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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI  

CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 VÀ CẢ NĂM 2022 

(Ngày 19/01/2023) Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả 
năm 2022.  

Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2022 đạt lần lượt khoảng 1.465 tỷ đồng và gần 289 
tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2022, Công ty ghi nhận tổng doanh thu ở mức 6.528 tỷ đồng và lợi nhuận trước 
thuế đạt xấp xỉ 2.110 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có Tổng tài sản 52.226 tỷ đồng, trong đó 
Vốn chủ sở hữu đạt 22.384 tỷ đồng. 

Thị trường chứng khoán năm 2022 đã trải qua nhiều biến động với những dấu ấn đậm nét. Nửa đầu năm 
2022 thị trường ghi nhận những gam màu tích cực khi VN-Index đạt điểm số kỷ lục 1.536,45 điểm – mức 
cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, nửa cuối năm 2022 ghi nhận những dấu hiệu tiêu cực, VN-Index có lúc 
đã giảm 43,1% từ đỉnh, về 873,78 điểm trong tháng 11/2022. VN-Index kết thúc năm với1.007,09 điểm, giảm 
32,8% so với thời điểm cuối năm 2021. Thanh khoản trên HoSE diễn biến ảm đạm khi khối lượng giao dịch 
bình quân phiên đạt 653,96 triệu cổ phiếu, giảm 11,30% so với cùng kỳ; giá trị giao dịch bình quân phiên 
đạt 17.004 tỷ đồng, giảm 21,24% so với năm 2021. Vốn hóa trên sàn HoSE đạt xấp xỉ 4 triệu tỷ đồng, giảm 
mạnh 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Xét trên toàn thị trường, vốn hóa cả ba sàn đạt 5,2 triệu tỷ đồng, 
giảm 33% so với thời điểm 31/12/2021. 

Trong bối cảnh biến động của thị trường, SSI vẫn duy trì ổn định hoạt động. Doanh thu từ Dịch vụ Chứng 
khoán ghi nhận ở mức hơn 679 tỷ đồng trong quý 4, giúp mảng này kết thúc năm 2022 với tổng doanh thu 
3.564 tỷ đồng. Trong năm 2022, SSI tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai các sản phẩm dịch 
vụ mới nhằm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng. Đồng thời, SSI luôn đặt mục tiêu quản trị rủi ro chặt chẽ cho 
khách hàng và công ty. Tính chung cả năm 2022, số lượng tài khoản mở mới tại SSI tăng 39,5% so với 
cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị SSI bán giải chấp trong năm ở mức thấp so với tình hình thị trường và 
không có phát sinh nợ xấu dù bối cảnh thị trường trong năm gặp nhiều khó khăn. Những nỗ lực của SSI 
trong năm 2022 được ghi nhận khi Công ty đã nhận về 28 giải thưởng tại Asiamoney Brokers Poll 2022 – 
giải thưởng uy tín bậc nhất ngành Chứng khoán. Đây cũng là năm thứ 10 liên tiếp SSI tham gia và chiến 
thắng áp đảo tại 3 hạng mục quan trọng cho tổ chức là “Công ty chứng khoán nội địa tốt nhất Việt Nam”, 
“Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam về Phân tích và nghiên cứu thị trường”, “Công ty chứng khoán tốt 
nhất Việt Nam về Dịch vụ môi giới”. 

Doanh thu từ hoạt động Đầu tư đạt 563 tỷ đồng trong quý 4, lũy kế cả năm ghi nhận hơn 2.069 tỷ đồng. 
Doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính trong quý 4 và lũy kế cả năm đạt lần lượt gần 169 tỷ đồng 
và 635 tỷ đồng tương ứng. Đây là các mảng kinh doanh thế mạnh của SSI trên cơ sở tận dụng được ưu thế 
về quy mô nguồn vốn, kết hợp với việc phân bổ danh mục đầu tư vào các tài sản tài chính an toàn. 

Hoạt động Quản lý Quỹ cũng ghi nhận doanh thu xấp xỉ 165 tỷ đồng trong năm 2022 nhờ việc cung cấp các 
sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho nhà đầu tư như Quỹ mở, Quỹ ETF, Dịch vụ ủy thác đầu tư cho khách hàng… 
Cùng với đó, hoạt động dịch vụ Ngân hàng Đầu tư ghi nhận một năm khả quan khi SSI tích cực tham gia 
vào các thương vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành và gặt hái được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, trong 
đó có giải thưởng “Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt nam” của tạp chí uy tín Alpha Southeast 
Asia, và giải thưởng danh giá “Nhóm dẫn đầu thị trường” do Euromoney trao tặng. 

Bên cạnh đó, SSI vẫn triển khai hàng loạt chương trình tư vấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đầu tư cho 
khách hàng, cam kết đồng hành cùng khách hàng vượt qua biến động thị trường. Chương trình Café Chứng 
mỗi sáng trên fanpage Chứng khoán SSI được nhà đầu tư yêu thích và tham gia tương tác rất tích cực là 
một trong những minh chứng cho việc càng trong bối cảnh khó khăn, nhà đầu tư càng cần những khuyến 
nghị chất lượng. Trong năm 2022, chương trình gửi tới nhà đầu tư 78 khuyến nghị, trong đó số lượng khuyến 
nghị sinh lời là 55, chiếm tỷ lệ 71% tổng số khuyến nghị, đồng thời mức lợi nhuận bình quân tính trên 1 
khuyến nghị là +3,9%. Đây là mức sinh lời vượt trội so với vận động của VN Index (giảm 20%) tính từ lúc 
bắt đầu chương trình vào tháng 5/2022. 
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Thông tin báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2022 – Công ty CP Chứng khoán SSI được công bố tại đây. 

Thông tin về Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI – HOSE) được thành lập vào tháng 12/1999 và là một trong những 

Công ty hoạt động lâu đời nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ tài 

chính lớn bao gồm Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức, Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân, 

Quản lý quỹ đầu tư, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Quản lý Tài sản. 

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư 
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI - 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 
T: (8424) 3 936 6321 | F: (8424) 3 936 6319 | E: anhtm1@ssi.com.vn | W: www.ssi.com.vn 

https://www.ssi.com.vn/upload/files/IR/InformationDisclosure/20230119_SSI_BCTC_Hop_nhat_Quy_4_2022_Web.pdf
mailto:anhtm1@ssi.com.vn
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