
BÁO CÁO NGẮN: SSI (HOSE) 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

• Với vị thế lâu năm và bề dày kinh nghiệm, SSI có lợi thế về tệp khách hàng 

đa dạng: cá nhân, tổ chức, các định chế tài chính (đặc biệt là nhà đầu tư nước 

ngoài) 

• Với thế mạnh về vốn, SSI là công ty dẫn đầu về dư nợ cho vay margin trên 

thị trường. Cuối năm 2021, dư nợ margin của SSI đạt 22.746 tỷ đồng. Thêm 

vào đó, trong năm 2022, SSI hiện đang triển khai phương án tăng vốn điều lệ 

thông qua việc chào bán 497,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu chào 

bán riêng lẻ thành công, vốn điều lệ của SSI dự kiến sẽ nâng lên gần 15.962 tỷ 

đồng, lớn nhất trong nhóm Chứng khoán. 

• SSI nhiều năm liền được công nhận là Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất 

Việt Nam. Năm 2021, SSI chiếm 11,05% thi phần về môi giới chứng khoán, xếp 

thứ 2 trên toàn thị trường, chỉ đứng sau VPS.  

• Kết quả kinh doanh của SSI năm 2021 tăng trưởng mạnh mẽ. Cùng với sự 

tăng trưởng thuận lợi của ngành Chứng khoán trong năm 2021, doanh thu và 

lợi nhuận của SSI cũng ghi nhận kết quả rất tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần 

của SSI đạt 7.443 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 

3.365 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả như vậy, SSI 

đã vượt kế hoạch đặt ra từ đầu năm, đạt 141% chỉ tiêu về doanh thu và 180% 

chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế. 

• Năm 2022, SSI đặt kế hoạch doanh thu đạt 10.330 tỷ đồng và lợi nhuận trước 

thuế đạt 4.370 tỷ đồng, lần lượt  tăng 31% và 30% so với năm 2021. Quý 

1/2022, doanh thu SSI đạt 2.068 tỷ đồng và  LNTT đạt 883 tỷ đồng, tăng 36,2% 

và 66,6% so với cùng kỳ năm 2021. 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

• SSI đang giao dịch tại vùng hỗ trợ quanh 

mức giá 33,5 - 33,55. 

• Chỉ báo MACD đang cắt xuống dưới đường 

Signal và nằm dưới đường Zero, chỉ báo 
RSI đang nằm trong vùng quá bán. 

• Giá cổ phiếu đang nằm dưới các đường 

SMA20, SMA 50 cho thấy xu hướng ngắn 
và trung hạn là xu hướng giảm.  

• Thanh khoản của cổ phiếu đã giảm hơn 

50% so với lúc cổ phiếu ở vùng đỉnh. 

• Chúng tôi đánh giá trong vòng 1 tháng tới 

cổ phiếu SSI sẽ có sự hồi phục trở lại vùng 
giá 40-40,5 sau nhịp giảm điểm mạnh. 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (25/04/2022) P/E  P/B  

SSI Chứng khoán 992.764.388 33,55 10,41 2,23 

ROA ROE P/E P/B 
Chỉ tiêu ngành 

10,57% 26,16% 10,97 2,12 

RỦI RO ĐẦU TƯ 

• TTCK Việt Nam phải đối mặt với một số thách thức như xung đột Nga-Ukraine, 

lạm phát toàn cầu tăng cao trước giá cả hàng hóa leo thang, các ngân hàng siết 

tín dung bất động sản và chứng khoán… Những khó khăn trên sẽ khiến cho 

TTCK không được thuận lợi như năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận các CTCK 

sẽ  khó có sự đột phá ấn tượng như năm 2021 trước áp lực cạnh tranh về hoạt 

động môi giới trong khi hoạt động tự doanh cũng  thận trọng hơn. 

• Bên cạnh đó, P/B các cổ phiếu chứng khoán hiện nay cũng đang ở mức cao 

(2,6x) trong khi tăng trưởng lợi nhuận các CTCK năm nay sẽ khá  thận trọng nên 

nhóm cổ phiếu chứng khoán nói chung sẽ trở nên kém hấp dẫn. 

KHUYẾN NGHỊ 

• P/B các cổ phiếu chứng khoán hiện nay đang ở mức khá cao trong khi tiềm 

năng tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 khá khiêm tốn, khiến cho cổ phiếu nhóm 

ngành chứng khoán nói chung và SSI  nói riêng sẽ trở nên kém hấp dẫn. Giá 

các cổ phiếu nhóm ngành này nhìn chung thời gian 4 tháng qua đang trong xu 

hướng điều chỉnh mạnh. Dưới góc độ PTKT, Xu hướng  ngắn hạn 1 tháng tới là 

phục hồi, đi ngang tích lũy (sideway). 

 

Chỉ tiêu (Tỷ đồng) 2020 2021 

Doanh thu thuần 4.367 7.443 

Lợi nhuận gộp 2.465 4.289 

Tỷ suất LN gộp (%) 56% 58% 

LN trước thuế 1.558 3.365 

LN sau thuế 1.256 2.695 

ROE (%) 13% 22% 

ROA (%) 4% 6% 

Tổng tài sản 35.769 50.793 

Dòng tiền từ HĐKD (12.274) (10.419) 

Đánh giá: Kém hấp dẫn 

Xu hướng ngắn hạn: Phục hồi kỹ thuật 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, mà chúng tôi có thể cập nhật bằng nỗ 
lực tối đa của mình. Do vậy, báo cáo chỉ nhằm mục đích tham khảo và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của 
thông tin. Trong thực tế, giao dịch có thể phát sinh tùy theo thỏa thuận của các bên mua/bán và chúng tôi không chịu trách nhiệm 
do việc sử dụng những thông tin trên gây ra hoặc bất kỳ mục đích sử dụng nào liên quan đến báo cáo này. 

Bảng chỉ tiêu tài chính một số CTCK năm 2021 (ĐVT: tỷ  VND) 

Chỉ tiêu  VCSH DTT LNST ROE (%) ROA (%) P/E P/B Cho vay ký quỹ  

SSI 14.220 7.443 2.696 22,4% 6,2% 13,2 2,5 22.476 

VND 9.822 6.039 2.383 34,9% 9,2% 5,8 1,4 14.418 

HCM 7.325 4.460 1.147 19,5% 6,2% 10,9 1,7 13.690 

VCI 6.542 3.707 1.499 27,1% 11,9% 9,9 2,3 7.516 

SHS 6.056 2.895 1.396 30,1% 15,7% 4,8 1,1 - 

VIX 3.762 1.569 736 26,7% 21,5% 5,7 1,1 2.641 

MBS 3.412 2.218 587 21,5% 6,5% 14,5 2,5 6.140 

FTS 2.983 1.383 846 32,6% 13,2% 9,4 2,5 5.007 

AGR 2.451 394 390 17,2% 15,5% 8,4 1,3 - 

ORS 2.172 1.346 211 13,5% 6,1% 19,8 1,9 1.589 


