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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 
BẢO MINH – BMSC 

----------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

***** 
Hà Nội, ngày    tháng …  năm 2011 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
(Trước ðại hội ðồng Cổ ñông BMSC Tháng 04/2011) 

 

Kính thưa Quý vị Cổ ñông! 

Thưa Quý khách! 

Thay mặt HðQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và 
cảm ơn toàn thể Quý vị Cổ ñông và Quý khách ñã dành thời gian tham dự buổi họp ðại hội 
ñồng Cổ ñông hôm nay.  

Tôi xin báo cáo tới ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2011 một số nội dung như sau: 

I. TÓM TẮT HOẠT ðỘNG NĂM 2010: 

Năm 2010 tiếp tục là quá trình phục hồi của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, tốc ñộ cũng 
như sự thành công của sự hồi phục không ñồng ñều giữa các khu vực. Năm 2010 ñã chứng 
kiến các vấn ñề nóng bỏng như nợ công trong khu vực ñồng Euro, ñồng ñôla ñang suy yếu 
dưới tác ñộng của các gói kích cầu  ñịnh lượng của Mỹ, giá vàng tăng vọt và thị trường tài 
chính biến ñộng phức tạp. Lạm phát và giá cả hàng hóa nguyên vật liệu ñã có xu hướng tăng 
trở lại.  Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoay khắc nghiệt ñó. 
Tính ñến 31/12/2010, thị trường Chứng khoán Việt Nam ñã có sự góp mặt của 105 Công ty 
chứng khoán ñang cạnh tranh khốc liệt chiếm lĩnh thị trường và thị phần các hoạt ñộng kinh 
doanh chứng khoán.  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh là một trong số các công ty chứng khoán 
ñược mới ñược thành lập vào từ năm 2008. Thành lập và xây dựng vào ñúng thời ñiểm nền 
kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế Việt Nam bắt ñầu ñi vào khủng hoảng, HðQT BMSC ñã 
xác ñịnh rõ hai nhiệm vụ trọng tâm là quyết tâm xây dựng một ñịnh chế tài chính bài bản 
chuyên nghiệp và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn tác ñộng từ môi trường bên ngoài Công ty, ñể 
duy trì một nền tảng tài chính vững chắc cho BMSC trong giai ñoạn ñầu.  

Cụ thể, năm 2010 HðQT BMSC ñã ñịnh hướng Ban ðiều hành triển khai một số nội 
dung như: 

- Kiện toàn bộ máy hoạt ñộng. 

- Chuyển trụ sở chính từ Hà Nội vào Tp.Hồ Chí Minh. 

- Chuyển chi nhánh từ Tp.HCM ra Hà Nội. 

- Thay ñổi phần mềm giao dịch chứng khoán 
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- ðào tạo và xây dựng ñội ngũ cán bộ ñảm bảo làm việc nghiêm túc; thường xuyên ñánh 

giá theo kết quả và hiệu quả công việc;  

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và quy trình nghiệp vụ và bài bản, ñầy ñủ, ñúng quy 

ñịnh. 

- Xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ nhà ñầu tư ñảm bảo ñúng quy ñịnh của pháp luật 

và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường. 

- Chính sách tài chính hỗ trợ nhà ñầu tư phải cân nhắc thận trọng trong bối cảnh nền kinh 
tế chưa thóat khỏi khủng hoảng và thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp. 

 
Kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2010 của Công ty ñã chịu tác ñộng không nhỏ 

của tình hình kinh tế trong và ngoài nước:  
+ Cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu, giá dầu mỏ và lương thực thế giới tăng cao ñã 

tác ñộng không nhỏ tới TTCK toàn cầu.  
+ Hiện tượng phát hành thêm ồ ạt, lãi suất leo thang và lạm phát có nguy cơ bùng 

phát trong năm 2010 ñã tạo ra những áp lực khiến TTCK trong nước có những ñợt giảm 
sâu.  

Tuy nhiên, năm 2010 BMSC ñã thực hiện ñược ña số nhiệm vụ mang tính chiến 
lược từ việc kiện toàn bộ máy hoạt ñộng ñến việc chuyển trụ sở chính và mua phần 

mềm giao dịch chứng khoán mới. 
 Trong khi nhiều công ty chứng khoán phải ñối mặt với lợi nhuận giảm sút trầm 

trọng, kinh doanh thua lỗ dẫn ñến chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng (CK Kim Long), bán lại 
cổ phần cho các công ty khác (CK Kenaga, CK Viêt Nam, CK Nhấp & gọi, CK Gia Anh, 

CK Nam An,….), thu hẹp hoạt ñộng kinh doanh (CK SSI, CK Vincom…) thì Công ty 
Chứng khoán Bảo Minh vẫn ñạt ñược những thành tựu ñáng kể.  

Năm 2010, kết quả hoạt ñộng kinh doanh của BMSC ñược thể hiện: 

KẾ HOẠCH 2010 Thực hiện năm 2009 
STT CHỈ TIÊU 

Thực hiện  
năm 2010 

  %   % 

1 Tổng doanh thu 40,891,116,681 67,550,000,000 60.5% 42,182,176,439 96.9% 

2 Tổng chi phí 18,434,216,081 30,307,246,400 60.8% 18,888,020,507 97.6% 

3 Lợi nhuận trước thuế 22,830,552,069 37,242,753,600 61.3% 23,294,155,932 98.0% 

4 Thuế TNDN phải nộp 5,698,588,268 9,310,688,400 61.2% 4,074,342,288 139.9% 

5 Lợi nhuận sau thuế 17,131,963,801 27,932,065,200 61.3% 19,219,813,644 89.1% 

Hoạt ñộng ñầu tư của Công ty vẫn tập trung chủ yếu vào việc ñầu tư chứng khóan dài 
hạn (trái phiếu) và ñầu tư ngắn hạn vào những danh mục ñảm bảo tính ổn ñịnh, chắc chắn và 
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bảo tòan vốn. Việc ñầu tư tự doanh cổ phiếu có tính rủi ro lớn, trong khi Công ty ñang xây 
dựng ñội ngũ cán bộ ñầu tư dày dạn kinh nghiệm nên chưa tập trung mạnh vào mảng tự doanh.  

Như vậy, ðại hội chúng ta có thể nhìn nhận rằng BMSC ñã vượt qua giai ñoạn của 
những năm ñầu thành lập, mặc dù những kết quả này còn dừng lại ở mức khiêm tốn, nhưng là 
nền tảng rất quan trọng ñể BMSC phát triển những giai ñoạn tiếp theo, giai ñoạn nâng cao 
năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần. 

 
II>   NHỮNG KẾT QUẢ ðẠT ðƯỢC THEO CHIẾN LƯỢC ðỀ RA TẠI ðẠI HỘI 
NĂM 2010 

1. Nhân sự là cốt lõi: Công ty từng bước xây dựng và ñào tạo ñộ ngũ nhân sự có trình 
ñộ chuyên môn cao, năng ñộng, nhiệt huyết và trung thực trong công tác, hành ñộng theo sứ 
mệnh và mục tiêu của Công ty. 

2. Công nghệ là nền tảng: Năm 2010 ñánh dấu bước tiến ñáng kể trong cải tiến công 
nghệ bằng việc Công ty thay ñổi phần mềm giao dịch chứng khoán mới ñủ sức cạnh tranh và 
tạo ra những bước tiến nhảy vọt trong hoạt giao dịch trực tuyến. 

3.  Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt ñộng: Tất cả các hoạt ñộng của Công ty ñều 
hướng tới phục vụ khách hàng tốt nhất từ việc quy chuẩn các giấy tờ giao dịch ñến việc tạo 
bước ñột phá trong hoạt ñộng giao dịch cho khách hàng trên nền tảng công nghệ hiện ñại.  

4. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ là then chốt: Công ty không ngừng sáng tạo và phát 
triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ theo nhu cầu của Khách hàng và nỗ lực ñể liên tục cải tiến 
chất lượng của hệ thống sản phẩm và dịch vụ của Công ty nhằm ñáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của Khách hàng bằng việc ñưa các sản phẩm mới vào phục vụ nhu cầu của khách hàng 
nhằm ña dạng hóa sản phẩm dịch vụ 

. 
Kết luận về những kết quả ñã ñạt ñược trong năm 2010 
 
Thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong năm 2010 có những 
biến ñộng theo chiều hướng không tích cực ñã tác ñộng không nhỏ ñến kết quả hoạt ñộng kinh 
doanh của các công ty chứng khoán và BMSC không phải ngoại lệ ñó.  BMSC tuy không ñạt 
ñược kế hoạch kinh doanh như ñã ñề ra trong ðại Hội Cổ ðông năm 2010 nhưng cũng có một 
năm phát triển ñáng ghi nhận và là năm chứng kiến nhiều nhất những thay ñổi từ việc thay ñổi 
ñội ngũ lãnh ñạo ñến việc chuyển trụ sở chính, chi nhánh, thay ñổi phần mềm giao dịch. Có 
ñược những thành quả trên trong bối cảnh kinh tế khó khăn là sự cố gắng lớn lao của ñội ngũ 
lãnh ñạo và nhân viên BMSC. Những thành quả trên cũng là ñộng lực ñể thúc ñẩy BMSC tiến 
lên nhiều hơn nữa trong năm tới. 
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III>  ðỊNH HƯỚNG CỤ THỂ HOẠT ðỘNG NĂM 2011 
1. Nhận ñịnh tình hình năm 2011: 

ðứng trước cơ hội và thách thức trong năm 2011; HðQT Công ty  có một số nhận ñịnh 
như sau: 

- Năm 2011, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chịu tác ñộng lớn từ các chính sách ñể 
kiềm chế lạm phát, ổn ñịnh lãi suất 

- Hiện nay những quy ñịnh mới nhằm tạo thanh khoản cho thị trường như cho phép nhà 
ñầu tư mở nhiều tài khoản, một số trường hợp ñược phép cùng mua cùng bán chứng 
khoán trong ngày giao dịch, các quy ñịnh nguyên tắc liên quan ñến giao dịch ký quỹ, ủy 
quyền ñối với nhân viên của công ty chứng khoán ñã ñược ñưa vào trong dự thảo Thông 
tư hướng dẫn về giao dịch chứng khoán. Hiện nay Ủy ban Chứng khoán ñang hiệu 
chỉnh lại và báo cáo Bộ Tài chính ñể sớm ban hành. Quy ñịnh trên ñược ban hành sẽ tạo 
tiền ñề cho thị trường phát triển ñồng bộ và vững chắc hơn. 

- Hoạt ñộng ñầu tư tiếp tục phát triển ñối với các loại công cụ ñầu tư cơ bản như cổ phiếu 
và trái phiếu.  

- Khách hàng, nhà ñầu tư càng ngày càng yêu cầu chất lượng cao về các dịch vụ kinh 
doanh chứng khoán như môi giới, phân tích, tư vấn ñầu tư.  

- Sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán sẽ bắt ñầu chuyển sang xu hướng cạnh 
tranh dựa trên cơ sở chất lượng dịch vụ và trình ñộ công nghệ. 

- Vừa qua, Bộ Tài chính ñã ban hành Thông tư về chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty 
chứng khoán. ðây là một trong những quy ñịnh rất tốt ñể kiểm soát các trung gian tài 
chính là công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ và cũng là nền tảng ñể Bộ Tài 
chính ký ban hành một số văn bản liên quan công cụ, nghiệp vụ, sản phẩm mới trong 
năm 2011. 

- Ngoài ra, tình hình chiến tranh và thiên tai, giá xăng dầu, lương thực … diễn biến phức 
tạp trên thế giới cũng sẽ là lực cản không nhỏ ñến kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam 
năm 2011. 
 

2. Một số ñịnh hướng chính năm 2011: 

Trên cơ sở ñó, HðQT BMSC ñề ra những ñịnh hướng ñể thúc ñẩy hoạt ñộng kinh 
doanh dịch vụ chứng khoán trong năm 2011 như sau: 

1) Phát huy tính năng tiện ích từ phần mềm giao dịch chứng khoán mới 
� Phổ cập tính năng tiện ích cho khách hàng bằng việc tổ chức các hội thảo chuyên ñề 

hoặc hướng dẫn chi tiết trên web và các phương tiện thông tin khác. 
� Tìm hiểu và nâng cao các tính năng của phần mềm trên cơ sở tìm hiểu thực tế và vận 

hành. 
 

2) Phát huy thế mạnh về tiềm lực tài chính: 
� ðưa vào sử dụng các công cụ tài chính phù hợp với hoạt ñộng của công ty và nhu 

cầu của khách hàng. 
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� ða dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường và mở rộng 
thị phần môi giới trong năm 2011. 

 
3) Nâng cao hoạt ñộng tư vấn doanh nghiệp: 

� Phát huy thế mạnh thương hiệu và hệ thống chi nhánh Bảo Minh tại các tỉnh ñể tăng 
cường công tác tư vấn doanh nghiệp. 

� Xây dựng ñội ngũ nhân viên tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp và hùng hậu. 
 

4) Tìm kiếm cơ hội ñầu tư 
� Tận dụng triệt ñể cơ hội ñầu tư trái phiếu, ñầu tư ngắn hạn có yếu tố thuận lợi ñể 

tăng cường doanh thu ñầu tư 
5) Kiện toàn bộ máy nhân sự: 

� Công ty từng bước xây dựng ñội ngũ nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm, nhiệt 
huyết ñồng hành cùng công ty trong mọi hoạt ñộng. 

� ðầu tư nâng cao kiến thức chuyên môn ñịnh kỳ cho nhân sự chủ chốt. 
� Thực hiện các chính sách ñãi ngộ xứng ñáng cho nhân viên. 
 
Trên ñây là phần báo cáo tóm tắt của HðQT Cty Cổ phần Chứng khóan Bảo Minh về 
kết quả kinh doanh năm 2010 và ñịnh hướng phát triển năm 2011.  
 

Kính chúc Quý vị Sức khỏe, Thành Công! 
Chúc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh phát triển bền vững! 
Xin chân thành cảm ơn Quý Vị! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


