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Là nhà môi giới chứng khoán đầu tiên và duy nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam được điều
hành bởi định chế tài chính Nhật Bản, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (JSI) định hướng
cung cấp toàn diện các dịch vụ chứng khoán cho tất cả đối tượng khách hàng toàn cầu trên thị trường
Việt Nam với một nền tảng công nghệ thuận tiện, an toàn, chính xác và liên tục cập nhật.
Mặc dù sự biến động của thị trường chứng khoán là không ngừng và đầy thử thách, nhưng trải qua
quá trình hơn 10 năm hình thành và phát triển, JSI không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chất lượng
minh bạch, ổn định, an toàn, Công ty còn luôn cam kết duy trì mục tiêu tạo ra những giá trị gia tăng
tốt nhất cho khách hàng, cho cổ đông, và cho đội ngũ nhân sự của mình. Với tầm nhìn dài hạn, triết
lý kinh doanh ổn định, tin cậy, bằng hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro đạt tiêu chuẩn quốc tế,
cùng tinh thần trách nhiệm cao nhất, JSI tự tin khẳng định sẽ toàn tâm nỗ lực, vượt qua mọi thách
thức, để phát triển bền vững từ nội lực, và luôn là địa chỉ tin cậy cho tất cả các nhà đầu tư.
Thành lập từ năm 2009, tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào, trụ sở chính của
JSI hiện đặt tại Tầng 14, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa,
Hà Nội. Cổ đông pháp nhân Nhật Bản duy nhất là Công ty Chứng khoán Aizawa chiếm tới gần 99%
vốn chủ sở hữu của Công ty. Năm 2019 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình hoạt động của
JSI, đó là việc Công ty nâng vốn thành công lên 160 tỷ đồng và được UBCKNN cấp giấy phép thực
hiện nghiệp vụ tự doanh. Với những thay đổi tích cực như trên, kỳ vọng 2020 sẽ là một năm đầy hứa
hẹn, JSI sẽ đạt được những bước tiến mới, khẳng định được vị trí là nhà môi giới hàng đầu trên cơ
sở cam kết các “giá trị Nhật Bản” dành cho khách hàng.
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SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, hỗ trợ các kế hoạch kinh doanh và mở rộng quy mô nghiệp vụ
trong tương lai, chưa đầy 1 năm sau lần tăng vốn đầu tiên vào tháng 10/2018, JSI tiếp tục thực hiện
tăng vốn lần 2 thành công vào tháng 9/2019 lên 160 tỷ đồng. Cùng với lần tăng vốn này, JSI đã được
UBCKNN cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Đây là 2 sự kiện lớn, kỳ vọng sẽ
tạo ra nhiều cơ hội phát triển về các mặt hoạt động kinh doanh – đặc biệt là hoạt động đầu tư, giúp
cải thiện năng lực tài chính của Công ty, khẳng định sự phát triển bền vững, tạo niềm tin cho cổ
đông, đối tác và nhân sự Công ty.
Với đội ngũ chuyên gia đến từ Nhật Bản, giàu kinh nghiệm và thấu hiểu thông lệ thị trường quốc tế,
JSI luôn cố gắng nỗ lực đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Năm 2019, JSI đã thay
đổi và nâng cấp phần mềm giao dịch mới, thiết lập nền tảng giao dịch Bloomberg dành riêng cho
khách hàng tổ chức nước ngoài, nhằm đem lại cho các nhà đầu tư trải nghiệm công nghệ hiện đại
hơn, dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng và chính xác hơn, cùng với chất lượng bảo mật cao hơn.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Môi giới là hoạt động cốt lõi
của Công ty nên luôn được
tập trung đầu tư về con
người và công nghệ để nâng
cao năng lực cạnh tranh

Dịch vụ được trực tiếp thực
hiện bởi các chuyên gia giàu
kinh nghiệm người Nhật, JSI tự
tin cung cấp các sản phẩm phân
tích, tư vấn chất lượng, đa
dạng, sát nhất với yêu cầu và
mục đích của từng đối tượng
khách hàng

MÔI GIỚI
CHỨNG
KHOÁN

TƯ VẤN
ĐẦU TƯ
CHỨNG
KHOÁN

Ngành nghề kinh doanh

LƯU KÝ
CHỨNG
KHOÁN

JSI cung cấp đầy đủ các dịch
vụ về lưu ký chứng khoán
tới các khách hàng một cách
an toàn, bảo mật, thực hiện
lưu ký với thời gian nhanh
chóng nhất

TỰ DOANH
CHỨNG
KHOÁN

Sử dụng nguồn vốn của
Công ty để thực hiện đầu tư
vì mục tiêu lợi nhuận, JSI
hoạt động tự doanh trên cơ
sở tuân thủ triệt để nguyên
tắc không xung đột với lợi
ích của khách hàng

Địa bàn kinh doanh
JSI cung cấp các dịch vụ chứng khoán cho tất cả khách hàng cá nhân và tổ chức đến từ trong và
ngoài nước. Tuy nhiên, với lợi thế về cổ đông lớn từ Nhật Bản, đối với thị trường quốc tế, chúng tôi
hướng tới thị trường Nhật Bản và các nước Châu Á khác. Đối với thị trường Việt Nam, do đặt trụ
sở chính tại Hà Nội và hiện chưa mở chi nhánh tại các tỉnh thành khác, Công ty cũng tập trung nhiều
hơn vào thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận.
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
Mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản bao gồm: Đại hội đồng Cổ đông,
Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ và bộ phận Giám sát
tuân thủ giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.
Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo chức
năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau:
•
Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, có quyền quyết định những vấn đề
thuộc nhiệm vụ và quyền hạn do Điều lệ Công ty quy định.
•
Ban Kiểm soát là cơ quan kiểm tra giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công ty, thẩm định
báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính, báo cáo
Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của báo cáo tài chính cũng
như hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công
ty, cổ đông, và khách hàng.
•
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị, thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Ban
Giám đốc và hoạt động rủi ro của toàn Công ty, điều hành chỉ đạo về mặt chủ trương, định
hướng trung hạn, dài hạn cho toàn Công ty;
•
Ban Giám đốc quản lý, điều hành công việc hàng ngày của Công ty thông qua việc phân cấp,
phân quyền, cũng như thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng của Hội đồng Quản trị và Đại
hội đồng Cổ đông;
•
Các trưởng phòng ban trực tiếp giải quyết công việc cụ thể và chịu trách nhiệm trực tiếp đối
với mọi hoạt động của phòng ban đó trước Ban Giám đốc;
•
Bộ phận Giám sát tuân thủ (bao gồm Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro)
hoạt động độc lập và chuyên trách, có trách nhiệm hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của Công ty được
thực hiện một cách chính xác, hạn chế những rủi ro không đáng có phát sinh trong quá trình
tác nghiệp.
Để nâng cao hiệu quả và chất lượng quản trị Công ty theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, Hội đồng
Quản trị và Ban Giám đốc đã ban hành và thường xuyên cập nhật các quy trình công việc cụ thể cho
từng đầu việc, phòng ban. Các quy trình này liên tục được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với
các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại từng thời điểm. JSI cũng đã xây dựng
hệ thống KPI minh bạch, rõ ràng, áp dụng phù hợp với quy mô và thực tế tại Công ty, điều này giúp
việc thực hiện công tác quản lý và quản trị nhân sự được thuận lợi.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban
Kiểm soát

Đại hội đồng
Cổ đông

Hội đồng
Quản trị

Kiếm toán
nội bộ

Bộ phận
Giám sát
tuân thủ

Ban
Giám đốc

Kiếm soát
nội bộ
Quản trị
rủi ro
Khối
Nghiệp vụ

Phòng
Tự doanh

Phòng
Phân tích

Khối
Văn phòng

Phòng
Môi giới

Phòng
Kế toán

Phòng
Tư vấn

Phòng
HCNS
Phòng
IT

Sau khi được UBCKNN cấp phép nghiệp vụ tự doanh, tại cuộc họp định kỳ hàng quý ngày
18/10/2019, Hội đồng Quản trị JSI đã thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của Công ty. Theo đó,
phòng Tự doanh trực tiếp trực thuộc Ban Giám đốc. Xác định đây là một cơ hội nhưng cũng là một
thách thức lớn của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, Ban Giám đốc đã cử
những nhân sự có năng lực và kinh nghiệm người Nhật Bản để thực hiện công việc này nhằm đảm
bảo hiệu quả kinh doanh và đảm bảo nguồn vốn của Công ty. Cùng với đó, Công ty sẽ tiến hành
tuyển dụng những nhân sự mới để đào tạo một cách bài bản và trở thành thế hệ kế cận cho một
nghiệp vụ đòi hỏi cao về khả năng chuyên môn này.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Là công ty chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam có sự tham gia điều hành của chuyên gia Nhật Bản và
rất có lợi thế trong việc thu hút khách hàng Nhật, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản vẫn kiên
trì hướng tới mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực môi giới chứng khoán Việt Nam cho
khách hàng Nhật Bản. Chúng tôi đã và đang tiếp tục sứ mệnh trở thành cầu nối giữa thị trường vốn
Việt Nam và các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Công ty hiện đang có định hướng mở rộng sang các
thị trường Châu Á khác như Hồng Kông, Singapore, Thái Lan... với mục đích gia tăng thị phần cũng
như giới thiệu với các nhà đầu tư quốc tế về một thị trường vốn Việt Nam trẻ trung, năng động, đang
phát triển, đầy hấp dẫn và tiềm năng.
Năm 2018, Công ty Chứng khoán Aizawa tại Nhật Bản chính thức sở hữu Công ty Cổ phần Chứng
khoán Nhật Bản, và phần vốn góp này được tăng lên đến gần 99% từ tháng 9/2019. Là một thương
hiệu có uy tín trên thị trường Nhật Bản với bề dầy lịch sử lên đến hơn 100 năm, Aizawa đã, đang và
sẽ tích cực hỗ trợ JSI trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm dịch vụ và thu hút khách hàng tại các
thị trường Châu Á mà Aizawa có thế mạnh nhằm tận dụng mạng lưới khách hàng hiện có cũng như
quảng bá tên tuổi Chứng khoán Nhật Bản tại Việt Nam ra các thị trường lân cận.
Triết lý kinh doanh của chúng tôi từ những ngày đầu thành lập luôn theo định hướng của một công
ty mang đặc tính “Nhật Bản”, đặt sự tín nhiệm và minh bạch lên hàng đầu. Đó là:
•
Trung thực và Tin cậy;
•
Ổn định và Chất lượng;
•
Phát triển và Cống hiến.
Trong trung và dài hạn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản tập trung vào các mục tiêu sau:
•
Về quản trị: Xây dựng Công ty hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý
các nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân sự; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên
kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.
•
Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm
của Công ty trên thị trường nhằm gia tăng lượng khách hàng tổ chức nước ngoài, không chỉ
tại thị trường Nhật Bản mà còn ở các thị trường Châu Á khác;
•
Về dịch vụ: Kết nối mạng giao dịch chứng khoán toàn cầu Bloomberg để dễ dàng tiếp cận
nhóm khách hàng mục tiêu là các tổ chức nước ngoài; đẩy mạnh giao dịch trực tuyến cho các
tài khoản cá nhân trong và ngoài nước, giảm thiểu việc tác động của con người vào quá trình
thực hiện nghiệp vụ chứng khoán;
•
Về hệ thống: Nâng cao hiệu quả của hệ thống công nghệ thông tin bằng cách tiếp tục đầu tư
phần mềm và tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu giao dịch của khách
hàng, đặc biệt là khách hàng quốc tế;
•
Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao
năng lực tài chính, đảm bảo phát triển ổn định, vững chắc;
•
Về đầu tư: Sử dụng vốn với mục đích tối ưu hóa lợi nhuận, gia tăng giá trị vốn đầu tư ban đầu
nhưng vẫn bảo toàn nguồn vốn của Cổ đông.
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CÁC RỦI RO
Hoạt động trong một lĩnh vực biến động không ngừng và đặc thù như thị trường chứng khoán thì
một yêu cầu cấp thiết và trọng yếu được đặt ra đối với mỗi công ty chứng khoán chính là một hệ
thống quản trị rủi ro toàn diện và chặt chẽ. Chính vì thế, ở Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản,
việc nhận diện và chủ động quản trị các rủi ro luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Hội Đồng
Quản trị và Ban Giám đốc. Các hoạt động của Công ty được kiểm tra, phân tích và đánh giá định kỳ
nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị rủi ro. Từ đó đưa ra các giải pháp, kế
hoạch hành động liên quan tới quản trị rủi ro của toàn Công ty trong thời gian tới. Bằng sự quản trị
sát sao như vậy, JSI đã từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức trong các năm qua và tiến
tới sự phát triển bền vững.
Chính sách rủi ro của Công ty là bảo toàn vốn, nguồn vốn, khả năng thanh toán, khả năng hoạt động
liên tục, giữ gìn uy tín, danh tiếng và đảm bảo sự phát triển của Công ty. Cuối năm 2019, JSI đã
được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp phép nghiệp vụ tự doanh nhưng chưa triển khai hoạt động
này. Do đó, dịch vụ kinh doanh chủ yếu của JSI hiện vẫn là môi giới và tư vấn đầu tư cho Khách
hàng cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn đưa ra các
định hướng, xây dựng quy trình làm việc cho từng nghiệp vụ và được cập nhật, điều chỉnh thường
xuyên nhằm tuân thủ với các quy định pháp lý, tiếp thu các tình huống rủi ro trên thị trường và hạn
chế thiệt hại vượt quá hạn mức rủi ro mà Công ty đã đề ra. Chính sách rủi ro được xây dựng dựa trên
cơ sở:
•
Chiến lược hoạt động của Công ty
•
Khả năng chấp nhận rủi ro của Công ty
•
Sự hiểu biết các công cụ tài chính chịu rủi ro tại Công ty
•
Mức độ chuyên nghiệp về quản trị rủi ro của đội ngũ thừa hành
•
Tham khảo các hoạt động quản trị rủi ro trong quá khứ và hiện hành trên thị trường
•
Tuân thủ và vận dụng Quy định pháp lý về Quản trị rủi ro
Các rủi ro liên quan đến Công ty và có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh cũng như việc thực
hiện các mục tiêu của Công ty bao gồm:
Rủi ro
thị trường

Rủi ro

Rủi ro

hoạt động

thanh toán

Rủi ro

Rủi ro

pháp lý

thanh khoản
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Rủi ro thị trường
Là rủi ro mà giá trị hợp lý các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo
chiều hướng bất lợi của giá thị trường. Rủi ro thị trường ở Công ty xảy ra khi thị trường có sự biến
động theo chiều hướng bất lợi các yếu tố như thay đổi chính sách vĩ mô, biến động lãi suất, biến
động tỷ giá, bất ổn chính trị… làm ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn tiền cho hoạt động kinh doanh
của Công ty một cách hiệu quả.
Các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty có trách nhiệm phối hợp theo dõi biến động về giá cả chứng
khoán, lãi suất trái phiếu, xu hướng thị trường; đo lường mức độ rủi ro có thể xảy ra với danh mục
chứng khoán đang nắm giữ; báo cáo cho Ban lãnh đạo nhằm đưa ra các giải pháp hợp lý, kịp thời.
Năm 2019, Công ty đã cân đối kế hoạch sử dụng vốn và dự đoán được xu hướng lãi suất trên thị
trường để đưa ra số tiền và kỳ hạn gửi tiền tương đối hợp lý.

Rủi ro thanh toán
Là rủi ro khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn
như cam kết.
Rủi ro thanh toán ở JSI hầu hết liên quan đến các khoản phải thu của khách hàng. Việc quản lý các
khoản phải thu của khách hàng của Công ty dựa trên các chính sách, thủ tục và quy trình kiểm soát
có liên quan đến việc quản lý rủi ro thanh toán từ hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán
và hoạt động lưu ký chứng khoán. Do đặc thù hoạt động cho vay ứng trước tiền bán dựa trên tài sản
đảm bảo là tiền bán chờ về của khách hàng dưới sự quản lý chặt chẽ của hệ thống phần mềm, nên
Công ty hầu như không gặp rủi ro hoặc xác suất rủi ro là rất thấp cho hoạt động này.
Với hoạt động lưu ký chứng khoán, Công ty chỉ thu phí lưu ký đối với khách hàng trong nước, phần
lớn các khách hàng này đều quản lý tiền tại ngân hàng thương mại do JSI đứng tên và hơn nữa hệ
thống phần mềm của JSI được xây dựng dựa trên cơ chế khách hàng phải thanh toán mọi nghĩa vụ
nợ với CTCK trước khi chuyển/rút tiền ra khỏi tài khoản hoặc đóng tài khoản. Do đó, rủi ro này ở
JSI là rất thấp.

Rủi ro thanh khoản
Là rủi ro Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đến hạn do thiếu tiền.
JSI giám sát rủi ro thanh khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản
tương đương tiền ở mức độ hợp lý đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
và để giảm thiểu ảnh hưởng của sự thay đổi các luồng tiền. Công ty cũng quản lý tách bạch tiền gửi
của nhà đầu tư và nguồn tiền Công ty dùng cho hoạt động kinh doanh. Căn cứ vào báo cáo số dư
tiền các tài khoản ngân hàng hàng ngày, báo cáo số dư tiền nhà đầu tư tại JSI, báo cáo số tiền giải
ngân/thu nợ cho vay ứng trước,.....và báo cáo doanh thu, nguồn tiền của Công ty để cân đối các
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khoản thu chi nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn. Khoản tiền JSI cho khách
hàng vay lớn nhất là từ giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên, hiện nay JSI đã ngừng giải ngân cho giao dịch
này nên rủi ro thanh khoản chỉ liên quan đến việc dự phòng tồn quỹ ở mức hợp lý để thanh toán các
khoản chi phí thường xuyên và phát sinh đột xuất của Công ty.

Rủi ro pháp lý
Là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh
và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản
hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn hoặc do các nguyên nhân khác.
Để tránh/ giảm thiểu các rủi ro này, Công ty thường xuyên cập nhật những văn bản pháp luật mới
nhất liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như các lĩnh vực liên quan
bằng cách ký hợp đồng tra cứu/cập nhật văn bản pháp luật và cử nhân sự tham gia các khóa học liên
quan. Ngoài ra, Công ty còn tiến hành các chương trình kiểm soát nội bộ để giám sát và báo cáo về
tính tuân thủ hoặc các vấn đề khác, thường xuyên rà soát, sửa đổi và ban hành các quy định, quy
trình làm việc để đảm bảo cập nhật kịp thời những thay đổi của pháp luật. Bên cạnh đó, việc tham
vấn pháp luật của công ty với các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý hoặc các công ty cung cấp dịch
vụ tư vấn chuyên nghiệp cũng được Ban Giám đốc công ty đặc biệt chú trọng. Nhờ đó Công ty có
thể hạn chế những rủi ro liên quan đến vấn đề pháp luật.

Rủi ro hoạt động
Là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, hệ thống, quy trình nghiệp vụ, con người phát sinh trong quá trình
tác nghiệp và cung cấp dịch vụ tại JSI, phát sinh do lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin hoặc sơ
xuất trong vận hành kinh doanh gây thiệt hại...
Để giảm thiểu các rủi ro này, Công ty ban hành các quy trình làm việc cụ thể cho các phòng ban,
đặc biệt phòng IT và khối Nghiệp vụ, nhằm đảm bảo mọi thao tác đều được thực hiện trên nguyên
tắc kiểm tra chéo lẫn nhau, một người tạo - một người kiểm tra và phê duyệt. Các phòng ban làm
việc dựa trên bộ quy trình hướng dẫn này, ngoài ra khi có vấn đề phát sinh nhân viên nghiệp vụ kết
hợp với Trưởng phòng, các phòng ban khác và Ban Giám Đốc để giải quyết. Các phòng ban thường
xuyên tổ chức gặp gỡ và thảo luận để đưa phương hướng giải quyết trước mỗi một loại hình rủi ro
có thể xảy ra. Công ty cũng tổ chức các khóa đào tạo và hỗ trợ nhân viên tham dự các khóa học
chuyên môn, thi và lấy chứng chỉ hành nghề để nâng cao kiến thức về nghiệp vụ và pháp luật nhằm
hạn chế các rủi ro liên quan tới yếu tố con người trong quá trình làm việc. Ngoài ra, Công ty đã thực
hiện trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ từ nguồn lãi của các năm trước để lại để
giảm thiểu sự ảnh hưởng của các rủi ro này tới hoạt động của Công ty. Thực tế, các rủi ro hoạt động
ở JSI đã và đang được hạn chế ở mức tối đa.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Thị trường chung
Thị trường chứng khoán vốn luôn biến động không ngừng, năm 2019 cũng không ngoại lệ. Đầu
năm, thị trường tương đối khởi sắc, chỉ số VN-Index liên tục đi lên mạnh mẽ và vượt ngưỡng tâm
lý quan trọng 1.000 điểm chỉ sau chưa đến 3 tháng. Tuy nhiên, sự hưng phấn không duy trì được
lâu, thị trường bước vào nhịp điều chỉnh sâu, thậm chí có thời điểm rơi xuống sát mốc 940 điểm.
Nửa sau năm 2019 thị trường bắt đầu ổn định trở lại và dần diễn biến tích cực hơn, VN-Index có lần
thứ 2 chinh phục ngưỡng 1.000 điểm vào cuối tháng 10, sự bùng nổ sau đó khiến giới đầu tư bắt đầu
lạc quan về mục tiêu hướng đến đỉnh lịch sử 1.200 điểm mà thị trường từng đạt được vào tháng
4/2018. Tuy nhiên, áp lực chốt lời mạnh lại một lần nữa khiến VN-Index mất đà và rơi sâu về vùng
950 điểm. Kết thúc năm, VN-Index đạt 960,99 điểm, tăng 7,7% so với cuối năm 2018, cao hơn các
nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Quy mô vốn hóa thị trường tăng
10,7% so với cuối năm 2018, đạt 4.4 triệu tỉ đồng. Dù vậy, thanh khoản trên thị trường ở mức thấp
với trung bình 4.659 tỉ đồng/phiên do những lo ngại về bất ổn thương mại quốc tế, đặc biệt là căng
thẳng thương mại Mỹ - Trung.
Đối với thị trường chứng khoán phái sinh, mặc dù mới chính thức đi vào hoạt động được hai năm
nhưng thị trường đã có những bước tăng trưởng tốt và ổn định. Trên thị trường phái sinh hiện có hai
sản phẩm là Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kì hạn
5 năm. Bên cạnh đó, sau 7 năm “thai nghén”, ngày 28/6/2019, sản phẩm mới là chứng quyền có bảo
đảm (Covered Warrant) đã chính thức được giao dịch, là sản phẩm phái sinh thứ hai sau hợp đồng
tương lai. Việc ra đời sản phẩm này góp phần hỗ trợ nhà đầu tư phòng ngừa những biến động trên
thị trường cổ phiếu.

Đối với JSI
Trong bối cảnh thị trường chung thăng trầm, JSI đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Tiếp nối
những tín hiệu tích cực trong năm 2018, 2019 là một năm JSI đã gặt hái được kết quả kinh doanh
khởi sắc với lợi nhuận đạt 7.2 tỷ đồng, là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 năm kể từ khi thành
lập Công ty. Chỉ trong năm 2019, JSI đã bù đắp được gần 2/3 số lỗ lũy kế của 4 năm trước đó, ghi
nhận những nỗ lực không mệt mỏi và định hướng hợp lý của Công ty.
Nghiệp vụ môi giới chứng khoán vẫn là hoạt động chủ chốt đem lại nguồn doanh thu lớn nhất cho
Công ty với tỷ trọng trên 60%. Định hướng tập trung vào nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài, JSI
triển khai cung cấp dịch vụ giao dịch bảo mật, thuận lợi, chuyên nghiệp, được các khách hàng lớn
đánh giá cao. Hiện nay, tất cả các khách hàng tổ chức nước ngoài của Công ty đã chuyển sang giao
dịch trên nền tảng Bloomberg, từ đó đảm bảo giảm thiểu rủi ro nghiệp vụ đến từ con người, tăng tốc
độ lệnh đặt và phản hồi trạng thái lệnh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật.

14

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Báo cáo thường niên 2019

Hoạt động tư vấn mặc dù vẫn chưa chiếm tỷ trọng cao, nhưng cũng là một nghiệp vụ mà JSI sẽ tập
trung nhiều hơn trong tương lai gần. Việc thực hiện các báo cáo phân tích thị trường trung thực,
khách quan, và có chất lượng cao, được các khách hàng tổ chức sử dụng, chính là một trong những
mục tiêu hàng đầu mà Công ty theo đuổi. Ngoài việc giúp khách hàng có những quyết định đầu tư
đúng đắn, những báo cáo này còn giúp JSI nâng cao uy tín và doanh thu không những từ mảng tư
vấn mà còn từ mảng môi giới, qua đó giúp JSI cải thiện kết quả kinh doanh của mình.
Cũng trong năm 2019, JSI đã được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh. Tuy nhiên, hiện nay
Công ty vẫn chưa chính thức triển khai nghiệp vụ này.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Danh sách ban điều hành

Ông

Bà

Ông

Bà

TSUYOSHI IMAI
- Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THỊ THU
TRANG

TOMONORI
TSUCHIYA

KHỔNG THỊ
HƯƠNG

- Tổng Giám đốc

- Thành viên HĐQT

- Thành viên HĐQT

- Kế toán trưởng

- Đại diện trước pháp luật

- Phó Tổng Giám đốc

- Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

Quốc tịch: Nhật Bản

Quốc tịch: Việt Nam

Quốc tịch: Nhật Bản

Quốc tịch: Việt Nam

Trước khi được Công
ty mẹ là Chứng
khoán Aizawa cử
sang đảm nhiệm vị trí
Tổng Giám đốc tại
JSI, ông Imai đã có
kinh nghiệm hơn 30
năm làm quản lý tại
các công ty chứng
khoán và tập đoàn
đầu tư tại Mỹ, Hồng
Kông, Nhật Bản...

Gia nhập JSI từ những
ngày đầu thành lập,
trước khi được bổ
nhiệm vị trí Phó Tổng
Giám đốc JSI, bà
Trang đã giữ những
chức vụ quản lý quan
trọng khác trong
Công ty. Hiện bà đang
trực tiếp quản lý Khối
Văn phòng

Trước khi được cử
sang đảm nhiệm vị trí
Phó Tổng Giám đốc
tại JSI, ông Tsuchiya
đã có kinh nghiệm
gần 20 năm làm việc
tại Công ty Chứng
khoán Aizawa - Công
ty mẹ của JSI. Hiện
ông đang trực tiếp
quản lý Khối Nghiệp
vụ

Là nhân sự có bề dày
20 năm kinh nghiệm
trong ngành tài chính
kế toán, và gia nhập
JSI từ năm 2010, bà
Hương chính thức
được bổ nhiệm vị trí
Kế toán trưởng của
Công ty kể từ đầu
2019

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại
ngày 31/12/2019: 0%

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại
ngày 31/12/2019: 0%

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại
ngày 31/12/2019: 0%

Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại
ngày 31/12/2019: 0%

Kể từ khi trở thành Công ty Mẹ của JSI vào năm 2018, Aizawa đã cử những nhân sự có kinh nghiệm
sang trực tiếp điều hành JSI. Theo đó, đội ngũ quản lý của JSI – bao gồm cả những nhân sự người
bản ngữ và bản địa – đều đã đi vào ổn định và phát huy được những kinh nghiệm đã tích lũy trên thị
trường trong nước và quốc tế.
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Số lượng cán bộ nhân viên tại ngày 31/12/2019
Ban Giám
đốc

33

3

33

35

33

30
27

Bộ phận
Giám sát
tuân thủ

Khối Văn
phòng

JSI
20

3

6

Phòng Tự
doanh

Khối
Nghiệp vụ

3

10

26
23

20

22
20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mặc dù Công ty đã vận hành với số lượng nhân viên tối thiểu, 2019 JSI đã đạt được kết quả kinh
doanh tốt nhất kể từ khi thành lập. Một vài vị trí kiêm nhiệm để tận dụng tối đa năng suất lao động
của nhân sự và vẫn đáp ứng được yêu cầu của luật định cũng như tăng hiệu quả kinh doanh.
Tuy nhiên, là một công ty chứng khoán, JSI hiểu rõ rằng ngoài hệ thống phần mềm, nguồn nhân lực
chính là tài sản lớn nhất và quý giá nhất mà Công ty phải nỗ lực xây dựng và không ngừng củng cố.
Công ty vẫn tiếp tục kiếm tìm những ứng viên phù hợp, tài năng và nhiệt huyết để chào đón gia nhập
đội ngũ. Công ty tiếp tục với định hướng mở rộng đội ngũ đi đôi với việc nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực. Bên cạnh việc đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng quản trị
công việc, cũng như thường xuyên định hướng việc kiểm soát rủi ro, JSI còn đề cao đạo đức nghề
nghiệp và ý thức cộng đồng cho từng thành viên trong đội ngũ nhân sự của mình, từ đó, Công ty xây
dựng một tổ chức vững mạnh, là điểm tựa cho sự phát triển bền vững và lâu dài, đóng góp không
nhỏ để Công ty có thể có được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN
Năm 2018, cùng với việc thay đổi cơ cấu cổ đông và tăng vốn, JSI đã thực hiện nhiều sự thay đổi:
chuyển trụ sở, đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống phần mềm để hướng tới việc đáp ứng các yêu cầu
ngày càng cao của khách hàng, tiếp cận ngày càng gần với các phương thức giao dịch quốc tế.
Trên cơ sở những chuẩn bị của 2018, sang năm 2019, JSI tiếp tục nghiên cứu, tận dụng mọi thế
mạnh công nghệ sẵn có nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, cung cấp cho
khách hàng một hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và
minh bạch, trở thành sự lựa chọn số một của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và ngoài nước.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Những biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019 có tác động không nhỏ đến
hoạt động của các công ty chứng khoán nói chung và JSI nói riêng. Tuy nhiên, với việc tập trung
vào mảng môi giới chứng khoán nên kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019 vẫn được duy trì
được tốc độ tăng trưởng tốt so với năm 2018.

Tình hình tài chính
Chỉ tiêu
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

Năm 2018
92.197.387.313
17.083.673.474
340.124.874

Năm 2019
158.896.993.536
20.956.027.836
1.643.859.272

73.197.698
413.322.572
413.322.572
0%

5.568.663.993
7.212.523.265
7.212.523.265
0%

Đơn vị tính: VND
% tăng giảm
72,34
22,67
383,31
7.507,70
1.645,01
1.645,01

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh:
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh
thu thuần

Năm 2018

Năm 2019

10

64

10

64

0,026
0,027

0,012
0,012

0,185

0,132

2,42%

34,42%

0,46%
0,45%
2%

4,59%
4,54%
7,84%

Ghi chú
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NHÓM CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN: Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của JSI
năm 2019 tăng so với năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2019 JSI đã tăng vốn điều
lệ từ 100 tỷ lên 160 tỷ. Số tiền tăng lên từ vốn điều lệ được bổ sung vào vốn lưu động.
NHÓM CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN: Do vốn lưu động của công ty tăng cao nên Hệ số Nợ/Tổng
tài sản và Nợ/ Vốn chủ sở hữu giảm trong năm 2019 cùng ở mức 0.012. Công ty chủ trương sử dụng
nguồn vốn tự có cho hoạt động kinh doanh. Việc này sẽ giúp Công ty chủ động trong hoạt động,
không chịu áp lực chi phí lãi vay và dễ dàng huy động tiền khi cần thiết.
NHÓM CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG: Các chỉ tiêu Doanh thu hoạt động/Vốn chủ
sở hữu và Doanh thu hoạt động/Tổng tài sản của JSI trong năm 2019 tuy có giảm so với năm 2018
nhưng nguyên nhân chủ yếu là việc tăng vốn điều lệ thực hiện vào tháng 11/2019 dẫn đến nguồn
vốn chủ sở hữu và tổng tài sản cuối năm tăng cao. Tuy nhiên doanh thu hoạt động của JSI năm 2019
được ghi nhận tăng 22.67% so với năm 2018.
NHÓM CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG SINH LỜI: Tất cả các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty
đều tăng cao trong năm qua. Điều này cho thấy Công ty kiểm soát chặt chẽ các chi phí và thận trọng
trong các hoạt động nhằm mang lại hiệu suất sinh lời cao và ổn định.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Cổ phần
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
16.000.000 cổ phiếu

Cổ phiếu thường (mệnh giá 10.000 VND)
16.000.000 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đãi
0 cổ phiếu

Cổ phiếu tự do chuyển nhượng
10.000.000 cổ phiếu
Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
6.000.000 cổ phiếu

0%
37.5%
62.5%

100%
Cổ phiếu tự do chuyển nhượng
Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu ưu đãi
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Cơ cấu cổ đông
STT

1

2

3

4

Cổ đông

Tỷ lệ vốn góp

Số vốn góp (VNĐ)

Cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phần
của công ty trở lên
Trong đó:
Tổ chức trong nước (0 tổ chức)
Tổ chức nước ngoài (1 tổ chức)
Cá nhân trong nước (0 cá nhân)
Cá nhân nước ngoài (0 cá nhân)

0%
98,72%
0%
0%

0
157.795.000.000
0
0

Tổ chức
Trong đó:
Tổ chức nước ngoài
Tổ chức Việt nam

98,72%
0%

157.795.000.000
0

Cá nhân
Trong đó:
Cá nhân nước ngoài
Cá nhân Việt nam

0%
0%

0
0

Trong nước
Trong đó:
Tổ chức trong nước
Cá nhân trong nước

0%
0%

0
0

Nước ngoài
Trong đó:
Tổ chức nước ngoài
Cá nhân nước ngoài

98,72%
0%

157.795.000.000
0

Cổ đông Nhà nước

0%

0
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Trong năm 2019, JSI thực hiện tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng. Việc tăng vốn này
được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức chấp thuận vào ngày 18/09/2019 theo Giấy phép
điều chỉnh số 52/GPĐC-UBCK. Theo đó, hiện nay, JSI chỉ có một cổ đông lớn duy nhất, cũng là cổ
đông tổ chức duy nhất, là Công ty Chứng khoán Aizawa tại Nhật Bản hiện sở hữu gần 99% cổ phần.
Ngoài ra, JSI còn có một số cổ đông cá nhân nhỏ lẻ khác chiếm tỷ trọng hơn 1%.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.
Các chứng khoán khác: không có.
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không
Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:
không

Chính sách liên quan đến người lao động
Năm 2019, JSI vận hành với số lượng nhân sự ít nhất kể từ khi thành lập. Vào ngày 31/12/2019,
Công ty có 20 thành viên, bao gồm 1 đại diện sàn tại HOSE. Số lượng lao động bình quân của năm
2019 là 21 người/tháng với mức lương trung bình ở mức 18 triệu đồng/người/tháng.
Công ty cũng duy trì chính sách lao động cạnh tranh, nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi
của người lao động:
•
JSI luôn đảm bảo cho người lao động được hưởng tất cả các chế độ về lương và phụ cấp theo
quy định của pháp luật, phù hợp với năng lực và trình độ của từng người. Ngoài lương cơ bản,
lương theo vị trí, người lao động còn được hưởng phụ cấp theo bằng cấp, chứng chỉ, và năng
suất hiệu quả công việc. Chính sách lương được đánh giá là minh bạch, cạnh tranh và thu hút
nhân tài. JSI hiểu rõ việc xây dựng môi trường làm việc năng động, có cơ hội học hỏi, phát
triển và chính sách lương hợp lý, cạnh tranh là những yếu tố thu hút và giữ chân nhân sự cống
hiến, gắn kết lâu dài với Công ty.
•
Song song với chính sách chi trả lương minh bạch và cạnh tranh, chính sách khen thưởng phúc
lợi đãi ngộ được áp dụng gắn liền với kết quả công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh
nhằm tạo động lực làm việc tích cực cho người lao động. Hiệu suất công việc và năng lực nhân
sự được đánh giá khách quan, cụ thể và công bằng thông qua cơ chế đánh giá chỉ số hiệu quả
KPI. Năm 2019, ngoài tháng lương thứ 13 và thưởng nhân các ngày Lễ Tết, JSI đã tổ chức các
chuyến du lịch dã ngoại, các chương trình team building, gala dinner, hoạt động từ thiện…
nhằm gắn kết người lao động với nhau và với Công ty.
• Do định hướng của Công ty là tập trung vào nhóm khách hàng nước ngoài nên JSI chủ trương
tuyển dụng và tạo điều kiện phát triển năng lực cho các nhân sự trẻ có trình độ ngoại ngữ tốt,
có khả năng tiếp cận và làm việc với môi trường quốc tế chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, JSI luôn
ý thức rõ việc đào tạo kiến thức chuyên môn về ngành chứng khoán là nhiệm vụ mà Công ty
phải tập trung hàng đầu, vì vậy, chúng tôi đã đưa ra những chính sách hỗ trợ nhằm khuyến
khích nhân sự học tập, nâng cao kỹ năng và hiểu biết về ngành, cũng như tạo điều kiện cho
nhân viên tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn. Các kiến thức về pháp luật cũng như
quy định tuân thủ cũng được Ban lãnh đạo quan tâm, chú trọng nhằm đảm bảo ý thức tuân thủ
của tất cả cán bộ nhân viên trong Công ty.
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Chế độ bảo hiểm xã hội: Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
được Công ty tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho
người lao động trong Công ty.
Ngoài ra, Công ty cũng luôn chú trọng đảm bảo các quyền lợi cơ bản cho Người lao động như
thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức
khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động…

Hoạt động đào tạo người lao động: Năm 2019, số giờ đào tạo trung bình trong Công ty khoảng 5
giờ/nhân viên/năm (khoảng 100 giờ toàn Công ty), bao gồm cả các chương trình đào tạo nội bộ thực
hiện bởi nhân sự Công ty, các chương trình đào tạo ngoại khóa, các chương trình học tập được thực
hiện bởi các tổ chức chuyên nghiệp..., nội dung về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, các chương trình
phát triển kỹ năng, ngoại ngữ, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tổ chức cả trong và ngoài
địa điểm làm việc của Công ty.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương
Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính
nhằm phục vụ cộng đồng: Công ty tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động hỗ trợ của Phường, Quận
nơi Công ty đặt trụ sở.

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của
UBCKNN:
Năm 2019, JSI đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp phép nghiệp vụ tự doanh nhưng chưa
chính thức tiến hành triển khai hoạt động này.
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BÁO CÁO CỦA
BAN GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Chỉ tiêu
Tổng Doanh thu thực hiện
Lợi nhuận trước thuế thực hiện
Lợi nhuận trước thuế thực
hiện/Vốn điều lệ %
Số lượng nhân viên

Năm 2018
17.083.673.474
413.322.572

Năm 2019
20.956.027.836
7.212.523.265

% tăng trưởng
22.67%
1645.01%

0.41%

4.51%

990.63%

26

20

-23.08%

Nửa đầu năm 2019, về cơ bản công ty giữ nguyên quy mô, cơ cấu, tổ chức, và ổn định trong mọi
hoạt động. Đến cuối năm, thông qua việc tăng vốn thành công và được cấp phép hoạt động tự doanh,
Công ty tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy để chuẩn bị cho những hoạt động sắp
tới trong 2020.

Kết quả kinh doanh 2019
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính đã thực hiện đạt hơn 20 tỷ đồng tăng
22.67% so với năm 2018. Tổng lợi nhuận trước thuế đã thực hiện cả năm đạt 7.2 tỷ đồng, tăng
1645.01% so với năm 2018. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chưa cao, nhưng đây là
tín hiệu đáng mừng, ghi nhận những nỗ lực của Công ty trong việc cải thiện cơ cấu doanh thu, không
chỉ tập trung riêng vào mảng môi giới mà đã hướng sang cả mảng tư vấn.
Doanh thu từ phí giao dịch của JSI được đóng góp phần lớn là từ giao dịch của tổ chức nước
ngoài. Giao dịch từ nhóm khách hàng này trong năm 2019 luôn được duy trì ở mức cao. Trong năm,
JSI đã tìm kiếm và mở mới tài khoản cho một số tổ chức ở các nước khác ngoài Nhật Bản để tham
gia giao dịch chứng khoán tại Việt Nam với mục đích gia tăng doanh thu và mở rộng thị trường. Các
tổ chức này mới tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam nên giá trị giao dịch chưa đột biến,
nhưng Công ty kỳ vọng việc giao dịch thường xuyên và ổn định của họ trong năm 2019 sẽ là tiền đề
cho những đột phá của các năm tiếp theo.
Các dự án đầu tư lớn về cơ sở vật chất và hệ thống phần mềm đã được JSI thực hiện hoàn thiện trong
năm 2018, theo đó, chi phí hoạt động của Công ty trong năm 2019 đi vào ổn định, không có những
khoản chi phí lớn và bất thường. Cùng với doanh thu tăng cao, việc ổn định chi phí đã giúp cho lợi
nhuận Công ty đạt được kết quả tốt hơn so với năm 2018.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài sản
Tổng tài sản tăng 66.70 tỷ, do trong năm JSI nhận được vốn góp từ cổ đông, với mục tiêu đáp ứng
tốt hơn hoạt động kinh doanh, mở rộng nghiệp vụ và định hướng chiến lược phát triển dài hạn của
Công ty.
Trong tổng tài sản của JSI, tiền gửi ngân hàng được duy trì một tỷ lệ cao. Năm 2019, do phần vốn
góp tăng lên và các nghiệp vụ mới chưa triển khai, tỷ lệ này tiếp tục được duy trì nhằm tối ưu hoá
lợi nhuận đồng thời tạo công cụ thanh khoản cho hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh khác của JSI.
Năm 2019, trong quá trình nâng cấp và cải tạo cơ sở vật chất, Công ty dành nhiều sự quan tâm về
trang thiết bị đặc biệt là hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho nhân
viên và cơ sở vật chất của Công ty vì vậy giá trị tài sản cố định hữu hình của Công ty tăng so với
năm 2018 là 8.9%.

Tình hình nợ phải trả
Nợ phải trả giảm từ 2.4 tỷ còn 1.9 tỷ vào cuối năm. Phần lớn là các khoản phải trả cho nhà cung cấp
dịch vụ.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
Cơ cấu tổ chức
Do những thay đổi về vốn và nghiệp vụ, cuối năm 2019, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt đề xuất của
Ban Giám đốc về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty. Từng thành viên Ban Giám đốc trực tiếp
được giao nhiệm vụ điều hành những mảng nghiệp vụ cụ thể, chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng
Giám đốc và Hội đồng Quản trị về hoạt động của bộ phận mình. Các thành viên người Nhật Bản với
kinh nghiệm và trải nghiệm trên thị trường quốc tế được giao điều hành mảng môi giới với nhóm
khách hàng mục tiêu là các tổ chức nước ngoài và mảng tự doanh hiện còn mới mẻ với Công ty.

Hoạt động dịch vụ
JSI định hướng nhóm khách hàng mục tiêu là các tổ chức nước ngoài. Theo đó, ngay sau khi đầu tư
cơ sở hạ tầng và vật chất mới, JSI không tiến hành mở rộng thêm các mảng dịch vụ gia tăng mà chú
trọng vào việc nâng cao chất lượng của các dịch vụ đang cung cấp cũng như chuyên biệt hóa các
tiện ích cho nhóm khách hàng mục tiêu, nhằm đem đến sự tin tưởng và hài lòng cho Khách hàng.
JSI tin rằng với sự đầu tư nghiêm túc và bài bản, với định hướng hoạt động dịch vụ chuyên nghiệp
và hướng tới khách hàng, với uy tín và kinh nghiệm của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Công ty
sẽ phát triển bền vững và thu hút được nhiều hơn nữa những khách hàng tiềm năng, không chỉ đến
với JSI, mà đến với thị trường tài chính Việt Nam.

Hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
Với mục tiêu hướng tới nhóm khách hàng chuyên nghiệp, JSI ý thức rõ về việc đảm bảo và duy trì
uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách hàng dành cho Công ty. Theo đó, việc kiểm tra giám sát nội
bộ và quản trị rủi ro đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động thường ngày của chúng tôi. Các
hoạt động này không chỉ giúp JSI hạn chế các rủi ro trong quá trình hoạt động, mà còn hỗ trợ Công
ty phát hiện ra các rủi ro tiềm tàng. Theo đó, trong năm 2019, JSI đã thành lập bộ phận Giám sát
tuân thủ, cử những nhân sự có kinh nghiệm, bằng cấp và năng lực để vận hành các công việc trong
bộ phận này. Cùng với đó, Công ty đã tiến hành rà soát, sửa đổi và ban hành một loạt các quy trình,
quy định nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và của Công ty. Các quy trình được
thực hiện song ngữ để tiệm cận dần với các tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên
có các hoạt động rà soát và kiểm tra chặt chẽ tất cả các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện các báo cáo
nội bộ định kỳ và bất thường, đảm bảo chất lượng thực của các hoạt động kiểm tra này.

Hoạt động tổ chức nhân sự và chế độ tiền lương
Với đặc thù của Công ty là hướng tới khách hàng chuyên nghiệp ở nước ngoài, JSI phải sử dụng
những nhân sự không chỉ có năng lực về ngoại ngữ mà còn phải đáp ứng về chuyên môn nghiệp vụ.
Theo đó, Công ty đã xây dựng cơ chế lương thưởng để khuyến khích toàn thể nhân viên công ty
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(không chỉ giới hạn trong số những nhân viên làm nghiệp vụ chứng khoán, mà còn cả các nhân viên
thuộc các bộ phận hỗ trợ) tham gia học và thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán, chứng chỉ Toeic
tiếng Anh, chứng chỉ tiếng Nhật... Công ty cũng cung cấp chế độ hỗ trợ về chi phí và thời gian học
tập để đảm bảo tất cả các nhân sự làm việc trong Công ty đều hiểu các đặc thù của ngành chứng
khoán, cũng như sẵn sàng hỗ trợ luân chuyển nhân sự nếu Công ty có yêu cầu.
Hiểu rõ nguồn nhân lực chính là yếu tố then chốt làm nên thành công của cả Công ty, JSI định hướng
theo các thông lệ quản trị hiện đại trên thế giới với chế độ phúc lợi gắn liền với năng lực và đóng
góp của từng nhân sự, tất cả cán bộ nhân viên của Công ty được thực hiện đánh giá KPI hàng năm
và là căn cứ cho chế độ lương thưởng của các năm tiếp theo. Với quy mô Công ty còn nhỏ, Ban
Giám đốc Công ty tự tin hiểu rõ năng lực và tính cách của từng nhân sự, theo sát sự phát triển trong
sự nghiệp của mỗi thành viên đóng góp cho thành công của JSI.
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KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2020
Cùng sự hỗ trợ của các thành viên Chính phủ thông qua việc thúc đẩy các giải pháp phát triển thị
trường, 2020 hứa hẹn sẽ là một năm đầy triển vọng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Các tổ
chức có uy tín đều dự báo tăng trưởng tốt của thị trường. Mặc dù còn những rủi ro và lo ngại, thị
trường vẫn được kỳ vọng sẽ có những diễn biến khả quan.
Theo đó, JSI cũng vẫn rất lạc quan và tin tưởng việc tăng trưởng của Công ty trong năm 2020 tới
đây. Công ty đang xây dựng những kế hoạch cụ thể để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.
Tiếp tục định hướng thực hiện các báo cáo phân tích theo yêu cầu của khách hàng, JSI không chỉ kỳ
vọng vào việc tăng doanh thu mảng tư vấn mà đây còn là một yếu tố lợi thế cạnh tranh, gia tăng uy
tín của Công ty trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, từ đó, tăng trưởng doanh thu mảng môi giới. Hiện
nay, trên thị trường, các báo cáo thông tin thị trường hàng ngày và các báo cáo phân tích được các
công ty chứng khoán lớn cung cấp miễn phí và rất dễ dàng để tiếp cận, nếu JSI làm các báo cáo như
vậy sẽ rất khó để tăng doanh thu cho mảng này. Theo đó, Công ty tập trung thực hiện các báo cáo
theo yêu cầu riêng, phục vụ cho từng khách hàng tổ chức, và với thế mạnh của JSI là báo cáo bằng
tiếng Nhật (được thực hiện bởi cả nhân sự bản ngữ và nhân sự người Việt được đào tạo tại các trường
đại học của Nhật Bản), JSI đã tìm được thị trường ngách cho mảng nghiệp vụ này. Vì vậy, ưu tiên
hàng đầu của Công ty hiện nay là xây dựng phòng Phân tích, đa dạng hóa nguồn nhân lực của bộ
phận này để có thể thực hiện những báo cáo phân tích nhiều chiều, đa dạng, toàn diện, tối ưu.
Năm 2019, JSI đã được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh. Từ đầu 2020, Ban Giám đốc sẽ
chính thức triển khai các dự án công việc của bộ phận này. Tuy nhiên, thời gian đầu, Công ty chưa
kỳ vọng mức doanh thu lớn từ nghiệp vụ này.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Luôn ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, JSI cam kết thực hiện các trách nhiệm xã hội để đảm
bảo sự phát triển bền vững của Công ty sẽ đồng hành cùng sự lớn mạnh của đất nước.
Công ty khuyến khích tất cả nhân sự cùng ủng hộ và hưởng ứng các hoạt động xã hội như Giờ Trái
đất - ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm - đề cao việc tiết kiệm điện năng và giảm lượng
khí thải; ngày Nước thế giới - 22/3 hàng năm – kêu gọi không sử dụng nước một cách lãng phí cũng
như tránh làm ô nhiễm nguồn nước ngọt; và các hoạt động khác để bảo vệ môi trường – bảo vệ trái
đất như: tiết kiệm năng lượng, thu gom pin thải, hạn chế dùng túi nilong, hạn chế sử dụng đồ nhựa
dùng 1 lần, giảm thiểu – thu gom – tái chế rác thải, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường...
Mặc dù chưa có đủ điều kiện và nhân lực để tổ chức vào các chương trình xã hội ở quy mô lớn, JSI
luôn cố gắng góp một phần nhỏ vào các hoạt động được địa phương phát động để phục vụ cộng đồng
thông qua các chương trình thiện nguyện hay các chương trình xã hội ngoài giờ giao dịch. Các hoạt
động đóng góp vì cộng đồng này không chỉ giúp gắn kết tình đồng nghiệp, xây dựng văn hóa Công
ty, nó còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn khi thể hiện trách nhiệm của Công ty với xã hội.
Trong nội bộ JSI, các chế độ chính sách đối với nhân sự được thực hiện đầy đủ. Các hoạt động đào
tạo được tổ chức, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho đội ngũ nhân viên toàn Công ty.
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ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Năm 2019, Hội đồng Quản trị vẫn tiếp tục vai trò chỉ đạo điều hành chung các mặt hoạt động của
Công ty, xây dựng các kế hoạch, định hướng trong trung và dài hạn, cũng như củng cố các hoạt động
kiểm tra giám sát và quản trị rủi ro. Tại các cuộc họp định kỳ, Hội đồng Quản trị không chỉ tham
vấn cho Ban Điều hành các giải pháp phát triển mà còn tư vấn các công cụ quản trị theo thông lệ
quốc tế, nhằm giúp các hoạt động của JSI ngày càng trở nên chuyên nghiệp, đáp ứng các yêu cầu
của khách hàng toàn cầu, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY
Năm 2019 là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của JSI với 2 sự kiện là tăng vốn thành
công lên 160 tỷ đồng và được cấp phép nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Nhờ vào việc đa dạng hóa
nguồn doanh thu, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới, năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp
JSI hoạt động có lãi sau 4 năm lỗ. Đặc biệt hơn nữa, lợi nhuận của 2019 gấp khoảng 17 lần so với
năm 2018, bù đắp khoảng 2/3 số lỗ lũy kế trước đó. Hội đồng Quản trị đánh giá rất cao nỗ lực của
Ban Giám đốc trong việc điều hành và quản trị công ty, luôn nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để tăng
doanh thu cũng như thu hút các khách hàng mới.
Năm 2019, Công ty đã triển khai phần mềm giao dịch mới là Bloomberg - có thể kết nối với hệ thống
giao dịch toàn cầu. Việc này không chỉ giúp thực hiện công việc được thuận tiện, nhanh chóng, chính
xác và giảm thiểu rủi ro, mà còn giúp đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng tổ chức chuyên nghiệp
ở nước ngoài. Việc chủ động thay đổi hệ thống để tiếp cận gần hơn với các phương thức giao dịch
quốc tế là chủ trương được đánh giá là phù hợp với định hướng về khách hàng mục tiêu của Công
ty.
Song hành với việc đầu tư phát triển, Công ty cũng chú trọng vào công tác kiểm tra, giám sát nhằm
phòng ngừa và quản lý rủi ro bằng cách rà soát, sửa đổi và ban hành các quy trình quản lý và kiểm
soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn đi theo đúng định hướng và trong phạm vi, khuôn
khổ của pháp luật. Trong năm vừa qua, Công ty đã xây dựng lại và hoàn thiện toàn bộ quy trình,
chính sách, nội quy song ngữ để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như quy định của pháp luật.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương và định
hướng của Hội đồng Quản trị đề ra trong năm 2019 nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh. Chế độ
báo cáo và công bố thông tin đối với các cơ quan quản lý được thực hiện đúng và đáp ứng yêu cầu
luật định.
Vấn đề nhân sự và công tác quản trị doanh nghiệp luôn được Ban Giám đốc Công ty chú trọng và
liên tục củng cố. Định hướng của Công ty hiện đang thể hiện đường đi hợp lý thông qua việc kết
quả kinh doanh đang cải thiện theo hướng tích cực qua từng năm. Ban Giám đốc đã vận hành Công
ty một cách tích cực và vượt qua những khó khăn thách thức không nhỏ.
Thông qua hệ thống các báo cáo nội bộ định kỳ và bất thường, cùng các kênh báo cáo trực tiếp cũng
như gián tiếp (bằng văn bản, qua email, điện thoại...), các thành viên của Hội đồng Quản trị – bao
gồm cả các thành viên không điều hành – cũng có thể nắm được tình hình của Công ty một cách sát
sao và kịp thời, đáp ứng được yêu cầu quản trị và giám sát tình hình hoạt động của Công ty của tất
cả các thành viên trong Hội đồng.
Hội đồng Quản trị cũng đánh giá cao Ban Giám đốc Công ty về việc thể hiện tinh thần trách nhiệm
đối với xã hội. Các hoạt động do Công ty khuyến khích nhân sự tham gia nhận được sự ủng hộ của
đội ngũ nhân viên toàn Công ty.

35

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN

Báo cáo thường niên 2019

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Khởi động năm 2020, thị trường chứng khoán toàn cầu bị ảnh hưởng bởi khá nhiều sự kiện mang
tính tiêu cực như: đại dịch virut Corona , cháy rừng tại Úc và Mỹ, căng thẳng thương mại... Hội
đồng Quản trị nhận thấy JSI cần có những đổi mới toàn diện hơn nữa nhằm tận dụng được nguồn
lực sẵn có về công nghệ và nhân sự, giảm thiểu những rủi ro của thị trường, tận dụng và khai thác
các cơ hội để phát triển Công ty.

Kế hoạch marketing
Tiếp tục thành công của năm 2019, sang 2020, JSI vẫn triển khai các kế hoạch marketing đã đề ra.
Định hướng đến nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài và mở rộng thêm ra ngoài thị trường Nhật
Bản, JSI cần tích cực triển khai các chiến dịch quảng bá tới những thị trường phi truyền thống trước
đây của Công ty như Singapore, Hồng Kông, Đài Loan... Việc tiến ra các thị trường khác chắc chắn
sẽ là một thách thức không nhỏ cho đội ngũ nhân sự của JSI, nhưng Hội đồng Quản trị tin tưởng với
sự hỗ trợ của Công ty mẹ tại Nhật Bản cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và những trải
nghiệm của nhân sự tại các thị trường truyền thống, JSI hoàn toàn có thể vững bước trước các áp lực
cạnh tranh trên các thị trường lớn khác.

Kế hoạch đầu tư
Năm 2019, JSI đã được cấp phép nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Tuy nhiên, với những biến động
của tài chính thế giới cuối 2019 và đầu 2020, JSI không vội vã đầu tư mà đang thực hiện nghiên cứu
thị trường một cách cẩn thận, sắp xếp và phân bổ nguồn lực tài chính cho hợp lý nhằm đảm bảo an
toàn cho nguồn vốn của cổ đông. Năm 2020, nếu thị trường cho tín hiệu tốt, Ban Điều hành JSI cần
xem xét và tiến hành hoạt động đầu tư cho Công ty nhằm gia tăng doanh thu và đa dạng hóa nguồn
thu.

Kế hoạch quản trị
Ngoài các kế hoạch trên, Hội đồng Quản trị kỳ vọng Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục đảm bảo tính
ổn định của hệ thống, xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu cả về năng lực chuyên môn và
ngoại ngữ, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động kiểm tra giám sát nội bộ, đảm bảo và nâng
cao uy tín của Công ty.
Việc chuẩn bị các phương án và kịch bản để đối phó với các rủi ro tiềm ẩn cũng là một yêu cầu quan
trọng mà Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc JSI. Các hoạt động của Công ty cần
phải linh hoạt nắm bắt các cơ hội trên thị trường, nhưng vẫn cần đề cao các biện pháp kiểm soát và
quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và theo đúng định hướng
của Đại hội đồng Cổ đông.
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Ban Lãnh đạo cần tận dụng lợi thế Công ty mẹ là một đại diện lâu năm và điển hình tại một thị
trường phát triển của thế giới để học hỏi và tiếp tục nâng cao năng lực quản trị và điều hành Công
ty, một mặt phải tiệm cận gần với các thông lệ quốc tế, mặt khác vẫn phải đáp ứng chặt chẽ các tiêu
chuẩn của Việt Nam.
Kế hoạch về việc bổ sung nhân sự cho phòng Phân tích để thực hiện các báo cáo đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của khách hàng cần được triển khai sớm, nhằm đem lại lợi thế cạnh tranh cho Công
ty trên thị trường thế giới. Các báo cáo này cần phải đảm bảo chất lượng, có nội dung nhận định
khách quan và đa chiều để đủ tiêu chuẩn đưa lên các trang thông tin toàn cầu, đây chính là một kênh
quảng bá uy tín mà các nhà đầu tư tổ chức dễ dàng tiếp cận.
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN
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