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Cơ cấu cổ đông 

Điểm nhấn đầu tư 
 

 

 Dự báo quy mô vốn hóa thị trường tiếp tục tăng trưởng; thị 

trường chứng khoán phái sinh đang có những bước tăng 

trưởng rất nhanh; dự báo giai đoạn 2018 – 2019 thị trường 

chứng khoán Việt Nam sẽ được đưa vào danh sách xem xét 

nâng hạng. 

 CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (VNCS), tiền thân là 

CTCP Chứng khoán Phượng Hoàng, được tái cơ cấu năm 

2016, hiện tại Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 1 chi 

nhánh tại TP.Hồ Chí Minh. 

 Mã cổ phiếu CSI của CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt 

Nam sẽ được niêm yết trên sàn UPCOM ngay trong quý 1 

năm 2019. Và sau đó, VNCS sẽ tiếp tục nỗ lực để mã cổ 

phiếu CSI được niêm yết trên sàn HNX trong thời gian sớm 

nhất. 

 Các mảng hoạt động kinh doanh của VNCS đều đang phát 

triển tốt và vững chắc, đặc biệt là mảng tự doanh với sự hỗ 

trợ lớn từ trung tâm nghiên cứu của Công ty, hứa hẹn sẽ 

tiếp tục mang lại lợi nhuận lớn cho VNCS trong tương lai. 

 Cơ cấu tài sản và nguồn vốn duy trì trạng thái an toàn. 

Định giá 
 

 

Chúng tôi dự phóng năm 2019 VNCS sẽ đạt doanh thu khoảng 

80 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 38 tỷ đồng. EPS 

forward dự kiến đạt 1.067 VND/CP, giá trị sổ sách (BV) đạt 

10.000 VND/CP. 

Chúng tôi sử dụng Phương pháp định giá so sánh P/E và 

Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE để xác định giá trị hợp 

lý của doanh nghiệp. Bằng Phương pháp định giá so sánh P/E, 

chúng tôi thu được kết quả giá trị cổ phiếu CSI là 15.000 

đồng/CP. Bằng Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE, chúng 

tôi thu được kết quả giá trị cổ phiếu CSI là 14.000 đồng/CP. 

Như vậy, kết hợp kết quả từ 2 phương pháp trên, giá trị hợp lý 

của cổ phiếu CSI là 14.500 đồng/CP. 

Cơ cấu cổ đông 
 

 

Hiện tại, tổng số cổ phần của CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt 

Nam là 16.800.000 cổ phần. Cơ cấu cổ đông của VNCS phân 

theo tỷ lệ 64,3% cổ đông nước ngoài và 35,7% cổ đông trong 

nước. Nếu phân theo đối tượng nắm giữ thì cổ đông của VNCS 

chủ yếu là cá nhân với tỷ lệ 96,3%, còn cổ đông tổ chức chỉ 

năm giữ 3,7% cổ phần của Công ty. 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH 

 
 

Sàn giao dịch mục tiêu Upcom 

Giá mục tiêu 14.500 

EPS 2018 1.067 

BV 2018 10.000 

P/E forward 13,58 

P/B forward 1,45 

KLCP Lưu hành dự kiến (Tr cp) 35,6 

  

 

Cổ đông trong nước 35,7% 

Cổ đông nước ngoài 64,3% 

Cổ đông cá nhân 96,3% 

Cổ đông tổ chức 3,7% 
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TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Năm 2008, CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam, tiền thân là CTCP Chứng khoán Phượng Hoàng được thành lập với vốn 

điều lệ ban đầu là 35 tỷ đồng.  

Đến giữa năm 2016, do Công ty gặp nhiều khó khăn nên các cổ đông cũ của Phượng Hoàng đã chuyển nhượng 100% vốn 

cho các cổ đông mới để khôi phục kinh doanh và Công ty chính thức được đổi tên thành CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt 

Nam (tên viết tắt là VNCS). Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự của VNCS đã rất nỗ lực đưa Công ty vững bước trên đà phát 

triển mới. Công ty có trụ sở chính tại F301, tòa nhà TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà 

Nội và sau chỉ hơn 2 năm hoạt động, tháng 1/2019, VNCS đã thành lập được chi nhánh Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 12-14 

Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1. TP.HCM. Với 2 chi nhánh tại 2 thành phố lớn nhất Việt Nam, VNCS hứa hẹn sẽ 

sớm khẳng định được vị thế top đầu trong ngành chứng khoán. 

Hiện tại, VNCS đang hoạt động kinh doanh trên các mảng: Môi giới và dịch vụ chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu 

ký chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp; Tự doanh chứng khoán. Ngoài ra, VNCS có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 

800 tỷ đồng vào cuối năm 2019 để bổ sung nghiệp vụ: Tư vấn bảo lãnh phát hành, Tự doanh phái sinh nhằm hoàn thiện tất 

cả các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trong Công ty. 

Hiện tại, tổng số cổ phần của CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam là 16.800.000 cổ phần. Cơ cấu cổ đông của VNCS phân 

theo tỷ lệ 64,3% cổ đông nước ngoài và 35,7% cổ đông trong nước. Nếu phân theo đối tượng nắm giữ thì cổ đông của VNCS 

chủ yếu là cá nhân với tỷ lệ 96,3%, còn cổ đông tổ chức chỉ nắm giữ 3,7% cổ phần của Công ty. 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua quan sát biểu đồ, chúng tôi nhận thấy năm 2018, VNCS đã đạt mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt 

bậc so với các năm trước đó. Sự bứt phá này là nhờ lãi từ hoạt động tự doanh – đóng góp 65% tổng doanh thu hoạt động 

năm 2018 của VNCS. Mặc dù hoạt động này được VNCS đưa vào triển khai chỉ từ cuối năm 2018 nhưng nhờ sự nhạy bén của 
lãnh đạo và nhân viên tự doanh, mảng hoạt động này đã mang lại khoản lợi nhuận lên đến 11 tỷ đồng trong năm 2018. Điều 

đáng nói ở đây là dù thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua rất nhiều sự biến động và lao dốc trong năm 2018, nhưng đội 

ngũ tự doanh của VNCS vẫn thu được một khoản lợi nhuận khá lớn trong một khoảng thời gian ngắn trên thị trường khốc liệt. 
Vì vậy, chúng tôi tin rằng, trong tương lai sắp tới, VNCS sẽ còn thắng lớn nhờ mảng hoạt động tự doanh của mình.  

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động còn có sự đóng góp từ hoạt động môi giới chứng khoán với 1,23 tỷ vnđ doanh thu năm 

2018 – đây cũng là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; và 0,72 tỷ vnđ doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính và các 
doanh thu khác. Như vậy, chúng ta có thể thấy các mảng hoạt động của VNCS đều đang có chiều hướng phát triển tích cực. 
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CƠ CẤU TÀI CHÍNH 

 

 

Song song với việc tăng vốn điều lệ của Công ty, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của VNCS tăng mạnh trong năm 2018. Về cơ 
cấu tài sản và nguồn vốn của VNCS đều rất an toàn, Công ty không có khoản vay nợ nên chúng tôi đánh giá VNCS có nhiều dư 

địa cho hoạt động huy động vốn trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp. 

TRIỂN VỌNG KINH DOANH 

Chúng tôi đánh giá cao triển vọng của VNCS trong dài hạn nhờ vào tiềm năng tăng trưởng của ngành chứng khoán Việt Nam: 

(1) Dự báo quy mô vốn hóa thị trường tiếp tục tăng trưởng với lộ trình cổ phần hóa và thoái vốn của các Tổng công ty/Tập đoàn 
Nhà nước đang được Chính phủ đẩy nhanh. 

(2) Thị trường chứng khoán phái sinh tuy mới ra đời nhưng đã có những bước tăng trưởng rất nhanh và dự kiến trong giai 
đoạn 2018 – 2019 sẽ triển khai thêm các sản phẩm phái sinh mới. 

(3) Dự báo trong giai đoạn 2018 – 2019 thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được đưa vào danh sách xem xét nâng hạng. 

Kế hoạch kinh doanh 

(1) Niêm yết thành công cổ phiếu trên sàn HNX: 

Hiện VNCS đang hoàn thiện các bước cuối cùng nhằm đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch trên sàn UPCOM trong quý 1 

năm 2019. Sau đó, VNCS tiếp tục mở rộng quy mô bằng cách tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng trong quý 1 năm 2019, tiếp 

theo là mức 800 tỷ đồng vào cuối năm 2019, hướng đến niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX trong thời gian sớm nhất và sẽ 
sớm trở thành mã cổ phiếu được ưa thích trên thị trường. 

(2) Hoàn thiện tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: 

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng vào cuối năm 2019, VNCS sẽ có đủ điều kiện để hoạt động trong 
các mảng kinh doanh hiện tại còn thiếu đó là: Bảo lãnh phát hành; Cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh; Tự doanh 

phái sinh. 

Đối với các mảng hoạt động kinh doanh chủ chốt, VNCS đề ra chiến lược như sau: 

- Mảng tự doanh: dựa trên các nghiên cứu kỹ lưỡng của Trung tâm nghiên cứu VNCS, bộ phận tự doanh lên chiến 
lược đầu tư bài bản, dài hạn vào các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển lớn. Ngoài ra, VNCS có thể sẽ tận 
dụng các biến động của thị trường phái sinh để tham gia vào các giao dịch phái sinh nhằm quản lý rủi ro danh 

mục đầu tư chứng khoán cơ sở với mục tiêu kiếm lợi nhuận ngắn hạn.   

- Mảng môi giới: áp dụng hình thức quản lý tài sản nhà đầu tư. 

- Mảng tư vấn: đẩy mạnh các dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp M&A, tư vấn bảo lãnh phát hành. 

31.68 26.43
44.96

158.12

31.30 26.12
44.27

157.49

0

50

100

150

200

2015 2016 2017 2018

Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu (tỷ vnđ)

TỔNG CỘNG TÀI SẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Nguồn: VICS, VNCS 



CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam 

4 

 

 

  

Dự phóng kết quả kinh doanh năm 2019 

Với các chiến lược kinh doanh nêu trên, chúng tôi dự phóng các chỉ tiêu kinh doanh của VNCS trong năm 2019 như sau: 

- Doanh thu hoạt động: khoảng 80 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế: khoảng 38 tỷ đồng 

- Số cổ phiếu dự kiến lưu hành bình quân trong năm 2019: 35.600.000 cổ phiếu 

Với kế hoạch kinh doanh này, EPS dự phóng của VNCS sẽ ở mức 1.067 VNĐ/CP. 
 

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Chúng tôi sử dụng Phương pháp định giá so sánh P/E và Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE để xác định giá trị hợp lý của 
doanh nghiệp. Bằng Phương pháp định giá so sánh P/E, chúng tôi thu được kết quả giá trị cổ phiếu CSI là 15.000 đồng/CP. Bằng 

Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE, chúng tôi thu được kết quả giá trị cổ phiếu CSI là 14.000 đồng/CP. Như vậy, kết hợp 

kết quả từ 2 phương pháp trên, giá trị hợp lý của cổ phiếu CSI là 14.500 đồng/CP, tương ứng với P/E bằng 13,58 lần.
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

 

Tỷ VNĐ 2015 2016 2017 2018 

TÀI SẢN NGẮN HẠN 30.38 20.41 32.89 145.90 

     Tài sản tài chính ngắn hạn 30.37 19.65 32.57 145.50 

          Tiền và tương đương tiền 30.36 17.77 32.35 17.86 

     Giá trị thuần đầu tư tài sản tài chính ngắn hạn 0.00 0.00 0.00 105.42 

     Tổng các khoản phải thu 0.01 1.88 0.22 22.22 

TÀI SẢN DÀI HẠN 1.30 6.02 12.07 12.21 

     Tài sản cố định 0.16 0.05 7.82 7.75 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 31.68 26.43 44.96 158.12 

NỢ PHẢI TRẢ 0.38 0.31 0.69 0.63 

VỐN CHỦ SỞ HỮU 31.30 26.12 44.27 157.49 

     Vốn và các quỹ 31.30 26.12 44.27 157.49 

          Vốn đầu tư của chủ sở hữu 35.00 35.00 60.00 168.00 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 31.68 26.43 44.96 158.12 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 
 
 

Tỷ VNĐ 2015 2016 2017 2018 

Doanh thu hoạt động 4.30 0.68 2.38 17.53 

     Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ( FVTPL) 0.00 0.00 0.00 11.36 

          Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 0.00 0.00 0.00 10.65 

          Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ 0.00 0.00 0.00 0.71 

     Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0.00 0.00 0.00 3.40 

     Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 0.59 0.16 0.40 1.23 

     Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán 0.00 0.00 1.49 0.10 

     Doanh thu lưu ký chứng khoán 0.14 0.26 0.07 0.10 

     Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 3.33 0.03 0.32 0.72 

     Doanh thu khác 0.24 0.23 0.09 0.61 

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 4.30 0.68 2.38 17.53 

     Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 0.00 0.00 0.00 -0.05 

          Lỗ bán các tài sản tài chính 0.00 0.00 0.00 0.00 

          Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ 0.00 0.00 0.00 -0.01 

          Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL 0.00 0.00 0.00 -0.04 

     Chi phí hoạt động tự doanh 0.00 0.00 0.00 0.00 

     Chi phí môi giới chứng khoán -0.18 -0.03 -0.79 -1.35 

     Chi phí hoạt động tư vấn tài chính 0.00 0.00 0.00 0.00 

Chi phí hoạt động kinh doanh -1.04 -0.90 -0.90 -1.53 

Lợi nhuận gộp 3.26 -0.22 1.48 16.00 

Chi phí quản lý công ty chứng khoán -3.60 -5.06 -9.02 -10.97 

Lợi nhuận kế toán sau thuế -0.25 -5.18 -6.85 5.22 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
 

Trụ sở chính: Villa số 3, 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  

Tel: (84-28) 39110788 - Fax: (84-28) 39110789 - Email:info@vics.com.vn 

Chi nhánh: Hà Thành Tầng 4, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 

 

Tel: (84-24) 35148766 - Fax: (84-24) 35148768 

 

Chi nhánh: Hà Nội Lô 5. E9, KDT mới Cầu Giấy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 

(84-24) 35149999 - Fax: (84-24) 35548669 

Website: www.vics.vn 

 

 
 

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 
 

Báo cáo phân tích này được soạn thảo và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VICS). Nội dung trong báo cáo này được trình bày dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy. VICS không chịu trách nhiệm về độ 

chính xác của những thông tin này. Những quan điểm phân tích được trình bày trong báo cáo chỉ thể hiện ý kiến riêng của tác 
giả tại thời điểm phát hành, không thể hiện quan điểm chung của VICS. Nội dung trong báo cáo được soạn thảo nhằm mục 

đích cung cấp thông tin tham khảo cho các nhà đầu tư, không nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ 
chứng khoán nào. Báo cáo phân tích này thuộc bản quyền của VICS, không ai được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân 

phối dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của VICS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn khi 

sử dụng các nội dung trong báo cáo này. 
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