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GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) CÔNG BỐ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2022
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) công bố báo cáo tài chính Quý
1/2022, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục so với cùng kỳ
các năm. Doanh thu từ mảng tư vấn tài chính có nhiều tích cực, đóng góp
8% vào tổng doanh thu của quý.
Guotai Junan (Việt Nam) đã công bố kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2022 kết thúc
vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. Theo đó, doanh thu của Công ty tăng 65% so với
cùng kỳ năm ngoái ("YoY") lên 27,2 tỷ VNĐ, lợi nhuận trước thuế tăng gần 40% lên
xấp xỉ 11,2 tỷ VNĐ, đánh dấu mức tăng cao nhất từ trước đến nay so với cùng kỳ.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 TRONG 4 NĂM QUA (VNĐ)
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Trong đó, mảng môi giới chứng khoán của Công ty tăng 97% YoY, vượt mức
11 tỷ VNĐ (trong đó Quý 1/2021 doanh thu mảng này tăng 27%), đóng vai trò là
động lực tăng trưởng chính. Được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của thị trường và
tăng số lượng giao dịch của khách hàng, thu nhập từ hoạt động cho vay ký
quỹ và ứng trước tăng 52% lên 10,8 tỷ VNĐ, một mức cao trong lịch sử.
Ông Hoàng Anh, Tổng Giám đốc của Guotai Junan (Việt Nam), cho biết:
"Trong quý 1 năm 2022, doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Guotai Junan (Việt
Nam) đều đạt mức cao lịch sử. Trong ba tháng đầu năm, hoạt động môi giới
chứng khoán tiếp tục thu hút khách hàng chất lượng cao và chất lượng môi
giới tiếp tục được cải thiện, do đó trở thành một trong những động lực tăng
trưởng chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty”. Chia sẻ về định hướng
trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Hoàng Anh cho rằng Công ty sẽ tiếp tục mở
rộng các lĩnh vực kinh doanh và tăng cường sức mạnh tổng hợp giữa môi giới
chứng khoán, cho vay ký quỹ và bảo lãnh phát hành, để cung cấp cho khách
hàng cá nhân và tổ chức thông tin về các kênh đầu tư và tài chính chất lượng.
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Doanh thu hoạt động nổi bật:
Phân bổ doanh thu Q1-2022

• Doanh thu tăng 64% YoY lên 27,2 tỷ VNĐ,
chủ yếu được tạo ra từ:
1. Doanh thu từ hoạt động môi giới
chứng khoán tăng 97% YoY lên hơn 11

9%

tỷ VNĐ, đạt mức cao lịch sử;

11%

2. Doanh thu từ hoạt động cho vay ký
39%

quỹ và phải thu tăng 52% YoY lên xấp xỉ
10,8 tỷ VNĐ;
3. Dịch vụ tư vấn tài chính ghi nhận

41%

doanh thu tích cực gần 2,3 tỷ VNĐ, đóng
góp 8% vào tổng doanh thu hoạt động;

Cho vay ký quỹ và ứng trước

Môi giới chứng khoán
Hoạt động tài chính

• Lợi nhuận kế toán trước thuế tăng xấp xỉ
40%, đạt gần 11,2 tỷ VNĐ, một mức cao lịch sử;
• Lãi cơ bản cho mỗi cổ phiếu TTM là 540 VNĐ;
• Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
TTM đạt 5,29%, tiếp tục ghi nhận mức cao

Khác (lưu ký chứng khoán, tư vấn
tài chính và lãi tài sản)

nhất trong lịch sử.

Chi phí hoạt động trong giai đoạn
Trong giai đoạn này, tổng chi phí của Công ty đã tăng 114,82% YoY lên 18,4 tỷ VNĐ,
chủ yếu là do tăng về chi phí hoạt động môi giới và chi phí quản lý hoa hồng.
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Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
Sau khi được cấp phép bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán,
hoạt động tư vấn doanh nghiệp đã được tập trung phát triển mạnh mẽ và bước
đầu ghi nhận những đóng góp tích cực vào tình hình kinh doanh của Công ty.
Trong năm 2021, Bộ phận Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp đã ký kết và đang thực
hiện tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, làm dịch vụ các Đại lý
phát hành cho một Khách hàng doanh nghiệp lớn; và làm Đại lý phân phối trái
phiếu cho một số đối tác uy tín khác trên thị trường. Doanh thu tư vấn đã được
ghi nhận trong Quý I/2022.
Các hợp đồng tư vấn thoái vốn cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà
nước (SCIC) vẫn được triển khai theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo cao
nhất lợi ích của Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tiến hành tiếp xúc,
đàm phán và tiến đến ký kết nhiều hợp đồng tư vấn khác như đăng ký niêm yết,
IPO, chào bán chứng khoán… với các khách hàng tiềm năng.

Miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này không đóng vai trò là lời đề nghị hoặc khuyến nghị mua bất kỳ
chứng khoán nào, đồng thời không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Báo
cáo này bao gồm một số thông tin hướng tới tương lai liên quan đến điều kiện
tài chính, kết quả hoạt động và kinh doanh của Công ty và một số kế hoạch
cùng mục tiêu nhất định của ban lãnh đạo Công ty. Những tuyên bố hướng tới
tương lai liên quan đến những rủi ro có thể hoặc chưa thể dự đoán, sự không
chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả hoặc hiệu suất thực tế của
Công ty khác biệt đáng kể so với bất kỳ kết quả hoặc hiệu suất nào trong tương
lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy dựa trên các giả định liên quan
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đến các chiến lược hiện tại và tương lai của Công ty, và môi trường chính trị kinh tế mà Công ty sẽ hoạt động trong tương lai. Bản báo cáo này không được
sao chép, xuất bản hoặc phân phối lại bởi bất kỳ đối tượng nào cho bất kỳ mục
đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của đại diện có thẩm quyền
của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam). Vui lòng dẫn
nguồn khi trích dẫn.
Về Guotai Junan (Việt Nam)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (“GTJA (Vietnam)”,
mã cổ phiếu: IVS) là công ty chứng khoán uy tín, có bề dày kinh nghiệm trên
thị trường tài chính. Guotai Junan Việt Nam cung cấp đa dạng các dịch vụ kinh
doanh bao gồm: hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán,
tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng
khoán. Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế đất nước chuyển mình mạnh mẽ và
thị trường tài chính Việt Nam phát triển nhanh chóng, công ty ý thức được sứ
mệnh đem đến cho khách hàng những dịch vụ tài chính chất lượng cao,
những cơ hội lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phong phú. Nhu cầu của khách hàng
chính là động lực để công ty phát triển. Hết lòng phục vụ khách hàng chính là
chìa khoá giúp GTJA (Vietnam) thành công.
Năm 2022, GTJA (Vietnam) sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới. Về lâu
dài, Việt Nam là thị trường trọng điểm của Tập đoàn Guotai Junan
International, và GTJA (Vietnam) sẽ tận dụng tốt kinh nghiệm quản lý quốc tế
từ trụ sở chính, cũng như hỗ trợ kinh doanh và kỹ thuật toàn diện. GTJA
(Vietnam) tự tin sẽ trở thành công ty cung cấp dịch vụ tài chính hạng nhất tại
Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật và sẽ đạt nhiều mức cao mới về hiệu
quả hoạt động, mang lại lợi nhuận ổn định lâu dài cho các cổ đông của công
ty. Để biết thêm thông tin về GTJA (Vietnam), vui lòng truy cập trang web:
http://www.gtjai.com.vn.
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Về Guotai Junan International
Guotai Junan International ("GTJAI", mã chứng khoán: 1788.HK) là công ty
dẫn đầu thị trường, là nỗ lực đầu tiên cho quá trình quốc tế hóa của Công ty
Chứng khoán Trung Quốc, cũng như nhà môi giới chứng khoán Trung Quốc
đầu tiên được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông thông qua
IPO. Công ty cũng đã được liệt kê vào chỉ số FTSE4Good của Sở giao dịch chứng
khoán London tại Vương quốc Anh. Có trụ sở tại Hồng Kông, GTJAI cung cấp
các dịch vụ tài chính tích hợp đa dạng, gồm bảy lĩnh vực chính: môi giới, tài
chính doanh nghiệp, quản lý tài sản, cho vay và tài chính, sản phẩm tài chính,
tạo lập thị trường và quản lý đầu tư. GTJAI đã được xếp hạng "Baa2" và "BBB +"
bởi Moody và Standard & Poor. Cổ đông lớn là Công ty TNHH Chứng khoán
Guotai Junan (Mã chứng khoán: 601211.SS; 2611.HK), là đơn vị cung cấp dịch vụ
tài chính toàn diện với vị trí hàng đầu lâu dài, bền vững và toàn diện trong
ngành chứng khoán Trung Quốc. Để biết thêm thông tin về GTJAI, vui lòng
truy cập http://www.gtjai.com.
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