực và thế mạnh để tận dụng các cơ hội đồng thời vẫn chú 

trọng ổn định tình hình tài chính, củng cố về tổ chức, nhân sự. 

 

1. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm  

STT Lĩnh vực Nhiệm vụ Mục tiêu 

1 Môi giới 

 Duy trì vị thế trong Top 5 CTCK có thị phần môi giới hàng đầu; 

Đẩy mạnh phát triển khách hàng đặc biệt là khách hàng tổ chức; 

Nâng cao số lượng, chất lượng của đội ngũ môi giới; Nâng cao 

năng lực tư vấn đầu tư.  

 Phát triển SHS trở thành một 

trong những công ty môi giới 

hàng đầu Việt Nam, phấn đấu 

nằm trong Top 3 về thị phần 

môi giới. 

2 

Dịch vụ 

tài 

chính  

 Duy trì sự ổn định của sản phẩm; Đa dạng hóa các hình thức 

cung cấp dịch vụ; Cải tiến các sản phẩm theo hướng linh hoạt, 

thuận tiện với khách hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho 

Công ty.  

 Kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tuân thủ các 

quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

 Phát triển các sản phẩm tài 

chính linh hoạt, thuận tiện, 

Quản trị tốt rủi ro trong hoạt 

động. 

3 Đầu tư 

 Cân đối nguồn vốn hợp lý để thực hiện các cơ hội có được về 

đầu tư CKNY; Tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư; Đẩy mạnh 

tìm kiếm cơ hội đầu tư bằng nghiệp vụ  M&A, PE phù hợp với 

khả năng của SHS; thực hiện các kênh đầu tư khác mà pháp luật 

và Điều lệ Công ty cho phép. 

 Tận dụng được các cơ hội để 

tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn 

kết hợp với việc xây dựng danh 

mục đầu tư có mức sinh lời kỳ 

vọng tốt, bền vững và dài hạn 

4 Tư vấn 

 Triển khai các dịch vụ tư vấn truyền thống, đồng thời chú trọng 

khai thác các nghiệp vụ tư vấn về tái cấu trúc doanh nghiệp; Tư 

vấn và làm trung gian thu xếp vốn, cùng các nghiệp vụ IB khác; 

Nâng cao chất lượng tư vấn. 

 Phát triển SHS trở thành tổ 

chức hàng đầu về tư vấn tại 

Việt Nam. 

5 
Nguồn 

vốn 

 Theo dõi cân đối nguồn vốn đảm bảo an toàn về tính thanh 

khoản của toàn Công ty; Bám sát thị trường, dự báo các rủi ro 

ảnh hưởng đến hoạt động nguồn vốn của Công ty, xây dựng 

phương án xử lý dự phòng; Triển khai các giải pháp bổ sung 

nguồn vốn cho hoạt động của Công ty. 

 Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu 

vốn của các phòng ban trên cở 

sở chi phí vốn tối ưu. 

6 
Tổ chức 

quản trị 

 Đào tạo, sàng lọc, tuyển chọn mới để bổ sung và nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhân sự; Rà soát và kiểm soát chi phí, nâng cao 

hiệu quả sử dụng các nguồn lực;  

 Mô hình tổ chức năng động, 

chuyên nghiệp, kỷ luật, đạt hiệu 

quả cao trong hoạt động kinh 

doanh. 
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2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 

 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu TH 2016 KH 2017 % so với 2016 

I Tổng doanh thu   565.996  625.954  110,6% 

II Tổng chi phí 479.406 503.271 104,9% 

III Lợi nhuận kế toán trước thuế          86.590      122.683  141,7% 

 

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ 

phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  

Trân trọng ! 

 

 

Hà Nội,  ngày 20  tháng 4 năm 2017 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

VŨ ĐỨC TIẾN 


