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TỔNG QUAN VỀ VSD
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VSD

VSD thành lập dựa trên các căn cứ pháp lý sau:
Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/07/2005 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán.
Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký
Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sang hoạt động theo mô
hình công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Nhà
nước theo quy định của Luật Chứng khoán.
CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA VSD

Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán
chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết, đăng
ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán và chứng
khoán của công ty đại chúng khác; các dịch vụ liên quan
đến hỗ trợ giao dịch chứng khoán phù hợp với quy định
của pháp luật.
Thực hiện cấp mã chứng khoán bao gồm mã chứng
khoán trong nước và mã định danh chứng khoán
quốc tế (ISIN) cho các loại chứng khoán niêm yết tại
Sở Giao dịch Chứng khoán và chứng khoán của các
công ty đại chúng.
Tổ chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán
cho các tổ chức phát hành là các công ty đại chúng,
các tổ chức có chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch
Chứng khoán.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Trụ sở chính

Chi nhánh TP. HCM

15 Đoàn Trần Nghiệp, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel:
Fax:

(84-4) 3 9747 123
(84-4) 3 9747 120

Hotline: (84-4) 3 9785 669
Trang thông tin điện tử: www.vsd.vn
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Tel:
Fax:

(84-8) 3 9330 755
(84-8) 3 9330 853

Quỹ hỗ trợ thanh toán, hệ thống vay và cho vay
chứng khoán để hỗ trợ kịp thời cho các thành viên
lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký tạm
thời mất khả năng thanh toán nhằm đảm bảo an
toàn cho hệ thống thanh toán chứng khoán theo
quy định của pháp luật chứng khoán.
Cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản là chứng từ có
giá, các dịch vụ cho các quỹ đầu tư chứng khoán
phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Giám sát hoạt động của các thành viên lưu ký
nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy chế hoạt
động nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán nhằm bảo vệ tài sản của người sở hữu
chứng khoán.
Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài
theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán thông
qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ
thuật, thông tin nhằm mục tiêu phát triển thị
trường chứng khoán.
Tham gia vào các chương trình hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng
khoán trong khuôn khổ quy định của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính.
Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác sau khi
được Bộ Tài chính chấp thuận.

Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái phiếu
cho các tổ chức phát hành.

VSD là thành viên của các tổ chức, diễn đàn
Quốc tế:

Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện
chuyển quyền sở hữu đối với các trường hợp chuyển
nhượng chứng khoán không qua giao dịch mua bán
chứng khoán theo quy định pháp luật.

»» Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương
(ACG);

Cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký và đại lý chuyển
nhượng cho các loại chứng khoán khác theo thoả thuận
với các tổ chức phát hành.
Xây dựng và vận hành các cơ chế quản trị rủi ro gồm thực
hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm (CCP), quản lý

»» Hiệp hội các Cơ quan Cấp mã Quốc gia (ANNA);
»» Diễn đàn Thị trường Trái phiếu ASEAN+3
(ABMF).

PHÁT BIỂU CỦA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Những nỗ lực của VSD năm qua đã góp
phần đáng kể vào sự vận hành ổn định
cũng như đem lại những giá trị gia tăng
cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

N

ăm 2014 là năm kinh tế thế giới diễn biến khá
phức tạp với những mảng sáng và tối đan xen,
tốc độ phục hồi chậm hơn dự báo. Dù đối mặt
với không ít khó khăn và thách thức song nhờ
những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, tình hình kinh
tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi,
lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; mặt bằng lãi suất
có chiều hướng giảm dần; xếp hạng tín nhiệm quốc gia
được cải thiện. Với những yếu tố thuận lợi trên và nỗ lực
trong việc hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát
triển thị trường, tăng cường công tác quản lý và tái cấu
trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán cũng như
công tác thanh tra giám sát, thị trường chứng khoán
Việt Nam năm 2014 vẫn đạt nhiều kết quả rất tích cực,
tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động và nâng cao
hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính cho đầu tư
phát triển.
Hòa nhịp với những bước tiến chung của thị trường,
nhìn lại kết quả hoạt động của VSD năm 2014, có thể
nói khối lượng công việc mà Trung tâm hoàn thành
rất đáng ghi nhận, không chỉ thể hiện ở việc mở rộng
phạm vi và đối tượng cung cấp dịch vụ mà còn ở việc
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nâng cao chất lượng dịch vụ. Trên cơ sở kế thừa những
nền tảng và tiếp nối thành quả từ các năm trước, năm
2014, VSD đưa vào vận hành các sản phẩm dịch vụ mới,
tập trung xây dựng các văn bản pháp lý và quy chế liên
quan, tiếp tục tăng cường chất lượng hệ thống công
nghệ thông tin và công tác quản lý rủi ro. Nỗ lực của
VSD năm qua đã góp phần đáng kể vào sự vận hành ổn
định cũng như đem lại những giá trị gia tăng cho thị
trường chứng khoán.
Trước nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của thị
trường chứng khoán, sự quan tâm và ủng hộ của Chính
phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính và UBCKNN, thay mặt tập
thể VSD và đại diện cho các thành viên Hội đồng Quản
trị, tôi xin cam kết sẽ luôn phát huy những thành quả
đã đạt được, chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ và
không ngừng đổi mới, vươn tới những giá trị mới để sát
cánh cùng sự phát triển của thị trường.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

PHƯƠNG HOÀNG LAN HƯƠNG

PHÁT BIỂU CỦA
TỔNG GIÁM ĐỐC

BƯỚC SANG NĂM MỚI 2015, VSD SẼ LUÔN CỐ
GẮNG VÀ NỖ LỰC TRÊN MỌI MẶT NHẰM ĐẢM
TRÁCH TỐT HƠN NỮA VAI TRÒ LÀ TỔ CHỨC CUNG
CẤP CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH.

V

ới vai trò là tổ chức hạ tầng cung cấp dịch vụ
sau giao dịch cho toàn thị trường, hoạt động
của VSD trong năm 2014 đã được thực hiện
bám sát theo những giá trị cốt lõi và mục tiêu
đặt ra từ hơn 8 năm đi vào hoạt động, hướng theo những
động thái tích cực của thị trường. Năm 2014, VSD đưa vào
vận hành các sản phẩm dịch vụ mới gồm: dịch vụ Quỹ ETF
và hệ thống vay và cho vay chứng khoán. Bên cạnh đó,
VSD cũng kịp thời xây dựng và hoàn thiện các quy định
và quy chế liên quan đến hoạt động sau giao dịch để phù
hợp với thực tế phát triển của thị trường; hoàn thành và
trình cơ quan quản lý Chiến lược phát triển VSD đến năm
2020 nhằm cụ thể hóa phương hướng và nhiệm vụ phát
triển VSD trong thời gian tới phù hợp với Chiến lược phát
triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020.
Ngoài ra, VSD còn chú trọng đẩy mạnh công tác trao đổi
thông tin, tạo thêm tiện ích cho các thành viên thị trường
và công chúng đầu tư cũng như tăng cường hoạt động
hợp tác quốc tế theo chiều sâu để đóng góp thiết thực và
hiệu quả cho sự phát triển của VSD.
Tập thể cán bộ viên chức VSD tự hào đã nỗ lực để hoàn
thành tốt các mục tiêu đề ra năm 2014, tạo tiền đề vững
chắc để thực hiện kế hoạch công tác năm 2015. Nhân dịp
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này, thay mặt cho tập thể cán bộ viên chức VSD, tôi xin
bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự quan tâm và chỉ đạo
sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN và các đơn
vị hữu quan, cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác và tin tưởng của
các thành viên thị trường và công chúng đầu tư đã dành
cho VSD.
Bước sang năm mới 2015, VSD sẽ luôn cố gắng và nỗ
lực trên mọi mặt nhằm đảm trách tốt hơn nữa vai trò là
tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch. Theo đó,
VSD sẽ tiếp tục hoàn thiện, xây dựng các quy trình quy
chế nghiệp vụ, củng cố hệ thống công nghệ thông tin
và nghiên cứu để đưa vào ứng dụng những sản phẩm
mới. Hơn thế, VSD sẽ quan tâm đào tạo nguồn nhân lực
có trình độ chuyên môn tốt, hướng tới đáp ứng yêu cầu
ngày càng đa dạng và cao hơn về chất lượng dịch vụ của
thị trường, góp phần tích cực cho sự phát triển chung của
thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tổng Giám đốc

DƯƠNG VĂN THANH

GIỚI THIỆU
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

GIỚI THIỆU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3

1

2

2

1

3

4

Ông DƯƠNG VĂN THANH

: Tổng giám đốc

2.

Bà ĐỖ THƯ TRANG

: Phó Tổng giám đốc - Giám đốc CN TP. HCM

1.

Bà PHƯƠNG HOÀNG LAN HƯƠNG		: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2.

Ông DƯƠNG VĂN THANH		: Ủy viên kiêm Tổng giám đốc

3.

Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ

: Phó Tổng giám đốc

Bà ĐỖ THƯ TRANG		: Ủy viên kiêm Phó Tổng giám đốc - Giám đốc Chi nhánh TP. HCM

4.

Ông DƯƠNG NGỌC TUẤN

: Phó Tổng giám đốc

5.

Ông NGUYỄN CÔNG QUANG

: Phó Tổng giám đốc

3.
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GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO
CÁC PHÒNG BAN - TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI

01. Bà LƯU THANH MAI
Phó Trưởng phòng phụ trách
Phòng Bù trừ và Thanh toán
Giao dịch Chứng khoán
02. Ông Phạm Trung Minh
Trưởng phòng
Phòng Đăng ký Chứng khoán
03. Bà Trương Thị Thu Hà
Trưởng phòng
Phòng Lưu ký Chứng khoán
và Quản lý thành viên
04. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
Kế toán trưởng
Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế toán
05. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
Phó Trưởng phòng
phụ trách Phòng Nghiên cứu
Phát triển và Hợp tác Quốc tế
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1

2

3

4

6

7
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06. Bà Hoàng Thị Minh Hải
Phó Trưởng phòng phụ
trách Phòng Kiểm soát nội bộ

07. Bà Nguyễn Phương Loan
Trưởng phòng
Phòng Nhân sự và Đào tạo
08. Bà Hoàng Thanh Hằng
Trưởng phòng
Phòng Hành chính - Quản trị
09. Ông Trần Hùng Thắng
Trưởng phòng
Phòng Công nghệ Thông tin

5

cơ cấu TỔ CHỨC

GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO
CÁC PHÒNG BAN - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

hội đồng
quản trị

BAN
KIỂM SOÁT

Ban Tổng
giám đốc

3

2
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&
Quản lý
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Nghiên
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Phát triển
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HTQT

Phòng
Kiểm
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CHI NHÁNH
TP. HCM

4

5

1. Bà ĐỖ THƯ TRANG
Phó Tổng giám đốc - Giám đốc CN TP. HCM

6

2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Phó Giám đốc Chi nhánh

4. Bà Hoàng Thị Lương Trang

5. Bà nguyễn thị thu huyền

Trưởng phòng
Phòng Đăng ký Chứng khoán

Trưởng phòng
Phòng Lưu ký Chứng khoán
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3. Bà Phạm Thị Hương Giang
Phó Giám đốc Chi nhánh

6. Ông Nguyễn Thế Dũng
Trưởng phòng
Phòng Kế toán - Quản trị

Phòng
Đăng
ký
Chứng
khoán

Phòng
Lưu ký
Chứng
khoán

Phòng
Kế toán
Quản trị

Phòng
Nhân
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&
Đào
tạo

Phòng
Hành
chính
Quản
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Phòng
Công
nghệ
Thông
tin

HOẠT ĐỘNG
NỔI BẬT NĂM 2014

1

HOÀN THÀNH VÀ TRÌNH CƠ QUAN QUẢN
LÝ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VSD ĐẾN 2020

N

ĂM 2014, VSD ĐÃ TẬP TRUNG
XÂY DỰNG VÀ TRÌNH CƠ QUAN
QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC PHÁT
TRIỂN VSD ĐẾN NĂM 2020 PHÙ HỢP
VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
HIỆN HÀNH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT
TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT
NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ĐƯỢC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT TẠI
QUYẾT ĐỊNH SỐ 252/QĐ-TTG NGÀY
01/03/2012.
Theo đó, mục tiêu của Chiến lược là tập trung hoàn
thành tái cấu trúc tổ chức hoạt động của VSD theo định
hướng chung trong chiến lược phát triển thị trường
chứng khoán Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động của VSD về cả quản trị công ty cũng như các hoạt
động nghiệp vụ; chú trọng hoàn thiện và phát triển hệ
thống lưu ký, đăng ký, thanh toán, bù trừ và các dịch vụ
hỗ trợ sau giao dịch theo thông lệ và chuẩn mực chung
của thế giới nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát
triển của thị trường chứng khoán trong 5 năm tới và đáp
ứng yêu cầu hội nhập, liên kết với các tổ chức lưu ký,
bù trừ trong khu vực và trên thế giới; thiết lập đầy đủ
và đồng bộ các cơ chế phòng ngừa và quản lý rủi ro để

2

góp phần đảm bảo sự vận hành an toàn và ổn định của
thị trường.
Việc xây dựng Chiến lược giúp định hướng VSD hoạt động
theo sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
và thông lệ quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của
VSD, đảm bảo an toàn và thông suốt cho hoạt động giao
dịch trên thị trường chứng khoán.
Ngoài ra, thông qua bản Chiến lược này, các tổ chức và cá
nhân tham gia thị trường có thể hiểu rõ những định hướng
phát triển của VSD trong sự phát triển chung của thị trường
để từ đó có kế hoạch đầu tư và hoạt động phù hợp.

ĐƯA VÀO VẬN HÀNH
CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MỚI

Năm 2014 đánh dấu những nỗ lực của VSD trong việc đưa
ra những sản phẩm và dịch vụ mới, nhằm đáp ứng nhu
cầu phát triển ngày càng cao của thị trường.
Trên cơ sở phạm vi, trách nhiệm và dịch vụ mà VSD được
phép cung cấp theo Thông tư 229/2012/TT-BTC ngày
27/12/2012 về Hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán
đổi danh mục (ETF), VSD đã xây dựng các dịch vụ liên
quan đến giao dịch của chứng chỉ quỹ ETF. Cùng với việc
ban hành Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký,
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mục tiêu của Chiến
lược là tập trung hoàn
thành tái cấu trúc tổ
chức hoạt động của VSD
theo định hướng chung
trong chiến lược phát
triển thị trường chứng
khoán Việt Nam.
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lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng
chỉ quỹ ETF, tháng 9/2014, hệ thống phần mềm quản
lý quỹ ETF đã chính thức đi vào hoạt động. Việc đưa hệ
thống vào hoạt động đã nâng cao hiệu quả quản lý các
hoạt động dịch vụ cho quỹ ETF tại VSD, đem lại nhiều tiện
ích cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, thành
viên lập quỹ, rút ngắn thời gian thực hiện giữa các bên,
giảm thiểu chi phí cho nhà đầu tư và các bên liên quan,
đáp ứng được yêu cầu đa dạng của công ty quản lý quỹ.
Mặt khác, do chứng chỉ quỹ ETF là sản phẩm mới nên việc

VSD hoàn tất xây dựng quy chế và chính thức vận hành
hệ thống đã góp phần đưa các sản phẩm quỹ ETF nội địa
lần đầu tiên được giao dịch trên thị trường chứng khoán,
thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động liên quan đến
Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bên cạnh việc triển khai cung cấp dịch vụ cho quỹ ETF và
cũng để đáp ứng nhu cầu của thị trường về hoạt động
vay và cho vay chứng khoán, sau một thời gian chuẩn bị
cả về mặt quy định và hệ thống kỹ thuật, VSD chính thức
vận hành hệ thống vay và cho vay chứng khoán (SBL)
vào tháng 9/2014. Theo đó, hệ thống SBL được xây dựng
nhằm mục đích: (I) Hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro của
hệ thống thanh toán chứng khoán thông qua công cụ
vay và cho vay chứng khoán để hỗ trợ thanh toán giao
dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên lưu ký
do sửa lỗi dẫn đến tạm thời thiếu hụt chứng khoán để
thanh toán; (II) Hỗ trợ thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng
khoán để góp vốn và thực hiện giao dịch hoán đổi danh
mục với quỹ ETF. Việc xây dựng hệ thống SBL tại VSD giúp
cho các thành viên thị trường dễ dàng tiếp cận thông tin
và thực hiện các giao dịch vay, cho vay chứng khoán một
cách chính thống nhằm đảm bảo lợi ích, giảm chi phí cho

các bên tham gia, qua đó sẽ hạn chế hoạt động cho vay
ngầm cũng như đáp ứng nhu cầu quản lý thị trường của
cơ quan quản lý.
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NÂNG CẤP HỆ THỐNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đi cùng với sự vận hành thông suốt của những nghiệp vụ
truyền thống và giới thiệu thành công các sản phẩm dịch
vụ mới là những cố gắng không ngừng trong việc tăng
cường và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin. VSD
chủ động hoàn thành việc nâng cấp hệ thống phần mềm
nghiệp vụ (Core), giúp việc xử lý các hoạt động nghiệp
vụ của VSD một cách ổn định, chính xác và nhanh chóng
hơn. Bên cạnh đó, VSD cũng chính thức đưa vào khai thác
hệ thống cơ sở dữ liệu báo cáo trung tâm chuyên biệt
(dataware house). Hệ thống mới giúp hỗ trợ việc khai
thác, thống kê, tổng hợp số liệu phục vụ nghiệp vụ của
VSD nhanh và chính xác; linh hoạt trong việc khai thác,
thống kê, tổng hợp theo nhiều tiêu chí khác nhau và
nhiều loại hình thống kê số liệu; đồng thời nâng cao tính
an toàn cho hệ thống nghiệp vụ tại VSD.

HOẠT ĐỘNG
NỔI BẬT NĂM 2014 (tiếp theo)

4

T

Hoàn thiện
khung pháp lý

H

oàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường
chứng khoán tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm hàng đầu được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước đề ra ngay từ đầu năm 2014 nhằm lành mạnh hóa
cũng như tạo đà thúc đẩy thị trường phát triển và nâng cao
hiệu quả quản lý.
Trong bối cảnh đó, VSD đã cùng với các Vụ chức năng
của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
hoàn thành xây dựng dự thảo Thông tư để thay thế các
văn bản pháp lý hiện hành điều chỉnh các hoạt động
nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán các giao
dịch chứng khoán (Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày
22/10/2007 về việc ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù
trừ thanh toán chứng khoán và Thông tư 43/2010/TTBTC ngày 25/03/2010 sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký,
lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm
theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC). Dự thảo Thông
tư ngoài việc khắc phục những bất cập phát sinh trong
thực tiễn thời gian vừa qua còn bổ sung các quy định
mới, đặc biệt là việc cho phép VSD áp dụng các biện
pháp bổ sung để xử lý tình trạng mất khả năng thanh
toán giao dịch chứng khoán của thành viên, nhằm hạn
chế tối đa các trường hợp phải loại không thanh toán
giao dịch của thành viên. Từ đó, bảo vệ quyền lợi nhà
đầu tư, giảm thiểu rủi ro và tăng sức hút thị trường
chứng khoán.

5

Ngoài ra, VSD đã ban hành mới Quy chế hoạt động bù
trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán để phù hợp với
thời gian giao dịch tại các Sở giao dịch và kịp thời hoàn
thiện quy chế nghiệp vụ cho các sản phẩm mới dịch vụ
mới là ETF và SBL. Có thể nói, nỗ lực của VSD trong việc
hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động
hỗ trợ giao dịch đã tạo thuận lợi cho việc triển khai các
hoạt động nghiệp vụ của VSD, nâng cao khả năng quản
trị rủi ro và chất lượng hoạt động.

Nâng cấp toàn diện trang
thông tin điện tử

Với phương châm nâng cao chất lượng phục vụ các
tổ chức phát hành, thành viên, công chúng đầu tư
trong và ngoài nước, năm 2014, website của VSD
với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh đã được
nâng cấp toàn diện, và chính thức vận hành từ ngày
01/01/2015.
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VSD cũng xây dựng riêng Quy chế quản lý và sử dụng
Quỹ hỗ trợ thanh toán, cụ thể hóa các nguyên tắc về quản
lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán nhằm đáp ứng Quy
định về chế độ quản lý tài chính liên quan và điều chỉnh
mức lãi suất phạt theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà
nước công bố đảm bảo tuân thủ theo quy định Luật dân
sự. Các quy định trong quy chế này là biện pháp giảm
thiểu rủi ro hoạt động, vận hành của Quỹ tại VSD cũng
như thị trường trong khâu thanh toán cho các giao dịch
chứng khoán.
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Website mới của VSD đã được rà soát, cập nhật, và hoàn chỉnh
toàn bộ hệ thống dữ liệu về tổ chức phát hành, thành viên
đảm bảo tính chính xác và thống nhất, đồng thời cũng được
bổ sung thêm các thông tin và tiện ích để giúp tổ chức phát
hành, thành viên và nhà đầu tư trong nước cũng như nước
ngoài dễ dàng hơn trong việc tìm đọc và tra cứu thông tin.

rang thông tin điện tử của VSD không chỉ là
kênh công bố thông tin mà còn giúp công
chúng độc giả hiểu hơn về VSD với vai trò là tổ
chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên thị
trường chứng khoán Việt Nam, thể hiện văn hóa,
tinh thần làm việc và nỗ lực cải thiện chất lượng
dịch vụ của VSD.

CHUYÊN MÔN
NGHIỆP VỤ

Số lượng chứng khoán đăng ký trong năm 2014

58,83

Đăng ký lần đầu

tỷ chứng khoán
ĐĂNG KÝ TẠI VSD

45,2

512

13

511.981.370

205

3.640.944.659

Cổ phiếu UPCOM

19

257.382.073

14

36.675.870

Cổ phiếu DCCNY

55

1.438.318.448

14

157.219.865

2

30.300.000

3

4.100.000

Trái phiếu chính phủ/Trái phiếu được CP bảo lãnh

85

921.821.746

92

1.519.165.725

Tín phiếu kho bạc

17

264.020.000

199

3.423.823.637

328

5.358.106.119

Hủy toàn bộ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tổng số chứng khoán đăng ký (ĐK lần đầu + BS)

19.339

15.232

9.863

10.661

8.146

8.781

Cổ phiếu (ĐK lần đầu + BS)

16.979

14.096

8.787

8.715

5.678

6.042

2.103

1.112

1.076

1.726

2.103

2.441

VSD cũng thực hiện 110 đợt hủy đăng ký chứng khoán
với số lượng hơn 1,79 tỷ chứng khoán, chủ yếu là cổ
phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, Trái phiếu

Số lượng CK

Chính phủ/được Chính phủ bảo lãnh và Tín phiếu kho
bạc đáo hạn. Trong đó, số lượng hủy cổ phiếu niêm yết
là gần 13 triệu, giảm 98% so với số lượng hủy năm 2013.

Hủy 1 phần

Do hủy toàn bộ

Cổ phiếu niêm yết

3

12.723.060

Cổ phiếu UPCOM

5

15.984.140

Cổ phiếu DCCNY

10

412.521.382

Chứng chỉ quỹ
Trái phiếu chính phủ/Trái phiếu được CP bảo lãnh

1

1

21.409.530

50

965.969.900

Trái phiếu công ty

7

5.235.000

Tín phiếu kho bạc

34

364.900.000

110

1.798.743.012

Tổng

Do hủy 1 phần

4.100.000

Số dư chứng khoán đăng ký tính đến 31/12/2014

Loại CK

Đơn vị: Triệu chứng khoán
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triệu cổ phiếu
hủy niêm yết

Số lượng chứng khoán đăng ký phát sinh qua các năm

21

Cổ phiếu niêm yết

Số mã CK

VSD

20

Số lượng CK

Loại CK

thực hiện đăng ký (lần đầu và đăng ký bổ
sung) cho hơn 8,78 tỷ chứng khoán, tăng
gần 8% so với năm 2013. trong đó, số lượng
cổ phiếu niêm yết đăng ký lần đầu tăng hơn 65% so với năm
trước, với gần 512 triệu cổ phiếu trong 21 đợt. Tính đến ngày
31/12/2014, số lượng chứng khoán đăng ký tại VSD xấp xỉ 58,83
tỷ chứng khoán, trong đó số lượng cổ phiếu niêm yết là 45,2
tỷ cổ phiếu, chiếm tỷ trọng gần 77 %.

TPCP/TP được CP bảo lãnh (ĐK lần đầu + BS)

Số đợt

Số lượng chứng khoán hủy đăng ký trong năm 2014

HOẠT ĐỘNG
ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Năm

Số lượng CK

Tổng

tRIỆU cỔ PHIẾU NIÊM
YẾT LẦN ĐẦU TẠI VSD

1

Số đợt

Chứng chỉ quỹ

tỷ cổ phiếu niêm yết
ĐĂNG KÝ TẠI VSD

Đăng ký bổ sung

Loại CK

Số mã CK

Số lượng CK

Cổ phiếu niêm yết

683

45.218.857.887

Cổ phiếu UPCOM

183

2.570.725.316

Cổ phiếu DCCNY

179

3.923.848.864

Chứng chỉ quỹ

3

54.308.000

Trái phiếu chính phủ/Trái phiếu được CP bảo lãnh

561

6.728.242.134

Trái phiếu công ty

45

67.174.126

Tín phiếu kho bạc

17

264.020.000

Tổng

58.827.176.327
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Thực hiện quyền
cho người sở hữu chứng khoán

Tình hình chuyển quyền sở hữu chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch
không qua hỆ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán trong
năm 2014
chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch..., năm 2014,
VSD đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cho 4.739
giao dịch chuyển nhượng của các chứng khoán của
công ty đại chúng chưa niêm yết/chưa đăng ký giao
dịch. Đối với các chứng khoán của công ty niêm yết/
đăng ký giao dịch, VSD đã thực hiện 2.149 giao dịch
chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho các trường
hợp phi thương mại như thừa kế, tặng cho, mua lại
cổ phiếu của CBNV, thực hiện theo quyết định của
Tòa án..., các trường hợp không thể thực hiện qua
SGDCK và các trường hợp khác được cơ quan nhà
nước chấp thuận.

Trong năm 2014, VSD đã thực hiện 2.588 đợt thực hiện
quyền cho các loại chứng khoán, tăng 7% về số lượng so
với 2.411 đợt của năm 2013. Trong đó tổng giá trị thanh
toán cổ tức bằng tiền là hơn 28 nghìn tỷ đồng, tăng gần
40%; tổng giá trị thanh toán lãi và gốc trái phiếu Chính
phủ khoảng 149,4 nghìn tỷ, tăng xấp xỉ 40% so với 2013.
Với mục tiêu hỗ trợ tích cực cho nhu cầu chuyển nhượng
đa dạng của nhà đầu tư như: chuyển nhượng giao dịch
lô lẻ, tái cơ cấu đầu tư của các công ty, tập đoàn và hoạt
động mua bán, sáp nhập, chào mua công khai, chuyển
quyền sở hữu cho chứng khoán của các công ty đại

Chuyển sàn giao dịch trong năm 2014
Loại chứng khoán

Số mã CK
chuyển đi

Số lượng CK

Số mã CK
chuyển đến

Số lượng CK

Cổ phiếu niêm yết

21

376.433.062

27

425.332.798

Cổ phiếu UPCOM

3

218.710.200

20

313.709.891

Cổ phiếu DCCNY

26

420.332.798

3

276.433.371

Tình hình thực hiện quyền trong năm 2014
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2014 (số lượng)

Quyền bỏ phiếu
Quyền mua
Số CP thanh toán qua VSD
Quyền thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu
Số CP thanh toán qua VSD
Quyền thưởng cổ phiếu
Số CP thanh toán qua VSD
Quyền thanh toán cổ tức bằng tiền
Số tiền thanh toán qua VSD

Đợt
Đợt
CP
Đợt
CP
Đợt
CP
Đợt
VNĐ

1.109
50
575.187.615
53
863.553.314
70
606.251.101
720
28.034.345.696.087

Quyền thanh toán lãi/vốn
gốc trái phiếu Chính phủ/được Chính phủ bão lãnh

Đợt

538

Số tiền thanh toán qua VSD
Quyền thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu công ty
Số tiền thanh toán qua VSD
Quyền đối với tín phiếu

VNĐ
Đợt
VNĐ
Đợt

149.430.399.701.100
14
921.951.800.000
34

Số tiền thanh toán qua VSD

VNĐ

36.490.000.000.000

22
23

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VSD

Loại chuyển quyền sở hữu

Số lần
thực hiện

Tổng số lượng chứng
khoán thực hiện

Tổng giá trị
theo mệnh giá

Tổ chức phát hành/Công đoàn mua lại cổ
phiếu ưu đãi của CBNV

590

1.995.634

19.956.340.000

Cho, biếu, tặng chứng khoán

10

94.689

946.890.000

Thừa kế

607

5.442.442

54.424.420.000

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc phân
định lại cơ chế tài chính của doanh nghiệp

33

52.657.692

526.576.920.000

Góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp

13

101.902.041

1.019.020.410.000

Phân phối cổ phiếu ưu đãi từ Công đoàn
sang CBNV, phân phối cổ phiếu quỹ sang
CBCNV

196

1.347.687

13.476.870.000

Chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá cổ
phần Nhà nước

42

40.168.228

401.682.280.000

Chuyển nhượng giữa nhà đầu tư ủy thác và
Công ty quản lý quỹ và ngược lại

13

23.386.524

233.865.240.000

Chuyển quyền sở hữu theo quyết định của
Tòa án, Cơ quan thi hành án

1

11.100

111.000.000

Thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ

68

8.200.000

82.000.000.000

Khác (giao dịch lô lẻ, chuyển giao vốn giữa
các TCT, công ty)

576

512.401.641

5.124.016.410.000

Tình hình chuyển quyền sở hữu cho các công ty đại chúng
chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trong năm 2014

Số lần thực hiện

4.739

Tổng số lượng
chứng khoán thực hiện

Tổng giá trị
theo mệnh giá (VNĐ)

117.032.232

1.170.322.320.000

CHUYÊN MÔN
NGHIỆP VỤ (tiếp theo)
Tình hình lưu ký các tháng trong năm 2014

75,3%
tỷ trọng

36,46
27,46

tỷ chứng khoán
lưu ký TẠI VSD
tính đến
31/12/2014

tỷ cổ phiếu
niêm yết lưu KÝ
TẠI VSD

Triệu chứng khoán

Số phát sinh giảm

1600

18%

1400

tỷ trọng

6,67

tỷ trái phiếu
chính phủ/trái
phiếu được chính
phủ bảo lãnh

18.368

Số phát sinh tăng

1200
1000
800
600
400
200

tài khoản nhà đầu tư
nước ngoài

0

Tháng
01

1.413.566
số lượng tài khoản
nhà đầu tư được
quản lý tại VSD

1.395.198

3

Lưu ký
chứng khoán

tài khoản nhà đầu tư
trong nước

S
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tình hình lưu ký từng loại chứng khoán trong năm 2014
Chứng chỉ quỹ

Triệu chứng khoán

Cổ phiếu DCCNY

Cổ phiếu UPCOM

Cổ phiếu niêm yết

1.400

ự khởi sắc trở lại của thị trường chứng khoán cùng
với đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ đã giúp hoạt động
lưu ký tại VSD đạt được những kết quả rất khả quan.
Tính đến 31/12/2014, tổng số lượng chứng khoán lưu ký tại
VSD đạt 36,46 tỷ chứng khoán.
Trong đó, số lượng cổ phiếu niêm yết lưu ký chiếm
tỷ trọng lớn nhất lên tới 75,3% với số lượng lưu ký đạt
khoảng 27,46 tỷ chứng khoán, tiếp đến là trái phiếu chính
phủ/trái phiếu được chính phủ bảo lãnh có tỷ trọng là
18% với số lượng đạt xấp xỉ 6,67 tỷ trái phiếu. Tính đến
cuối năm 2014, số lượng tài khoản nhà đầu tư được quản

03

02

lý tại VSD là 1.413.566 tài khoản, trong đó có 1.395.198 tài
khoản nhà đầu tư trong nước và 18.368 tài khoản nhà đầu
tư nước ngoài, tăng 78.772 tài khoản so với năm 2013. Về
tình hình thực hiện nghiệp vụ cầm cố và giải tỏa cầm cố,
trong năm 2014, VSD đã thực hiện cầm cố khoảng 3,27 tỷ
chứng khoán và giải tỏa cầm cố hơn 1,96 tỷ chứng khoán.

1.200
1.000
800

600
400
200
0

Tháng
01

-200
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CHUYÊN MÔN
NGHIỆP VỤ (tiếp theo)

tình hình lưu ký từng loại chứng khoán trong năm 2014

Tình hình lưu ký các tháng trong năm 2014
Triệu chứng khoán

Triệu chứng khoán

Trái phiếu CP/trái phiếu được CP bảo lãnh

Trái phiếu công ty

800

Tín phiếu kho bạc

1,03

Chứng khoán giải tỏa

700

Tỉ lệ giải tỏa/cầm cố

300

600

1,20

Chứng khoán cầm cố

1,00

0,87

250

0,80

0,88

500

0,67

200

0,67

0,69

0,63

400
150

300
100

0,40

0,39

0,39

200

0,60

0,49

0,48

0,34

50

100

0,20

Tháng

0

Tháng

-50
01

02

03

04
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06

07

08

09

10

11

01

12
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03
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05
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07

08

09

10
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top 10 THÀNH VIÊN LƯU KÝ
có số lượng cổ phiếu niêm yết tái lưu ký tại VSD lớn nhất trong năm 2014
số dư chứng khoán lưu ký theo tháng trong năm 2014
Tên Thành viên lưu ký

Khối lượng

Giá trị (VNĐ)

Xếp hạng
năm 2013

Triệu chứng khoán

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam

3.358.772.005

33.587.720.050.000

1

37.000

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

1.682.056.842

16.820.568.420.000

3

36.000

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

1.623.265.188

16.232.651.880.000

4

35.000

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

1.546.008.566

15.460.085.660.000

2

34.000

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí

1.154.762.976

11.547.629.760.000

Không nằm
trong Top 10

33.000

CTCP Chứng khoán Bản Việt

1.076.989.707

10.769.897.070.000

6

32.000

Deutsche Bank AG, Chi nhánh TP. HCM

976.353.038

9.763.530.380.000

7

31.000

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam

933.167.330

9.331.673.300.000

8

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

850.544.887

8.505.448.870.000

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

796.273.977

7.962.739.770.000

Không nằm
trong Top 10

30.000

Tháng
01

02

03
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4

Bù trừ và thanh toán
giao dịch chứng khoán

Năm 2014, mặc dù khối lượng giao dịch tăng mạnh do
xu hướng phục hồi của thị trường song VSD đã thực hiện
thanh toán an toàn, đúng hạn cho toàn bộ các giao dịch
trên 2 Sở giao dịch chứng khoán với giá trị thanh toán
hơn 1.453.179 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2013 và
tăng gấp 23 lần so với năm 2006 (giá trị thanh toán năm
2006 là 62.870 tỷ đồng). Trong đó, giá trị thanh toán trái
phiếu chuyên biệt là lớn nhất, đạt khoảng 1.118,4 nghìn
tỷ, chiếm tỷ trọng 77% tổng giá trị thanh toán toàn thị
trường và tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh hoạt động thanh toán cho các giao dịch chứng
khoán trên các Sở Giao dịch, VSD đã thực hiện quản lý
Quỹ hỗ trợ thanh toán, phân bổ lãi năm 2014 và tính toán
số đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán năm 2015. VSD hoàn
trả số đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán cho 4 công ty
chứng khoán do thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu
ký và sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán để hỗ trợ thành viên
tạm thời mất khả năng thanh toán là 9 trường hợp với
tổng số tiền trên 10 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2013.

1.118,4

1.453.179

GIÁ TRỊ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN
THEO TỪNG THỊ TRƯỜNG NĂM 2014
2,61%

14,82%

nghìn tỷ đồng
giá trị thanh toán trái phiếu
chuyên biệt, chiếm tỷ trọng
77% tổng giá trị thanh toán
toàn thị trường và tăng 75%
so với cùng kỳ năm 2013.

TỶ ĐỒNG

GIÁ TRỊ thanh toán
các giao dịch
chứng khoán

0,28%

76.96%

HNX

Trái phiếu chuyên biệt

HOSE

Tín phiếu KB

UPCOM

Đồng thời, VSD thực hiện 5.694 đợt sửa lỗi sau giao dịch
và tiến hành hủy giao dịch đối với 467 trường hợp do
thiếu tiền hoặc thiếu chứng khoán.

TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN BẰNG VNĐ NĂM 2014

5,33%

TOP 10 THÀNH VIÊN
CÓ GIÁ TRỊ THANH TOÁN BẰNG VNĐ LỚN NHẤT NĂM 2014

Ngàn tỷ đồng

200

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

180

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư

160

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.hồ Chí Minh

140

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam

120

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

100

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

80

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

60

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

40

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

20

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
tỷ đồng
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5

171

PHIÊN GIAO DỊCH
ĐỊNH KỲ CHO CÁC
CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

129

QUẢN LÝ
THÀNH VIÊN

Trong năm 2014, VSD cấp mới giấy chứng nhận thành viên
cho 2 tổ chức, giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu
ký cho 02 thành viên và thu hồi 4 giấy chứng nhận thành
viên lưu ký, 5 giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký
của 2 thành viên.

tổ chức, trong đó
có 94 công ty chứng
khoán, 5 ngân hàng lưu ký
nước ngoài, 6 ngân hàng lưu
ký trong nước và 24 các
Ngân hàng thương mại
mở tài khoản trực tiếp

Tính đến cuối năm, tổng số thành viên tại VSD là 129 tổ
chức, trong đó có 94 công ty chứng khoán, 5 ngân hàng
lưu ký nước ngoài, 6 ngân hàng lưu ký trong nước và 24
thành viên mở tài khoản trực tiếp.
Nhằm tăng cường hoạt động giám sát và quản lý thành
viên trong việc tuân thủ các quy chế nghiệp vụ của VSD,
giúp thị trường vận hành an toàn hơn, VSD đã có các biện
pháp xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm, trong đó
thực hiện nhắc nhở bằng văn bản 351 lần, cảnh cáo 45
lần, tạm thời đình chỉ hoạt động lưu ký 1 lần, đình chỉ hoạt
động thanh toán bù trừ 2 lần và thu hồi 1 giấy chứng nhận
thành viên lưu ký do vi phạm quy định tại Quy chế thành
viên của VSD.

6

Dịch vụ
QUỸ đầu tư

C

Cùng với sự phát triển
của ngành Quỹ tại Việt
Nam, VSD với tư cách
là một trong các tổ chức
được cung cấp dịch vụ đại
lý chuyển nhượng và dịch

Giới thiệu Hệ thống cổng
giao tiếp trực tuyến.

VSD tổ chức tập huấn
nghiệp vụ cho cán bộ của
Thành viên.

Song song với công tác quản lý, VSD cũng tổ chức nhiều
hoạt động tác nghiệp với thành viên. Bên cạnh tổ chức các
chương trình tập huấn nhằm phổ biến, hướng dẫn cán bộ
của thành viên chấp hành và tuân thủ các quy chế nghiệp
vụ và thực hành các nghiệp vụ mới liên quan đến quỹ ETF,
vay và cho vay chứng khoán... năm 2014, VSD lần đầu tiên
tổ chức thành công Hội nghị thành viên để các thành viên
có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình xử lý hoạt động nghiệp vụ, từ
đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị giúp nâng cao hiệu
quả xử lý hoạt động nghiệp vụ giữa thành viên và VSD.

Trong năm 2014, VSD ký mới hợp đồng cung cấp dịch
vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện thành công 2 đợt
IPO cho 2 Quỹ mở, nâng tổng số Quỹ mở cung cấp dịch
vụ lên 6 Quỹ với hơn với gần 1.700 tài khoản giao dịch,
chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở cho gần 5.500 nhà
đầu tư với số lượng hơn 180 triệu chứng chỉ quỹ.
Đối với dịch vụ quỹ ETF, với vai trò là đại lý chuyển
nhượng cho hai quỹ ETF đầu tiên của thị trường là Quỹ
E1VFVN30 (của Công ty Quản lý quỹ VFM) và Quỹ ETF

1.300
tỶ ĐỒNG GIÁ TRỊ
GIAO DỊCH CHỨNG
CHỈ QUỸ

68

PHIÊN GIAO DỊCH
CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

vụ quản trị quỹ cho các
quỹ mở và quỹ ETF đã đạt
được những dấu ấn tích cực
trong năm 2014.
SSIAMHNX30 (của Công ty Quản lý quỹ SSIAM), VSD hỗ
trợ cho các quỹ này trong việc phong tỏa chứng khoán
cơ cấu để góp vốn lập quỹ ETF ngay từ giai đoạn phát
hành ban đầu (IPO). Đến nay, kết quả IPO của hai quỹ
ETF đều thành công, cả 2 đều đã niêm yết trên 2 Sở Giao
dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội. Ngoài ra, trong năm 2014, VSD thực hiện 171
phiên giao dịch định kỳ cho các chứng chỉ quỹ mở và 68
phiên giao dịch cho chứng chỉ quỹ ETF với tổng giá trị
giao dịch hơn 1.300 tỷ đồng.

VSD tổ chức Hội nghị Thành viên năm 2014.

Cơ cấu thành viên của VSD

24

Công ty chứng khoán

6
5

Ngân hàng lưu ký nước ngoài
Ngân hàng lưu ký trong nước

94
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Thành viên mở tài khoản trực tiếp

VSD tổ chức buổi giới thiệu hệ thống quản lý Quỹ hoán đổi
danh mục và hệ thống Vay và cho vay chứng khoán.

VSD tổ chức chương trình đào tạo về Quỹ hoán đổi danh mục cho
các Thành viên lập quỹ, ngân hàng giám sát của Công ty Cổ phần
Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM).

CHUYÊN MÔN
NGHIỆP VỤ (tiếp theo)

Hệ thống đại lý chuyển nhượng do VSD xây dựng
cho phép kết nối các công ty quản lý quỹ, công ty
chứng khoán, ngân hàng lưu ký qua phương thức
cổng giao tiếp điện tử và các giao dịch mua, bán,
sửa, hủy lệnh với các thành viên thị trường được
thực hiện bằng chứng từ điện tử giúp cho các bên
rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính an toàn,
đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng được các yêu
cầu đa dạng của công ty quản lý quỹ.
VSD tổ chức Hội nghị Tổng kết 1 năm cung cấp dịch vụ Quỹ đầu
tư của VSD.

Dịch vụ cho Quỹ mở và Quỹ ETF trong năm 2014

Nội dung thực hiện

7

Hoạt động cấp mã số giao
dịch cho nhà đầu tư nước ngoài

Năm 2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán
(MSGD) cho 839 nhà đầu tư nước ngoài, tăng 15% so với
cùng kỳ năm 2013, nâng tổng số nhà đầu tư nước ngoài
được cấp MSGD vào thị trường chứng khoán Việt Nam
lên 17.570, gồm 2.587 nhà đầu tư tổ chức và 14.983 nhà
đầu tư cá nhân. Trong đó, số lượng nhà đầu tư tổ chức
được cấp MSGD là 317 tăng 9% và số lượng nhà đầu tư
cá nhân được cấp MSGD là 522 tăng 19% so với cùng kỳ
năm trước.
Việc đăng ký MSGD và điều chỉnh các thông tin liên quan
nhanh chóng, kịp thời của VSD trong năm 2014 đã tạo
điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị
trường chứng khoán Việt Nam cũng như góp phần thiết
thực trong việc quản lý tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Quỹ Mở

Quỹ ETF

Số lượng quỹ VSD đã ký hợp đồng cung
cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng

2

2

Số phiên giao dịch IPO đã thực hiện

2

2

171

68

17.672.785,44

33.400.000

198.432.856.150 (*)

334.000.000.000 (**)

61.451.333,87

4.100.000.000

: Mã cấp cho nhà đầu tư tổ chức

790.765.454.706 (*)

41.000.000.000 (**)

: Mã cấp cho nhà đầu tư cá nhân

Số phiên giao dịch định kỳ đã thực hiện
Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành
Giá trị chứng chỉ quỹ phát hành
Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại
Giá trị chứng chỉ quỹ mua lại
(*) Giá trị chứng chỉ Quỹ mở được tính theo NAV.
(**) Giá trị chứng chỉ Quỹ ETF được tính theo mệnh giá.

VSD tổ chức chương trình đào tạo về Quỹ hoán đổi danh mục cho các thành viên lập quỹ của Quỹ ETF SSIAM – HNX30
của Công ty TNHH Quản lý SSI (SSIAM).
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17.570

nhà đầu tư nước ngoài được
vsd cấp mã số giao dịch chứng
khoán gồm 2.587 nhà đầu tư tổ
chức và 14.983
nhà đầu tư cá nhân

TỔNG MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Tính đến 31/12/2014

2.587

14.983

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Năm 2014, VSD tiếp tục tích cực tham gia và duy trì các hoạt
động hợp tác quốc tế song phương và đa phương như tham
dự các hội nghị, hội thảo và những chương trình hoạt động của
các tổ chức, diễn đàn mà VSD là thành viên như Hiệp hội các Tổ
chức lưu ký chứng khoán và Tổ chức bù trừ chứng khoán khu
vực Châu Á - Thái Bình Dương (ACG), Hiệp hội các cơ quan cấp
mã quốc gia (ANNA), Diễn đàn thị trường trái phiếu khu vực
ASEAN+3 (ABMF). Bên cạnh việc duy trì các mối quan hệ hợp tác
quốc tế vốn có, trong năm 2014, VSD đã bước đầu thiết lập quan
hệ hợp tác với một số tổ chức lưu ký khu vực Châu Âu như Trung
tâm Lưu ký Chứng khoán Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và tìm hiểu thông tin
về hoạt động của Hiệp hội Dịch vụ Chứng khoán Quốc tế (ISSA),
Hiệp hội các Đối tác thanh toán trung tâm toàn cầu (CCP12).
Để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới
như xây dựng cơ chế bù trừ, thanh toán cho các sản phẩm
chứng khoán phái sinh qua CCP, nghiên cứu phát triển dịch vụ
quản trị quỹ, nghiên cứu các mô hình kết nối hoạt động sau
giao dịch của khu vực, một mặt VSD tham gia và tổ chức các
đoàn làm việc đến các nước và các CSD, CCP như Nhật Bản, Thái
Lan, Singapore, Ba Lan, Đức... mặt khác, VSD cũng chủ động làm
việc với nhiều đoàn chuyên gia nước ngoài như chuyên gia của
Viện nghiên cứu Nomura – Nhật Bản trong khuôn khổ “Hỗ trợ kỹ
thuật để phát triển thị trường trái phiếu tại Việt Nam” của Quỹ
hỗ trợ Kỹ thuật Tài chính ASEAN – Nhật Bản (JAFTA); chuyên gia
của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong khuôn khổ Khoản
vay Chương trình chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính, và
các tổ chức khác.

3

VSD tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư
tại Nhật Bản (24-27/4/2014).

2
3
4
VSD tổ chức Đoàn khảo sát, nghiên cứu phát triển sản phẩm và dịch vụ mới về vận
hành mô hình đối tác trung tâm (CCP), quản lý thế chấp và dịch vụ liên quan đến quỹ
đầu tư tại Nhật Bản (17/11 - 22/11/2014).
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2

4

5

6

7

8

9

VSD tham gia đoàn khảo sát “ Thanh toán tiền giao dịch
Trái phiếu Chính phủ qua Ngân hàng Trung ương” tại
Đức và Séc do Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ)
tổ chức (18 - 26/10/2014).

1
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1

VSD tham gia đoàn khảo sát về thị trường chứng khoán phái sinh tại
Hàn Quốc (8 - 14/6/2014).
VSD tham gia Đoàn khảo sát thị trường chứng khoán Ba Lan và Đức do
Ủy ban Chứng khoán nhà nước tổ chức (28/09 - 04/10/2014).
VSD tham dự Hội thảo SIBOS và Cuộc họp của Diễn đàn các CSD thế 		
giới (WFC) tại Boston Mỹ.
VSD chủ trì kỳ họp lần thứ 3 của nhóm thông lệ thị trường NMPG.

5
6
7
8
9

Khảo sát thiết kế về mô hình an ninh, bảo mật và kiến trúc xanh tại 		
Hàn Quốc và Singapore.
VSD tiếp đoàn chuyên gia Ngân hàng thế giới.
VSD tham dự cuộc họp của Nhóm công tác ACMI
tại Singapore (4/9/2014).
VSD tiếp Ban thư ký Diễn đàn thị trường trái phiếu ASEAN+3 (ABMF).
VSD tham dự cuộc họp thường niên của Hiệp hội các cơ quan cấp mã
quốc gia (ANNA) tại Reykjavik, Iceland từ 22-23/5/2014.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC (tiếp theo)

Công tác nhân sự
đào tạo và bồi dưỡng cán bộ

hoạt động về nguồn

Đ

ứng trước những yêu cầu ngày càng cao về chất
lượng dịch vụ cung cấp cũng như việc vận hành nhiều
sản phẩm dịch vụ mới, VSD nhận thấy việc nâng cao
chất lượng và công tác quản lý nhân lực là điều hết sức
quan trọng.
Năm 2014 đánh dấu một
mốc quan trọng trong công
tác quản lý nhân sự tại VSD
theo hướng bài bản, chuyên
nghiệp và công bằng với
việc thực hiện xây dựng
và đưa vào áp dụng “Tiêu
chuẩn chức danh và mô tả
công việc” và “Đánh giá hiệu
suất công việc (KPI)” ban
hành cùng Quy chế lương.

VSD tham dự Hội thảo đào tạo lần thứ 16 của Hiệp hội
ACG tại Tehran, Iran.

Bộ phân loại và đánh giá được
xây dựng dựa trên ý kiến đóng
góp của toàn bộ tập thể cán
bộ nhân viên VSD, đã đưa ra
các tiêu chuẩn và định mức
công việc, từ đó, giúp Ban
lãnh đạo VSD dễ dàng đánh
giá được năng lực, thúc đẩy
tinh thần làm việc và nâng cao
hiệu quả làm việc của cán bộ
nhân viên trong trung tâm.

Công tác giáo dục truyền thống và hướng về nguồn luôn
được Ban Lãnh đạo VSD chú trọng, coi đây là hoạt động ý
nghĩa giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ về truyền thống lịch sử

Học tập thực tế công tác Đảng tại khu di tích lịch sử Cách mạng Điện Biên.

Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hội nghị tập huấn VSD tại Bình Định.

VSD tham gia chương trình tăng cường chính sách kinh tế vĩ mô
(MPS+) năm 2014.

Bên cạnh đó, VSD cũng tích cực tăng cường các hoạt
động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. VSD tổ chức
thi chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế để đánh giá
trình độ ngoại ngữ của cán bộ viên chức theo tiêu chuẩn
chức danh, trên cơ sở đó, đẩy mạnh chính sách khuyến
khích tinh thần tự học đồng thời tổ chức các lớp bồi
dưỡng nội bộ cho cán bộ nhân viên. Ngoài ra, VSD vẫn
tiếp tục duy trì các hoạt động đào tạo bồi dưỡng kiến
thức toàn diện cho cán bộ nhân viên. Bên cạnh những
khóa học về nghiệp vụ, năm 2014, VSD còn cử cán bộ
tham gia các khóa đào tạo, hội thảo về công nghệ thông

tin, chính sách pháp luật và các kiến thức chuyên ngành,
như chính sách thuế, chính sách luật lao động, bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, luật đấu thầu, bồi dưỡng kiến thức
tài chính doanh nghiệp, kỹ năng phân tích báo cáo tài
chính, chương trình đào tạo về thị trường chứng khoán
phái sinh…, và cử các đoàn cán bộ đi nghiên cứu, khảo
sát, tham dự hội thảo tại nước ngoài nhằm trao đổi thông
tin về hoạt động, dịch vụ và học tập các kiến thức với các
tổ chức lưu ký và chuyên gia đầu ngành về hoạt động sau
giao dịch…, trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa
phương với các tổ chức quốc tế.

36
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của dân tộc và những mất mát, hy sinh của những thế hệ cha
anh đi trước, từ đó nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức
và nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên.

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9.

Dâng hương tại đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị.

Thăm bảo tàng Quang Trung, Điện thờ Tây Sơn.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC (tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI
Các hoạt động tương thân tương ái là hoạt động thường niên
của VSD. Toàn thể cán bộ, nhân viên đều ý thức sâu sắc và xem
đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa và đồng lòng thực hiện trên

PHÚC LỢI
tinh thần tự nguyện. Những hoạt động này là dịp để VSD có
thể chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn, khích lệ tinh
thần xây dựng một xã hội và cộng đồng tốt đẹp hơn.

Ban Lãnh đạo VSD luôn chủ trương tổ chức các hoạt động
chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các cán bộ,
nhân viên. Sự quan tâm sâu sắc này đã tăng cường sự tin

tưởng, an tâm công tác của các cán bộ, nhân viên, từ đó có
động lực làm việc tốt và hiệu quả hơn.

Tổ chức đi chúc Tết đầu năm tại Trụ sở chính.

Tổ chức đi nghỉ mát tại Bình Định.

Tổ chức chương trình từ thiện “Vì học sinh thân yêu” tại Quảng Trị.

Tổ chức đi Bái Đính, Tràng An.

Tham gia Hội chợ từ thiện “Tết ấm cho
đồng bào nghèo” do Đoàn Thanh niên
UBCKNN tổ chức.
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Tham gia hiến máu theo phong
trào “Ngày hội tình nguyện Chữ
thập đỏ 2014”.

Hưởng ứng và tham gia chương trình
hiến máu nhân đạo mang tên “Giọt máu
nghĩa tình 2014”.

Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi cho
con các cán bộ viên chức tại VSD.

Tổ chức Noel tại trụ sở chính.

Tổ chức Noel tại chi nhánh.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC (tiếp theo)

ĐỊNH HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Các hoạt động đoàn thể góp một phần rất quan trọng để
gắn kết các thành viên trong gia đình VSD. Qua những
hoạt động này, các cán bộ, nhân viên có cơ hội để thể

1

2
7

3
5

4
6

1

1
2
3
4
5
6
7

VSD tổ chức giải bóng đá tứ hùng gồm VSD, FSS, FIS, SHS.
Tham gia giải bóng đá BIDV Cup tại Chi nhánh.
Tham dự Hội thao ngành Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh.
Tham gia lễ kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014).
Trình diễn thời trang do Công đoàn UBCKNN tổ chức.
Hội diễn văn nghệ giữa các phòng, ban và chi nhánh VSD.
Tham gia Hội diễn văn nghệ do Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức.

7

3

T

hiện, chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau, từ đó xây dựng một
tập thể VSD ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

2

4
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6

qua và hướng tới những mục tiêu phát triển trong
những năm tới, năm 2015, VSD sẽ tập trung vào

một số hoạt động trọng tâm.

1

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC QUY CHẾ,
QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Bản dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động đăng ký,
lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, thay
thế cho Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007
và Thông tư 43/2010/TT-BTC ngày 25/03/2010 đã được
trình lên Bộ Tài chính và dự kiến Thông tư mới sẽ được
ban hành chính thức trong năm 2015, đây là cơ sở pháp
lý có ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến hoạt động
nghiệp vụ của VSD. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng năm
2015 của VSD sẽ là tập trung ban hành mới các Quy chế
nghiệp vụ và các quy trình xử lý nội bộ đối với hoạt
động nghiệp vụ liên quan theo hướng dẫn của Thông
tư này.
2015 cũng được coi là năm quan trọng trong công tác
chuẩn bị, hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ sở
hạ tầng cho sự ra đời của thị trường chứng khoán phái
sinh. Là đơn vị được giao thực hiện chức năng đối tác
thanh toán trung tâm, VSD sẽ phối hợp với các đơn vị
chức năng của cơ quan quản lý hoàn thiện các văn bản
pháp lý, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự thảo các quy
chế, quy trình liên quan đến hoạt động bù trừ, thanh
toán chứng khoán phái sinh để cùng với các thành viên
khác trên thị trường sẵn sàng đưa thị trường chứng
khoán phái sinh đi vào hoạt động trong năm 2016.

2
5

iếp nối những kết quả đạt được trong năm vừa

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ
VÀ SẢN PHẨM MỚI

Năm 2015, VSD dự kiến sẽ chính thức triển khai một số
dịch vụ như: triển khai Cổng giao tiếp trực tuyến với các
thành viên đã đăng ký sử dụng với VSD; chuyển giao
quyền sở hữu Giấy tờ có giá từ các tổ chức tín dụng

sang Ngân hàng Nhà nước trên hệ thống của VSD. Bên
cạnh đó, VSD sẽ xây dựng hệ thống bỏ phiếu điện tử
(e-voting), giúp cho việc tiến hành các thủ tục biểu
quyết của các bên liên quan là công ty phát hành và cổ
đông trở nên nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả hơn.
Song song với những dịch vụ và sản phẩm nói trên, VSD
sẽ xây dựng hệ thống đăng ký mã số giao dịch trực tuyến
cho nhà đầu tư nước ngoài, đây là một trong những giải
pháp phát triển thị trường chứng khoán trong dài hạn,
hướng tới mục tiêu chung nâng hạng thị trường.
Ngoài ra, VSD sẽ tập trung nghiên cứu sâu hơn về hoạt
động quản lý thế chấp; xem xét khả năng mở rộng phạm
vi dịch vụ quỹ, và nghiên cứu ban đầu về hoạt động bù
trừ thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh
OTC qua CCP.
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ĐƯA VÀO VẬN HÀNH HỆ THỐNG CỔNG
GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Năm 2015, VSD sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nâng cấp
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt
động nghiệp vụ và công tác quản lý được dễ dàng,
thông suốt, trong đó, hoạt động nổi bật là triển khai
gói thầu tư vấn đánh giá bộ điện nghiệp vụ áp dụng
qua Cổng giao tiếp trực tuyển của VSD theo chuẩn ISO
15022 và thực hiện các công tác đưa hệ thống Cổng
giao tiếp trực tuyến vào áp dụng chính thức với các
Thành viên đủ điều kiện về mặt kỹ thuật.
Bên cạnh đó, VSD cũng hoàn thiện hệ thống phần mềm
quản lý quỹ ETF, hệ thống SBL và nâng cấp hệ thống phần
mềm quản lý quỹ mở, mở rộng và nâng cao thị phần cung
cấp dịch vụ chuyển nhượng cho quỹ mở tại VSD.

Báo cáo thường niên này được in với số lượng có
hạn, sử dụng chất liệu giấy thân thiện môi trường
từ các nguồn có hệ thống quản lý rừng theo
tiêu chuẩn quốc tế và được đăng tải tại website:
www.vsd.vn
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OVERVIEW
ABOUT VSD

VSD was established based on the following legal
framework:
Decision No. 189/2005/QĐ-TTg dated 27th July 2005
of the Prime Minister on establishment of Central
Securities Depository.
Decision No. 171/2008/QĐ-TTg dated 18th December
2008 of the Prime Minister on establishment of Vietnam
Securities Depository based on the conversion and
reorganization of VSD into a single member wholly
state-owned limited liability company as governed by
Securities Law.
MAIN FUNCTIONS OF VSD

Providing registration, depository, clearing and
settlement services for securities listed, registered for
trading on stock exchanges and securities of other public
companies; other trade support services as stipulated by
applicable regulations and laws.

Hochiminh Branch

15 Doan Tran Nghiep, Le Dai Hanh Ward,
Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

151 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6,
District 3, Hochiminh City, Vietnam

Tel:
(84-4) 3 9747 123
Fax:
(84-4) 3 9747 120
Hotline: (84-4) 3 9785 669

Tel:
Fax:

Website: www.vsd.vn
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(84-8) 3 9330 755
(84-8) 3 9330 853

Supervising depository members’ activities to
ensure their compliance with VSD’s business
guidelines for protection of securities owners’
assets;
Managing foreign ownership of securities as
regulated by applicable laws;
Supporting market development by providing
technical infrastructure and information services
with the aim of developing securities market;
Taking part in international cooperation
programs in the field of securities and securities
market within regulations by the State Securities
Commission (SSC) and the Ministry of Finance
(MoF).

Processing corporate entitlements of securities owners
for issuers that are public companies and institutions
whose securities are listed on stock exchanges;

Performing other functions, responsibilities upon
approval of MoF.

Acting as a transfer agent and transferring ownership
for those transfers, which do not arise from securities
transactions, as stipulated by applicable laws and
regulations.

Head Office

Providing management services for assets
which are negotiable papers, services for
securities investment funds in compliance with
prevailing laws;

Allocating local securities codes and international
securities identification numbers (ISINs) for securities
listed on stock exchanges and securities of public
companies;

Providing the service of dividend and bond interest
payment agent for issuers.

Vietnam Securities Depository

their temporary default in order to ensure safety
for the securities settlement system as governed
by the Law and regulations on securities.

Providing registration, depository and transfer agent
services for other securities upon agreement with issuers.
Establishing and operating risk management
mechanisms, including performance of Central
Counterparty (CCP) function, management of the
Compensation Fund, securities lending and borrowing
system, to timely support depository members in case of

VSD participates as member in the following
international organizations and forums:
»» The Asia-Pacific Central Securities Depository
Group (ACG);
»» Association of National Numbering Agencies
(ANNA);
»» ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF).

MESSAGE FROM
THE CHAIRWOMAN

VSD’S EFFORTS IN THE PAST YEAR
SIGNIFICANTLY CONTRIBUTED TO THE STABILITY
AND CREATED ADDED VALUES TO VIETNAM
SECURITIES MARKET.

I

n 2014, the situation of global economy was
quite complicated with both good and bad
signs, and lower recovery speed than forecast.
Despite a number of difficulties and challenges,
macroeconomic situation was relatively stable, economic
growth was achieved, inflation was controlled at low
level, interest rate had downward trend and national
credit rating was improved. All these were attributed
to the strong leadership of the Government. With the
above-mentioned favourable conditions, and efforts to
refine legal framework and market development policies,
enhance management and restructuring of securities
business organizations as well as market supervision
and surveillance, in 2014, Vietnam securities market
obtained many good results, facilitating mobilization
and increased efficiency of utilizing financial resources
for development and investment.
Keeping pace with the market forward movement,
VSD carried out an amount of work which was really
remarkable in terms of not only expanded service scope
and client base but also better service quality. On the
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basis of established foundations and past achievements,
in 2014, VSD launched new products and services,
and focused on formulating relevant legal documents
and guidelines and strengthening IT system and risk
management. VSD’s efforts in the past year significantly
contributed to the stability and created added values to
Vietnam securities market.
With diverse demands of the securities market, the
concern and support of the Government, Leaders of the
MoF, SSC, on behalf of VSD and the Board of Directors,
I am committed to promoting past achievements,
proactively improving service quality and introducing
innovations to create new values for well responding to
the market development.
Chairwoman

PHUONG HOANG LAN HUONG

MESSAGE FROM
THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ENTERING NEW YEAR 2015, VSD SHALL
MAKE EFFORTS IN ALL ASPECTS TO BETTER
PERFORM THE ROLE of A POST-TRADE SERVICE
PROVIDER.

A

s an infrastructure organization to provide
post-trade services for the whole market, in
2014, VSD strictly followed the core values
and goals set from over 8 years of operation,
and moved towards positive signs of the market. VSD
launched new services, including ETF service and SBL
system. Besides, VSD also timely prepared and refined
regulations and guidelines related to post-trade in
response to actual market development circumstances;
completed and submitted VSD’s development strategy
to 2020 to regulators for the purpose of concretizing
development directions and tasks in the coming years,
matching the Strategy for development of Vietnam
securities market to 2020. At the same time, VSD attached
special importance to information exchange, bringing
more facilities to market participants and investors; and
promoting international co-operation activities in a
deeper manner to contribute practically and effectively
to VSD’s development.
VSD’s management and staff members take pride in
making endeavours to achieve the established targets
in 2014, creating firm basis to implement 2015 activity
plan. On this occasion, on behalf of VSD’s management
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and staff members, I would like to convey my heart-felt
thanks to leaders of the MoF, SSC and relevant authorities
for their great concern and close guidance, to market
participants and investors for their support, co-operation
and confidence in VSD.
Entering new year 2015, VSD shall make efforts in
all aspects to better perform the role of a post-trade
service provider. Accordingly, VSD will keep refining
and formulating regulations of business operations,
strengthening IT system, and researching to launch
new products. Furthermore, VSD will also pay attention
to training human resources with good professional
skills to satisfy more diverse and higher demands for
service quality of the market, actively contributing to the
development of Vietnam securities market.
Chief Executive Officer

DUONG VAN THANH

BOARD OF DIRECTORS

3

1

2
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1.

Ms. PHUONG HOANG LAN HUONG		: Chairwoman.

2.

Mr. DUONG VAN THANH		: Member cum Chief Executive Officer.

3.

Ms. DO THU TRANG		: Member cum Senior Managing Director, Branch Director.

MANAGEMENT BOARD

5

2

1

3

4

1.

Mr. DUONG VAN THANH

: Chief Executive Officer.

2.

Ms. DO THU TRANG

: Senior Managing Director cum Branch Director.

3.

Ms. NGUYEN THI THANH HA

: Senior Managing Director.

4.

Mr. DUONG NGOC TUAN

: Senior Managing Director.

5.

Mr. NGUYEN CONG QUANG

: Senior Managing Director.

DIVISION MANAGERS
HEAD OFFICE IN HANOI

01. Ms. LUU THANH MAI
Deputy Manager in charge
Clearing and Settlement Division
02. Mr. PhAm Trung Minh
Manager
Securities Registration Division
03. Ms. TrUOng ThI Thu HA
Manager
Securities Depository and
Member Management Division
04. Ms. NguyEn ThI BIch ThUy
Chief Accountant – Manager
Finance and Accounting Division
05. Ms. NguyEn ThI Thanh ThAo
Deputy Manager in charge
Research & Development - 		
International Cooperation Division
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06. Ms. HoAng ThI Minh HAi
Deputy Manager in charge
Internal Control Division
07. Ms. NguyEn PhUOng Loan
Manager
Human Resource and Training Division
08. Ms. HoAng Thanh HAng
Manager
Administration Division

09. Mr. TrAn HUng ThAng
Manager
IT Division

ORGANIZATION CHART

DIVISION MANAGERS
BRANCH OFFICE IN HOCHIMINH CITY

Board of
Directors

Supervisory
Board

Management
Board

3

2

HEAD
OFFICE

1

Clearing
&
Settlement
Division

Securities
Registration
Division

Securities
Depository
&
Member
Management
Division

Finance
&
Accounting
Division

R&D
–
International
Co-operation
Division

Internal
Control
Division

BRANCH
OFFICE

4

5

1. Ms. DO THU TRANG
Senior Managing Director cum Branch Director

4. Ms. HoAng ThI LUOng Trang
Manager
Securities Registration Division
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6

2. Ms. NguyEn ThI Minh NguyEt
Branch Deputy Director

5. Ms. nguyEn thI thu huyEn
Manager
Securities Depository Division

3. Ms. PhAm ThI HUOng Giang
Branch Deputy Director

6. Mr. NguyEn ThE DUng
Manager
Accounting and Administration Division

Securities
Registration
Division

Securities
Depository
Division

Accounting
&
Administration
Division

Human
Resource
&
Training
Division

Administration
Division

IT
Division

2014 HIGHLIGHTS

1

Completing and submitting VSD’s
Development strategy to 2020 to
Regulators

I

N 2014, VSD CONCENTRATED ON
FORMULATION AND SUBMISSION
OF THE DEVELOPMENT STRATEGY
TO 2020 TO REGULATORS IN LINE
WITH PREVAILING LAWS AND THE
STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF
VIETNAM SECURITIES MARKET DURING
2011 - 2020 APPROVED BY THE PRIME
MINISTER IN DECISION NO. 252/QDTTG DATED 1ST MARCH 2012.
Accordingly, the strategy includes following
objectives: focusing on completion of restructuring
VSD’s operations in line with general orientations of
the strategy for development of Vietnam securities
market with an aim to improve the efficiency of
VSD’s operations in terms of corporate governance
and business operations; bettering and developing
the system of registration, depository, clearing and
settlement, and post-trade services in compliance with
international practices and standards to implement
development objectives of the securities market in
the next 5 years as well as meeting requirements
of integration and association with regional and
international clearing and depository organizations;

2

adequately and comprehensively setting up
mechanisms of risk prevention and management to
partially ensure safety and stability of the market.
The strategy directs VSD’s operations towards
development trend of Vietnam securities market and
international practices, enhancing efficiency of VSD’s
operations, ensuring safety and smoothness of trading
activities in the securities market.
Moreover, institutions and individuals in the market
will have better understanding of VSD’s development
directions in the overall development of the market to
have suitable investment and activity plan.

Launching new products
and services

The year 2014 marked VSD’s efforts in introducing new
products and services to meet growing demands of
the market.
Based on scope, reponsibility and service that VSD is
allowed to provide in the Circular 229/2012/TT-BTC
dated 27 December 2012 guiding the establishment
and management of Exchange-traded funds (ETF), VSD
has developed services related to ETF transactions.
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STRATEGY’S OBJECTIVE IS
FOCUSING ON COMPLETION
OF RESTRUCTURING VSD’S
OPERATIONS IN LINE WITH
GENERAL
ORIENTATIONS
OF
THE
STRATEGY
FOR
DEVELOPMENT OF VIETNAM
SECURITIES MARKET.
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Together with issuance of Guideline on creation/
redemption transactions, registration, depository,
clearing and settlement, corporate actions for ETFs, in
September 2014, software system for ETF management
was officially put into operation. The system helps
boost efficiency of management of ETF services at VSD;
bringing about benefits to fund managers, custodian
banks, authorized participants; shortening execution
time among parties; minimizing expenses for investors

and relevant parties. On the other hand, ETF is a new
product, so issuance of the Guideline and official
operation of the system partially contributed to bring
domestic ETFs to be firstly traded in the securities
market, fostering development of activities related to
Investment funds in Vietnam securities market.
In addition to offering ETF service and meeting
market demand for securities lending and borrowing
(SBL), in September 2014, VSD officially ran SBL
system after a preparation time of regulation and
technique. Accordingly, SBL system serves following
purposes: (i) improving risk management mechanism
of securities settlement system through SBL to
support transactions settlement in case depository
members are temporarily in shortage of securities for
settlement due to error correction; (ii) supporting ETF
authorized participants to have sufficient securities
for capital contribution and executing creation/
redemption transactions with ETF. VSD’s SBL system
assists market participants to easily access information
and officially execute SBL transactions to ensure

benefits, lowering cost for involved parties, as well as
restricting unofficial SBL activities and meeting market
management requirement of regulators.
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Upgrading
IT system

In parallel with guaranting smoothness of traditional
business operations, sucessfully introducing new
products and services, VSD has made constant efforts
to strengthen and upgrade IT system. VSD proactively
completed upgrading Core, which assists in handling
business operations more stably, exactly and quickly.
Moreover, VSD also officially put Dataware house into
operation. The new system helps exploitation, statistic,
and summation of data to serve VSD business operations
in a quick and accurate manner; creating flexibility in
exploitation, statistic and summation of data by different
criteria and types; concurrently improving safety for
business operation system at VSD.

2014 HIGHLIGHTS (continued)
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VSD

Refining
legal framework

R

EFINING THE LEGAL FRAMEWORK AND SECURITIES MARKET
DEVELOPMENT POLICY CONTINUES TO BE ONE OF THE PRIORITIZED
TASKS FORMULATED BY THE MOF AND SSC AT THE VERY BEGINNING
OF 2014, IN ORDER TO STRENGTHEN AND FOSTER MARKET DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT EFFICIENCY.
VSD, along with functional departments of the MoF
and the SSC completed the draft Circular to replace
current legal documents governing securities
registration, depository, clearing and settlement of
securities transactions (Decision no. 87/2007/QDBTC dated 22 October 2007 on Issuance of securities
registration, depository, clearing and settlement
guidelines and Circular no. 43/2010/TT-BTC dated
25 March 2010 on amending and supplementing
securities registration, depository, clearing and
settlement guidelines in accordance with Decision
no. 87/2007/QD-BTC). The draft Circular not only
remedies actually arising problems but also
supplements new provisions, especially in allowing
VSD to apply additional solutions to handle
depository members (DMs)’ temporary defaults
so as to minimize settlement removal, which
consequently helps protect investors’ benefits,
reduce risks and increase securities market’s
attractions.
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Apart from that, VSD issued the Guideline on clearing
and settlement of securities transactions to go with
trading time at Stock Exchanges and completed business
guidelines for new product and service namely ETF and
SBL. Generally speaking, VSD’s efforts in completing
legal documents related to trade support activities have
facilitated VSD’s business operations, enhanced risk
management and service quality.

Fully upgrading
the website

With the aim to improve service quality offered to
issuers, DMs, domestic and foreign investors, in 2014,
VSD has fully upgraded its website in both English
and Vietnamese version, which officially operated on
01/01/2015.
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VSD also formulated separately the Guideline on
management and usage of the Settlement Compensation
Fund, which specifies rules of management and usage of
this Fund to match the Regulations on related financial
management mechanism and adjust the penalty interest
rate according to the basic interest rate announced
by The State Bank of Vietnam as stipulated by the Civil
Code. All regulations in this Guideline are the solutions
to decrease operational risks of the Fund at VSD as well
as of the market with reference to securities transaction
settlement.
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The new website of VSD has been reviewed, updated
and completed in terms of entire data system on issuers
and members to ensure accuracy and consistency. It has
also been added with further information and facilities
to help issuers, DMs, domestic and foreign investors
access and look up information easier.

’S WEBSITE IS NOT ONLY FOR CORPORATE
INFORMATION DISCLOSURE BUT ALSO
HELPS READERS TO BETTER UNDERSTAND
VSD AS A TRADE-SUPPORT SERVICE PROVIDER IN VIETNAM
SECURTIES MARKET, SHOWING VSD’S CULTURE, WORKING
SPIRIT AND EFFORTS TO IMPROVE SERVICE QUALITY.

BUSINESS
OPERATIONS

THE NUMBER OF REGISTERED SECURITIES IN 2014
Initial registration

58.83

Types of Securities

billion securities
registered at VSD

45.2

I

Number of
securities

Number
of batches

Number of
securities

Listed shares

21

511,981,370

205

3,640,944,659

UPCOM shares

19

257,382,073

14

36,675,870

DCCNY shares

55

1,438,318,448

14

157,219,865

2

30,300,000

3

4,100,000

Government/Government guaranteed bonds

85

921,821,746

92

1,519,165,725

Treasury bills

17

264,020,000

199

3,423,823,637

328

5,358,106,119

512

Total

THE NUMBER OF REGISTRATION CANCELLED SECURITIES IN 2014

million shares
initially registered
at VSD for listing

1

Number
of batches

Fund certificates

billion listed shares
registered at VSD

Additional registration

13

Types of Securities

million delisted
shares

SECURITIES
REGISTRATION

n 2014, The total number of registered securities at VSD
(initially and additionally registered) reached more than
8.78 billion, increased approximately 8% compared to year
2013. Of which, the number of shares initially registered at
vsd for listing, increased 65% in comparison with that of
last year, with nearly 512 million shares in 21 batches. As of
31 December 2014, the total number of registered securities
was about 58.83 billion securities, including 45.2 billion listed
shares, accounting for nearly 77%.

number of
SECURITIES codes
Fully
cancelled

number of SECURITIES

Partially
cancelled

Fully
cancelled

Listed shares

3

12,723,060

UPCOM shares

5

15,984,140

DCCNY shares

10

412,521,382

Fund certificates
Government/Government guaranteed bonds
Corporate bonds
Treasury bills
Total

1

1

21,409,530

50

965,969,900

7

5,235,000

34

364,900,000

110

1,798,743,012

Partially
cancelled

4,100,000

BALANCE OF REGISTERED SECURITIES AS OF 31 DECEMBER 2014

THE NUMBER OF REGISTERED SECURITIES BY YEAR
Unit: In million
Year

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total number of registered securities (initially +
additionally registered)

19,339

15,232

9,863

10,661

8.146

8.781

Shares (initially + additionally registered)

16,979

14,096

8,787

8,715

5.678

6.042

2,103

1,112

1,076

1,726

2.103

2.441

Government/ Government guaranteed bonds

VSD also carried out 110 securities registration
cancellation with the number of over 1.79 billion
securities which were mostly shares of unlisted public
companies, Government/Government guaranteed
60
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bonds, matured treasury bills. Among those, the number
of listed shares subject to registration cancellation was
approximately 13 million, reduced by 98% compared to
that in year 2013.

Types of Securities

Number of Securities Codes

Number of Securities

Listed shares

683

45,218,857,887

UPCOM shares

183

2,570,725,316

DCCNY shares

179

3,923,848,864

Fund certificates

3

54,308,000

Government/Government guaranteed bonds

561

6,728,242,134

Corporate bonds

45

67,174,126

Treasury bills

17

264,020,000

Total

58,827,176,327

BUSINESS
OPERATIONS (continued)
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CORPORATE ACTION PROCESSING
FOR SECURITIES HOLDERS

In 2014, VSD executed 2,588 batches of corporate actions, increased by 7% compared with 2,411 batches
in 2013. The total payment amount of cash dividend
exceeded VND 28 trillion, increased by nearly 40%; the
total payment amount of interest and principal for government bonds was about VND 149.4 trillion, gaining
about 40% in comparison with year 2013.
With the purpose of supporting various ownership transfer
requests of investors such as odd-lot transactions,
corporate investment restructuring, merging, acquiring,

Off-exchange Ownership Transfers for listed/registered-for-trading
securities in 2014
tender offer, ownership transfers for securities of unlisted/
unregistered-for-trading public companies, etc. in 2014,
VSD executed 4,739 ownership-transfer transactions for
securities of unlisted/unregistered-for-trading public
companies. For securities of listed/ registered- for-trading
public companies, VSD executed 2,149 ownership
transferring transactions for non-commercial purposes
such as inheritance, gift, presents, redemption from
staff members, Court’s decision, other transactions
unexecuted on Stock Exchanges and other cases
accepted by State authorities.

Trading platform shifting in 2014
Securities codes
to be moved in

Number of
securities

Securities codes
to be moved out

Number of
securities

21

376,433,062

27

425,332,798

UPCOM shares

3

218,710,200

20

313,709,891

DCCNY shares

26

420,332,798

3

276,433,371

Type of securities

Listed shares

Corporate Entitlement Processing in 2014
Indicators

Unit

2014 (Amount)

Voting right
Right issue
Number of securities allocated through VSD
Payment of stock dividend
Number of securities allocated through VSD
Bonus shares
Number of securities allocated through VSD
Payment of Cash dividend
Settlement value via VSD

Batch
Batch
Share
Batch
Share
Batch
Share
Batch
VND

1,109
50
575,187,615
53
863,553,314
70
606,251,101
720
28,034,345,696,087

Payment of Interest/principal for Government /Government guaranteed
bonds

Batch

538

Settlement value via VSD
Payment of Interest/principal for corporate bonds
Settlement value via VSD
Corporate entitlements for treasury bills

VND
Batch
VND
Batch

149,430,399,701,100
14
921,951,800,000
34

Settlement value via VSD

VND

36,490,000,000,000
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Types of transfer

Times

Number of securities

Total face value (VND)

Redemption of employee’s preferred stocks

590

1,995,634

19,956,340,000

Donation, offerings and gift

10

94,689

946,890,000

Inheritance

607

5,442,442

54,424,420,000

Splitting, merging, consolidating or
corporate financial restructuring

33

52,657,692

526,576,920,000

Stock capital contribution to a company

13

101,902,041

1,019,020,410,000

Allocation of preferred shares from Trade
Union to employees, allocation of treasury
stock to employees

196

1,347,687

13,476,870,000

Ownership transfers by bidding
State-owned shares

42

40,168,228

401,682,280,000

Ownership transfers between authorized
investors and Fund management
companies or vice versa

13

23,386,524

233,865,240,000

Ownership transfers based
on Court’s decision

1

11,100

111,000,000

Creation/redemption transactions of fund
certificates

68

8,200,000

82,000,000,000

Others (odd-lot transactions, capital
transfer among companies, corporations)

576

512,401,641

5,124,016,410,000

Ownership transfers for unlisted/unregistered for-trading public companies in 2014

Times

Total number of transferred securities

Total face value (VND)

4,739

117,032,232

1,170,322,320,000

BUSINESS
OPERATIONS (continued)
Deposited securities by month in 2014

75.3%

of
the total DEPOSITED
SECURITIES

36.46

Million securities

18%

6.67

billion listed
shares deposited
at VSD

of
the total DEPOSITED
SECURITIES

billion Government/
Government
guaranteed
bonds

18,368

1400
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accounts of foreign
investors

0

Month
01

1.413.566
accounts of
investors managed
at VSD

1,395,198

3

SECURITIES
DEPOSITORY

Decreased amount

1600

billion deposited
securities as of
31 December 2014
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Increased amount
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Deposited securities by type in 2014
fund certificates

Million securities

DCCNY shares

UPCOM shares

Listed shares

1,400

T

1,200

he rebound of securities market along with products
and services diversification helped VSD obtained optimistic
results in securities depository activity. As of 31st December
2014, the number of securities deposited at VSD reached 36.46
billion.

1,000
800

600
400
200

Among this, the number of deposited listed shares
accounted for the largest proportion of 75.3% with
27.46 billion securities. Government/Government
guaranteed bonds made up 18% with approximately
6.67 billion. By the end of 2014, the number of
investors’ accounts managed by VSD was 1,413,566
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accounts, consisting of 1,395,198 domestic investors’
accounts and 18,368 foreign investors’ accounts, an
increase of 78,772 accounts compared to 2013. With
reference to securities pledge and pledge release, VSD
executed pledge of about 3.27 billion securities and
pledge release of over 1.96 billion securities.
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BUSINESS
OPERATIONS (continued)

Deposited securities by type in 2014

Deposited securities by month in 2014
Million securities

Million securities

: Government/ Government guaranteed bonds

: Corporate bonds
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: Treasury bills
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Released securities
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Top 10 members with the largest volume
of redeposited shares at VSD in 2014
Outstanding deposited securities by month in 2014
Depository Members

Volume

Value (VND)

2013 ranking

Million securities

HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

3,358,772,005

33,587,720,050,000

1

37,000

Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

1,682,056,842

16,820,568,420,000

3

36,000

Saigon Securities Inc

1,623,265,188

16,232,651,880,000

4

35,000

ACB Securities Company Ltd.

1,546,008,566

15,460,085,660,000

2

34,000

Petrovietnam Securities Incorporation

1,154,762,976

11,547,629,760,000

Not in Top 10

33,000

Ban Viet Securities Joint Stock Company

1,076,989,707

10,769,897,070,000

6

32,000

Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh City Branch

976,353,038

9,763,530,380,000

7

31,000

Vietcombank Securities Limited Company

933,167,330

9,331,673,300,000

8

Agribank Securities Joint Stock Company

850,544,887

8,505,448,870,000

5

MB Securities Joint Stock Company

796,273,977

7,962,739,770,000

Not in Top 10

30,000

Month
01

02
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BUSINESS
OPERATIONS (continued)

44

CLEARING AND SETTLEMENT
OF SECURITIES TRANSACTIONS

In 2014, VSD settled securities transactions executed
on the two stock exchanges in a safe and timely
manner with the total value of over VND 1,453,179
billion, gaining 73% compared with 2013 or 23 times
higher compared to 2006 (the total value in 2006 was
VND 62,870 billion). This settlement value was mainly
constituted by the settlement value of specialized bond
at nearly VND 1,118.4 trillion transactions, accounting
for 77% of total market value, advanced 75% compared
with last year.
Besides settlement of securities transactions executed
on stock exchanges, VSD also managed the Settlement
Compensation Fund, distributed 2014 interest and
calculated 2015 contribution amount into the Fund.
VSD returned contribution amount to 4 securities
companies due to their being subject to revocation
of depository member certificates, and used the fund
to support 9 members that faced temporary default
with the value of over VND 10 billion, declined by 52%

1,118.4

1,453,179

SETTLEMENT VALUE
BY MARKETS IN 2014
2.61%

14.82%

trillion VND
in settlement value of
specialized Government
bonds, accounting for 77%
of total market settlement
value, an increase of 75%
compared with 2013

billion VND
Settlement value
of securities
transactions

0.%

76.96%

HNX

Specialized government bond

HOSE

Treasury bill

UPCOM

compared to 2013. Concurrently, VSD carried out 5,694
error correction times and cancelled settlement of 467
cases for lack of cash or securities.

Total Settlement Value in VND in 2014

5.33%

SETTLEMENT VALUE
IN VND OF TOP 10 MEMBERS IN 2014

Trillion VND

200

Bao Viet Securities Joint Stock Company

180

BIDV Securities Joint Stock Company

160

Ho Chi Minh City Securities Corporation

140

HSBC Bank (Vietnam) Ltd

120

Vietnam International Commercial Joint Stock Bank

100

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank

80

Maritime Commercial Joint Stock Bank

60

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank

40

BIDV Commercial Joint Stock Bank

20

Joint Stock Bank for Foreign Trade of Vietnam
Billion VND
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BUSINESS
OPERATIONS (continued)

5

171

Periodic Trading Sessions for Open-ended
Fund Certificates

129

MEMBER
MANAGEMENT

In 2014, VSD granted new membership certificates
to 2 institutions, securities depository operating cate
to 2 members and revoked 4 depository member
certificates and 5 securities depository operating
branch certificates of 2 members.

i ns t i t u t i o ns ,
consisting
of
94
securities
companies,
5
foreign
custodians,
6
domestic custodians and
24 commercial banks
opening
direct

accounts

At year-end, the number of VSD’s members reached 129
institutions, consisting of 94 securities companies, 5 foreign
custodians, 6 domestic custodians and 24 commercial
banks opening direct accounts.
To intensify supervision and management of members’
compliance with VSD’s business guidelines, facilitating
the safe operation of the market, VSD has promptly
implemented disciplinary actions to cases of violation.
There were 351 cases of written reminder, 45 cases of
warning, 1 case of temporary suspension of depository
operations, 2 cases of suspension of clearing and settlement
operations and 1 case of revocation of depository member
certificate due to violation of stipulations in the Guideline
on membership of VSD.

6

SERVICES FOR
INVESTMENT FUNDS

T

ogether
with
the
development
of
fund
industry in Vietnam, VSD,
as one of the institutions
permitted to provide transfer
agent service and fund
Introduction of the ISO
message-based gateway

VSD organized training
sessions for Members’ staff

Together with management activities, VSD has organized
training and practising sessions on VSD’s business
guidelines and new services such as ETF and SBL. Besides,
in 2014, for the first time, VSD successfully organized
a Meeting of Members which was an opportunity
for members to gather for exchanging information,
discussing difficulties in business operations and
proposing solutions for better business procedures
between members and VSD.

1,300
Billion VND in
Trading Value of
fund certificates

68

Trading Sessions
for ETF Certificates

management service for
open-ended funds and EFTs,
has
made
encouraging
progress.

As regards ETF services, VSD provides transfer agent
service for the first two ETFs in the market which

are E1VFVN30 of VietFund Management – VFM and
SSIAMHNX30 of SSI Asset Management – SSIAM,
VSD supported these funds in blocking underlying
securities for fund contribution. Both funds have
achieved success in their IPO and have been listed
on Ho Chi Minh Stock Exchange and Hanoi Stock
Exchange. Besides, in 2014, VSD executed 171 periodic
trading sessions for open-ended fund certificates and
68 trading sessions for ETF certificates with the total
trading value of 1,300 billion VND.

VSD introduced the system for management of ETFs
and SBL system

VSD organized training session on ETF for authorized
participants, custodian banks of VietFund Management (VFM).

In 2014, VSD signed contract for provision of transfer
agent service and successfully launched 2 IPOs for 2
open-ended funds, raising the number of open-ended
funds served to 6 with nearly 1,700 trading accounts.
VSD has conversed from close-ended fund to openended fund for almost 5,500 investors with more than
180 million fund certificates.

VSD organized Meeting of Members in 2014

VSD MEMBERSHIP STRUCTURE

24

Securities company

6
5

Foreign custodian
Domestic custodian

94

70
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Direct account holder

BUSINESS
OPERATIONS (continued)

The transfer agent system developed by VSD allows
connection among fund managers, securities
companies, custodian banks through the terminalbased gateway and execution of buying/selling orders
and the amendment/ cancellation of orders with market
participants using certified authorization, which helps to
shorten processing time, improve safety, ensure integrity
and satisfy the divergent needs of fund managers.
VSD held Conference reviewing one year of providing
investment fund related services

SERVICES PROVIDED TO OPEN-ENDED FUNDS AND ETFS IN 2014

Content perform

Open-ended fund

ETF

No. of funds with which transfer agent
service contract has been signed

2

2

IPOs executed

2

2

171

68

17,672,785.44

33,400,000

198,432,856,150 (*)

334,000,000,000 (**)

61,451,333.87

4,100,000,000

790,765,454,706 (*)

41,000,000,000 (**)

No. of periodic trading sessions executed
No. of fund certificates issued
Value of fund certificates issued
No. of fund certificates redeemed
Value of fund certificates redeemed
(*) Value of open-ended fund certificates is calculated using NAV.
(**)Value of ETF certificates is calculated using face value.

VSD organized training session on ETF for authorized participants of SSIAM-HNX30 of SSI Asset Management (SSIAM)
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7

ALLOCATION OF SECURITIES TRADING
CODES FOR FOREIGN INVESTORS

In 2014, VSD allocated securities trading codes (STCs) for
839 foreign investors, an increase of 15% compared with
2013, raising the total number of foreign investors which
have been allocated STCs to 17,570, of which 2,587 are
institutional investors and 14,983 are individual investors.
In 2014, 317 institutional investors and 522 individual
investors have been granted STCs, a rise of 9% and 19%
respectively compared with previous year.
The allocation of STCs and modification of related
information were carried out promptly, facilitating
foreign investors’ access to Vietnam securities market
and making practical contribution to the management of
foreign ownership limit.

17,570

Foreign Investors have been
allocated securities trading
codes by VSD, of which 2,587
are institutional investors
and 14,983 are individual
investors.

Total number of securities
trading codes as of 31 December 2014

Trading codes allocated to institutional investors
Trading codes allocated to individual investors

2,587

14,983

OTHER ACTIVITIES

INTERNATIONAL COOPERATION
In 2014, VSD continued to actively participate in and maintain
the bilateral and multilateral international cooperation activities
like attending seminars, conferences and other programs of
organizations and forum of which VSD is a member such as
the Asia-Pacific Central Securities Depository Group (ACG), the
Association of National Numbering Agencies (ANNA), ASEAN+3
Bond Market Forum (ABMF). Besides maintaining the existing
relationship, in 2014, VSD took step to establish the initial ground
for cooperation with depository institutions in the Europe such
as the National Settlement Depository of Russia, The Central
Securities Depository of Turkey. VSD also looked into the
activities of International Securities Services Association (ISSA)
and the Global Association of Central Counterparties (CCP12).
To support the research & development of new services such
as establishment of the clearing and settlement mechanism
through CCP, development of fund management services,
research on post-trade operational linkage model in the region,
on the one hand, VSD participated and organized study visit
to CSDs and CCPs in other countries such as Japan, Thailand,
Singapore, Poland and Germany, etc. On the other hand, VSD
worked closely with foreign experts from Nomura Research
Institute - Japan (NRI) under the program ”Technical Assistance
for Developing Bond Markets in Vietnam” of Japan – ASEAN
Financial Technical Assistance (JAFTA); from Asian Development
Bank (ADB) under the Financial Sector Deepening Program and
from other institutions.

3

VSD attended Investment Promotion Conference
in Japan (24 -27 April 2014).

2
3
VSD sent delegation to Japan for research and development of new products and services:
operation of CCP model, collateral management and fund-related services in Japan
(17 – 22 November 2014).
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2

4

5

6

7

8

9

VSD participated in the study visit to Germany and
Czech Republic on “Cash settlement of government bond
transactions through Central Bank” organized by GIZ
(18 – 26 October 2014).

1
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1

4

VSD participated in the study visit to Korea on derivatives market
(8 – 14 June 2014).

5
6

VSD participated in the study visit to Poland and Germany securities
market organized by the State Securities Commission of Vietnam
(28 September – 4 October 2014).

7

VSD attended SIBOS Conference and World Forum of CSD in Boston – USA.

8

VSD hosted the Third Session of National Market Practice Group 		
(NMPG) Meeting.

9

VSD organized a study visit on design of security model and green 		
architecture to Korea and Singapore.
VSD received experts from the World Bank.
VSD attended the ACMI Task Force Meeting held in Singapore
(4 September 2014).
VSD received the Secretariat of ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF).
VSD attended the Annual Meeting of the Association of National 		
Numbering Agencies (ANNA) in Reykjavik, Iceland (22 - 23 May 2014).

OTHER ACTIVITIES (continued)

HUMAN RESOURCE
AND TRAINING

ROOT REMINDING ACTIVITIES

I

n response to the increasingly sophisticated demand on

Tradition educating and root reminding activities are
always the focus of VSD leaders. These meaningful activities
help VSD staff members and Communist party members
to know more about our country’s history and traditions

and to deeply understand the loss and self-sacrifice of
the previous generations, which is the motivation for
continuous learning and cultivation in ethics and raising of
awareness and responsibilities.

service quality and the need for capable personnel for
operation of new products and services, VSD has put special
emphasis on human resource management and quality
improvement activities.

In 2014, VSD has made a
remarkable improvement
in
human
resource
management
activities
towards
professionalism
and
equity
through
the
development
and
implementation of “Job
Title
Qualification
and
Description”
and
“Key
Performance Indicator”.

VSD participated in the 16th ACG Cross Training Seminar at
Tehran, Iran.

This system of classification
and evaluation, developed
based on opinions of all
VSD staff members, sets
out job standard and quota
for easier appraisal of
competence by VSD leaders.
It also helps to improve
the working morale and
effectiveness of VSD staff
members.

Practical learning of Communist Party activities at Dien Bien Revolutionary
Historical Relics Site

Visit to the grave of General Vo Nguyen Giap

VSD held Training Seminar in Binh Dinh.

Moreover, VSD also intensified human resource training
activities. In 2014, VSD arranged for staff members
to take internationally-recognized examination to
measure English competencies. To help preparing for
this examination, while encouraging self-study, VSD also
organized internal learning sessions for staff members.
Besides, VSD continued to maintain a comprehensive
training program. Apart from training of business
activities, VSD sent staff members to attend courses
and seminars on information technologies, laws and
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Visit to the Monument at Quang Tri Citadel

VSD participated in the Macroeconomic Policies Strengthening Program
(MPS+) in 2014.

policies with specialization in tax policies, labor laws and
policies, social insurance, medical insurance, auction
law, corporate finance, financial statement analyzing
skills, derivative market etc. VSD also sent delegation
for overseas study visit or conferences for exchanging of
information on operations and services and acquiring
knowledge from other depository institutions and
leading experts in the post-trade area, etc. within the
scope of bilateral and multilateral cooperation with
international institutions.

Burning incence in commemoration of the heroic
martyrs at the Road 9 National Martyrs Cemetery

Visit to Quang Trung Museum and Tay Son Shrine

OTHER ACTIVITIES (continued)

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES
Social responsibility activities are annual activities of VSD.
Deeply aware of the practical meaning of these activities,
all VSD staff members have participated voluntarily and

WELFARE ACTIVITIES
enthusiastically. These are opportunities for VSD to help
disadvantaged people, contributing to the development of a
better society.

VSD leaders always pay special attention to the caring of material and spiritual life of VSD staff, which is

the motivation for them to work better and more effectively.

Summer vacation in Binh Dinh.

Tet gatherings at VSD Head Office.

“For our beloved pupils” program in Quang Tri Province.

Visit to Bai Dinh, Trang An.

Charitable trade fair “Warm Tet for the
Poor” held by the Youth Union of SSC.
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Participated in blood donation in the
“Red Cross Volunteering Day 2014”
movement.

Participated in blood donation
campaign “Blood of love 2014”.

Celebration of Children’s Day at VSD
Head Office.

Christmas celebration at VSD
Head Office.

Christmas celebration at VSD Ho Chi
Minh Branch.

OTHER ACTIVITIES (continued)

ORIENTATION FOR 2015

UNION ACTIVITIES
Union activities play an important role in solidifying members of VSD family. These activities are chances not only for
1

1

2
7

3
5

1

4
6

2
3
4
5
6
7

showing talents but also for sharing and mutual understandings, which is the basis for building a stronger VSD.

VSD organized Fantastic Four Football Tournament
with the participation of VSD, FSS, FIS and SHS.
Attending BIDV Football Cup in Ho Chi Minh City.
Attending Sporting Event of Financial Industry in Ho Chi Minh City.
Attending the 67th Anniversary of Wounded Soldiers and Martyrs Day
(27 July 1947 – 27 July 2014).
Fashion Show organized by the Trade Union of SSC.
Internal Music Performance among VSD’s divisions.
Attending the Music Performance organized by the Trade Union
of the Ministry of Finance.

7

3

C
1

81

Vietnam Securities Depository - VSD

for the upcoming years, in 2015, VSD will focus

2

6

Formulating and issuing
guidelines and procedures

business

he draft Circular guiding operations of securities
registration, depository, clearing and settlement of
securities transactions, replacing Decision 87/2007/
QD-BTC dated 22 October 2007 and Circular 43/2010/
TT-BTC dated 25 March 2010 has been submitted to the
Ministry of Finance and is expected to be issued in 2015.
This legal basis will have direct and comprehensive
influences on VSD business activities. Therefore, in 2015,
VSD will focus on issuing new business guidelines and
related internal processing procedures in accordance
with stipulations of the new Circular.
2015 is also an important year for preparation and
completion of the legal framework and establishment of
the infrastructure for introduction of derivatives market.
Being assigned to perform the function of central
counterparties, VSD will cooperate with the regulators
to complete legal documents, establish technical
infrastructure, and draft related business guidelines and
procedures for clearing and settlement of derivatives
products, preparing for the introduction of derivatives
market in 2016.

2

80

and moving towards development targets

on some core activities.

4

5

ontinuing the achievements in previous years

Researching and launching
products and services

new

In 2015, VSD plans to officially launch some new services
such as the implementation of ISO message-based
gateway with members which have already registered
with VSD; transferring ownership title of negotiable
papers from credit institutions to State Bank of Vietnam
on VSD’s system. Besides, VSD will develop the e-voting
system, allowing the voting procedures of issuers and

shareholders to be performed in a more cost-effective
manner. VSD is also developing the system for online
registration of securities trading code for foreign
investors, which is one of the solutions for long-term
development of securities market, contributing to the
improvement of market classification.
Moreover, VSD will carry out deeper research on
collateral management and initial research on clearing
and settlement of OTC derivatives through CCP and
consider expanding the scope of fund services.

3

Implementating ISO
message-based gateway

In 2015, VSD will continue to invest in the completion
and upgrading of information technology infrastructure
so that business operations and management activities
can be performed smoothly. The highlights are the
implementation of bidding package for consultation
of compliance of message standard used by the VSD’s
gateway to ISO15022 and the preparation for official
launch of ISO message-based gateway with technicallyeligible members.
VSD will also perfect the EFT management system and
SBL system, upgrade the open-ended fund management
software system, expand and improve market share in
provision of transfer agent service to open-ended funds.

This annual report is printed in limited quantities,
use of environmentally friendly paper from the
source forest management system in accordance
with international standards and are available at
the website: www.vsd.vn
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