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CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
CHẤM DỨT HOÀN TOÀN LỖ LUỸ KẾ
Doanh thu tạo ra trong quý II năm 2022 giúp Chứng khoán Guotai
Junan (Việt Nam) xoá hết khoản lỗ luỹ kế, bước sang trang mới có
thặng dư lợi nhuận, dù thị trường diễn biến ảm đạm với thanh khoản
thấp và điểm số giảm mạnh.
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) – GTJA (Vietnam), mã cổ phiếu IVS,
ghi nhận doanh thu Quý II/2022 hơn 22 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn
8.2 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính được công bố mới đây. Trong đó, doanh
thu mảng môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ đóng góp 77% tổng
doanh thu.
Kết quả kinh doanh GTJA (Vietnam) 2021-2022
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Luỹ kế nửa đầu năm 2022, GTJA (Vietnam) ghi nhận doanh thu hơn 49 tỷ
đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục là mảng
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đóng góp doanh thu cao nhất với doanh thu thu về hơn 19 tỷ đồng, tăng
11% so với số thực hiện trong nửa đầu năm 2021. Cũng theo báo cáo tài
chính bán niên soát xét, kết quả hoạt động của công ty đạt hơn 19 tỷ đồng
trong 6 tháng đầu năm 2022, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, giữa lúc thị
trường chứng kiến đợt giảm mạnh và phần lớn các công ty chứng khoán
ghi nhận lợi nhuận đi lùi.
Phân bổ doanh thu bán niên 2022 (tỷ VNĐ)
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Khép lại 6 tháng đầu năm, vốn hóa toàn thị trường tương ứng giảm hơn
1,22 triệu tỷ đồng. Ghi nhận tại phiên cuối tháng 6, chỉ số VN-Index để mất
mốc 1.200 điểm về mức 1.197,6; định giá P/E chỉ còn 13 lần, thấp hơn nhiều
mức trung bình 10 năm là 15 lần.
Chấm dứt lỗ lũy kế và đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo
Với số liệu tài chính kể trên, công ty đã chấm dứt hoàn toàn tình trạng lỗ
luỹ kế và đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối về con số dương. Cổ phiếu
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IVS dự kiến sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa ra khỏi
diện cảnh báo sau khi xác định GTJA (Vietnam) đã khắc phục được nguyên
nhân dẫn đến tình trạng này, xét theo quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều
37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết. Điều này có ý
nghĩa quan trọng, giúp GTJA (Vietnam) lành mạnh hoá sức khoẻ tài chính,
đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh và nâng cao uy tín trên thị trường.
Chấm dứt “cơn khát vay ký quỹ” của cổ đông
Về phía cổ đông, việc GTJA (Vietnam) xoá lỗ luỹ kế sẽ đồng thời chấm dứt
cơn khát vay ký quỹ đối với mã cổ phiếu IVS trong thời gian qua. Mã IVS
được dự báo sẽ sớm đáp ứng đủ điều kiện cho vay ký quỹ tại các công ty
chứng khoán.
Cơ cấu tài chính của GTJA (Vietnam) sau soát xét được đánh giá là an toàn
và tích cực với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) chỉ 0.01, vốn chủ sở hữu
chiếm đến 98.82% giá trị tài sản. Đây sẽ là chỉ báo cho sức mạnh tăng
trưởng của công ty trong thời gian tới, là minh chứng rõ nhất cho năng
lực kinh doanh mạnh mẽ, ít chịu áp lực tài chính từ các khoản nợ phải trả.
GTJA (Vietnam) đã bước sang trang mới với việc tích luỹ thặng dư lợi
nhuận, sự đồng hành của cổ đông và khách hàng là động lực mạnh mẽ
của công ty để chiếm lĩnh thị phần tại Việt Nam. Công ty sẽ tiếp tục cải
thiện hệ thống quản trị, tăng cường quản lý rủi ro và tuân thủ, đảm bảo
an ninh tài chính, duy trì hoạt động ổn định và thiết lập chiến lược phát
triển bền vững, đặc biệt tập trung vào việc tuyển dụng nhân tài chất
lượng cao để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh.
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