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TỔNG QUAN

		

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Trụ sở chính:
		
		
		

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Số 15 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tel:
84-4-39 747 123
Fax:
84-4-39 747 120

Chi nhánh:
		
		
		
		

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel:
84-8-39 330 755
Fax:
84-8-39 330 753

* Trang thông tin điện tử: www.vsd.vn
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VSD
TỔNG SỐ THÀNH VIÊN

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.

131

TỔ CHỨC
97 Công ty chứng khoán
05 Ngân hàng lưu ký trong nước
06 Ngân hàng lưu ký nước ngoài
23 Ngân hàng TM mở TK trực tiếp

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

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 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.
Tổng số thành viên tham gia vào
hệ thống hoạt động nghiệp vụ của
VSD tính đến 31/12/2013 là 131 tổ
chức, trong đó bao gồm 97 công
ty chứng khoán, 05 ngân hàng lưu
ký trong nước, 06 ngân hàng lưu
ký nước ngoài và 23 ngân hàng
thương mại mở tài khoản trực tiếp.
VSD là thành viên của các tổ chức,
diễn đàn quốc tế:
Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký và
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
ASEAN+3 (ABMF).

Chúng tôi cam kết luôn nỗ lực phát huy các giá trị cốt
lõi, tính chuyên nghiệp và sự sáng tạo để đồng hành với sự
phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần
vào việc thực hiện thành công các mục tiêu chung của nền
kinh tế Việt Nam.
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PHÁT BIỂU CỦA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2013, kinh tế thế giới đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn
tồn tại những diễn biến kinh tế - chính trị phức tạp khó lường. Kinh tế
trong nước đã có những kết quả khả quan trong việc ổn định kinh tế vĩ
mô, kiềm chế lạm phát, thu hút đầu tư nước ngoài…nhưng bên cạnh đó
vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn thách thức cho nền kinh tế nói chung và
thị trường chứng khoán nói riêng. Để giải quyết tốt những vấn đề còn tồn
tại, bên cạnh công tác tái cấu trúc tổng thể nền kinh tế của Chính phủ, việc
ban hành và thực thi các biện pháp tăng tính thanh khoản, tái cấu trúc thị
trường chứng khoán, tăng cường hoạt động giám sát thị trường và phát
triển các sản phẩm mới đã có tác động tích cực và mở ra xu hướng phát
triển mới cho thị trường chứng khoán.
Để làm tốt vai trò là tổ chức cung cấp dịch vụ sau giao dịch duy nhất, VSD
luôn kiên định với những mục tiêu đã đề ra trong những năm đầu thành lập,
tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống các quy chế quy trình
nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm soát rủi ro sau giao dịch, phát triển hệ
thống công nghệ thông tin, chủ động nghiên cứu và áp dụng các sản phẩm
và dịch vụ mới, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế…nhằm đáp ứng
tốt nhất các yêu cầu phát sinh mới của thị trường và đòi hỏi về chất lượng
dịch vụ ngày càng cao của công chúng đầu tư, các thành viên và các tổ chức
phát hành.
Thành công của VSD trong những năm vừa qua chính là những đóng góp
từ sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cũng như sự ủng hộ của công chúng đầu tư và các thành viên thị
trường. Với sự ủng hộ to lớn đó, thay mặt tập thể lãnh đạo VSD, tôi cam kết
luôn nỗ lực phát huy các giá trị cốt lõi, tính chuyên nghiệp và sự sáng tạo để
đồng hành với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần
vào việc thực hiện thành công các mục tiêu chung của nền kinh tế Việt Nam.
Bà Phương Hoàng Lan Hương

Chủ tịch HĐQT

Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, chúng
tôi tự hào đã và đang góp phần vào sự phát triển lớn mạnh
không ngừng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
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PHÁT BIỂU CỦA
TỔNG GIÁM ĐỐC
Năm 2013 là năm ghi nhận nhiều bước tiến mới của VSD. Để duy trì sự vận
hành an toàn, hiệu quả, thông suốt và đa dạng của thị trường, đồng thời
hướng tới phát triển ngày càng nhiều các sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ
thiết thực cho thành viên, tổ chức phát hành và công chúng đầu tư, năm
2013 VSD tập trung vào rà soát, tinh giản thủ tục hành chính, giảm chi phí
trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ thông qua ban hành và điều chỉnh các
quy chế nghiệp vụ phù hợp với thực tiễn; triển khai cung cấp các dịch vụ mới
bao gồm: dịch vụ chuyển quyền sở hữu cho các công ty đại chúng chưa niêm
yết, dịch vụ đại lý chuyển nhượng và quản lý cho quỹ mở; tập trung nghiên
cứu phát triển các dịch vụ về vay cho vay chứng khoán, ETF và các dịch vụ sau
giao dịch cho các sản phẩm phái sinh, các giao dịch xuyên biên giới; xây dựng
cổng giao tiếp trực tuyến theo điện chuẩn SWIFT và triển khai các dự án nâng
cấp hệ thống thông tin để hỗ trợ cho các mảng dịch vụ mới. Bên cạnh đó,
VSD cũng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, coi đây là cánh cửa mở
ra những cơ hội phát triển dịch vụ theo chiều sâu và rộng hơn trong tương lai.
Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, chúng tôi tự hào đã và đang
góp phần vào sự phát triển lớn mạnh không ngừng của thị trường chứng
khoán Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt tập thể lãnh đạo, viên chức của VSD,
tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN về những
chỉ đạo kịp thời, sát sao, cảm ơn các tổ chức phát hành, các thành viên, các
cơ quan truyền thông về sự hợp tác chặt chẽ và công chúng đầu tư về sự tin
tưởng dành cho VSD.
Năm 2014, với vai trò là tổ chức duy nhất cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau giao dịch
cho thị trường, VSD sẽ tiếp tục kiên định với những mục tiêu trong Chiến lược
phát triển dài hạn, không ngừng chủ động đổi mới, tiến tới cung cấp các dịch
vụ, sản phẩm ngày càng đa dạng, với chất lượng ngày càng cao, tạo thêm sức
hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam với công chúng đầu tư trong và
ngoài nước, đưa thị trường trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.
Ông Dương Văn Thanh

Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà PHƯƠNG HOÀNG LAN HƯƠNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông DƯƠNG VĂN THANH
Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc
3
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3. Bà ĐỖ THƯ TRANG
Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc,
Giám đốc Chi nhánh

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Ông DƯƠNG VĂN THANH
Tổng Giám đốc
2. Bà ĐỖ THƯ TRANG
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
3. Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ
Phó Tổng Giám đốc
4
2

5
1

4. Ông DƯƠNG NGỌC TUẤN
Phó Tổng Giám đốc
3

5. Ông NGUYỄN CÔNG QUANG
Phó Tổng Giám đốc

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG TẠI TRỤ SỞ CHÍNH - HÀ NỘI

Bà LƯU THANH MAI
Phó Trưởng phòng phụ trách
Phòng Bù trừ và Thanh toán
giao dịch chứng khoán

Ông PHẠM TRUNG MINH
Trưởng phòng
Phòng Đăng ký chứng khoán

Bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Phó Trưởng phòng phụ trách
Phòng Nghiên cứu phát triển
và Hợp tác quốc tế

Bà TRƯƠNG THỊ THU HÀ
Trưởng phòng
Phòng Lưu ký chứng khoán và
Quản lý thành viên

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Kế toán trưởng - Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế toán

Bà HOÀNG THỊ MINH HẢI
Phó Trưởng phòng phụ trách
Phòng Kiểm soát nội bộ

Bà NGUYỄN PHƯƠNG LOAN
Phó Trưởng phòng
Phòng Nhân sự và Đào tạo

Bà HOÀNG THANH HẰNG
Phó Trưởng phòng phụ trách
Phòng Hành chính - Quản trị

Ông TRẦN HÙNG THẮNG
Trưởng phòng
Phòng Công nghệ thông tin

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG TẠI CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Phó Giám đốc Chi nhánh
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Bà HOÀNG THỊ LƯƠNG TRANG
Trưởng phòng
Phòng Đăng ký chứng khoán
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Bà PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG
Trưởng phòng
Phòng Lưu ký chứng khoán

Ông NGUYỄN THẾ DŨNG
Trưởng phòng
Phòng Kế toán - Quản trị

CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỤ SỞ CHÍNH

Phòng
Bù trừ
và
Thanh
toán

Phòng
Đăng
ký
chứng
khoán

Phòng
NCPT &
HTQT

Phòng
Lưu ký
CK &
QLTV

Phòng
Tài
chính
Kế toán

Phòng
Kiểm
soát nội
bộ

CHI NHÁNH TP. HCM

Phòng
Đăng
ký
chứng
khoán

Phòng
Lưu ký
chứng
khoán

Phòng
Kế toán
Quản
trị

Phòng
Nhân
sự và
Đào tạo

Phòng
Hành
chính
Quản
trị

Phòng
Công
nghệ
thông
tin

Chất lượng
tạo nên BẢN SẮC

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Chuyên môn nghiệp vụ
Hạ tầng công nghệ thông tin
Sản phẩm mới
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức
Hợp tác quốc tế
Hướng về cội nguồn và hoạt động cộng đồng xã hội
Phúc lợi và các hoạt động đoàn thể
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CHUYÊN MÔN - NGHIỆP VỤ

ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU HƠN

3.000.000.000
CHỨNG KHOÁN

8.146.118.211
CHỨNG KHOÁN
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TẠI VSD

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HƠN

5.000.000.000
CHỨNG KHOÁN

ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Năm 2013 đã có hơn 8 tỷ chứng
khoán được đăng ký tại VSD với
hơn 3 tỷ chứng khoán đăng ký
lần đầu (trong đó có hơn 1,6
tỷ cổ phiếu, hơn 1 tỷ trái phiếu
và gần 365 triệu tín phiếu) và
hơn 5 tỷ chứng khoán đăng ký
bổ sung. VSD đã thực hiện 181
đợt đăng ký bổ sung cổ phiếu
với tổng số lượng đạt hơn 4
tỷ cổ phiếu và 89 đợt đăng ký
bổ sung trái phiếu với tổng số
lượng hơn 1 tỷ trái phiếu. So
với năm 2012, số đợt cổ phiếu,
chứng chỉ quỹ đăng ký có xu

18

19

hướng giảm nhẹ (gần 5%) vì số
lượng doanh nghiệp lên niêm
yết không nhiều, trong khi đó,
do Kho bạc Nhà nước tăng khối
lượng phát hành để hỗ trợ thực
thi chính sách tài khóa nên số
lượng trái phiếu, tín phiếu đăng
ký trong năm tăng đến 32% về
số đợt và 27% về số lượng trái
phiếu đăng ký.
Bên cạnh đó, VSD cũng đã thực
hiện hủy đăng ký đối với 09
mã cổ phiếu với số lượng hủy
là hơn 1.016 triệu cổ phiếu,

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VSD

hủy 04 mã chứng chỉ quỹ với
số lượng gần 255 triệu chứng
chỉ quỹ, hủy 80 mã trái phiếu
với số lượng đạt khoảng 666,7
triệu trái phiếu, hủy 18 mã tín
phiếu với số lượng là 196,5 triệu
tín phiếu. Việc hủy đăng ký đối
với chứng chỉ quỹ, tín phiếu và
trái phiếu chủ yếu là do các loại
chứng khoán này đến ngày đáo
hạn. Ngoài ra, trong năm 2013
VSD đã thực hiện 04 đợt hoán
đổi trái phiếu với số lượng trái
phiếu được hoán đổi là hơn 33,4
triệu trái phiếu.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Số lượng chứng khoán đăng ký trong năm 2013

STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Đăng ký lần đầu

Loại CK
Cổ phiếu niêm yết
Cổ phiếu UPCOM
Cổ phiếu ĐCCNY
Chứng chỉ quỹ
Trái phiếu Chính phủ/Trái phiếu
được CP bảo lãnh
Trái phiếu Công ty
Trái phiếu ngoại tệ
Tín phiếu Kho bạc
Tổng

Đăng ký bổ sung

Số đợt

Số lượng CK

Số đợt

Số lượng CK

14
5
12
-

309.431.772
69.451.423
1.232.236.993
-

164
6
11
-

4.015.158.311
27.372.917
24.361.986
-

139

1.077.790.000

89

1.025.414.809

34
204

364.900.000
3.053.810.188

270

5.092.308.023

Số dư chứng khoán đăng ký tính đến 31/12/2013
STT

Loại CK

Số mã CK

Số lượng CK

1

Cổ phiếu niêm yết

687

41.114.790.762

2
3
4
5
6
7
8

Cổ phiếu giao dịch UPCOM
Cổ phiếu ĐCCNY
Chứng chỉ quỹ
Trái phiếu Chính phủ/Trái phiếu được Chính phủ bão lãnh
Trái phiếu Công ty
Trái phiếu ngoại tệ
Tín phiếu Kho bạc

153
128
2
529
19
34

2.200.184.038
2.888.955.124
45.417.530
5.291.583.140
78.439.280
364.900.000

Số lượng CK

Số lượng chứng khoán hủy đăng ký trong năm 2013
STT

Loại CK

Số mã CK

1
2
3
4
5
6
7
8

Cổ phiếu niêm yết
Cổ phiếu UPCOM
Cổ phiếu ĐCCNY
Chứng chỉ quỹ
Trái phiếu Chính phủ/Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
Trái phiếu Công ty
Trái phiếu ngoại tệ
Tín phiếu Kho bạc
Tổng

5
1
3
4
76
04
0
18
111

691.940.030
1.736.500
322.628.042
254.689.760
656.040.450
10.680.000
0
196.500.000
2.134.214.782

Tình hình Chuyển sàn giao dịch trong năm 2013
STT

Loại CK

Số mã CK

Số lượng CK

1
2
3
4
5
6
7
8

Cổ phiếu niêm yết
Cổ phiếu UPCOM
Cổ phiếu ĐCCNY
Chứng chỉ quỹ
Trái phiếu Chính phủ/Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
Trái phiếu Công ty
Trái phiếu ngoại tệ
Tín phiếu Kho bạc

36
07
05
0
0
0
0
0

646.993.500
71.865.335
42.803.356
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2.411

Đợt thực hiện quyền
cho người sở hữu
chứng khoán

128

NGHÌN TỶ ĐỒNG
Số tiền thanh toán
lãi và vốn gốc trái phiếu

20,09

NGHÌN TỶ ĐỒNG
Số tiền thanh toán
cổ tức

THỰC HIỆN QUYỀN
CHO NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
Năm 2013, các hoạt động thực
hiện quyền qua VSD như quyền bỏ
phiếu, quyền mua, quyền thanh
toán cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng
cổ phiếu, thanh toán cổ tức bằng
tiền... tiếp tục được triển khai hiệu
quả, đúng quy trình và quy định.
Tính đến 31/12/2013, VSD đã phối
hợp cùng các tổ chức phát hành
(TCPH) và thành viên lưu ký thực
hiện 2.411 đợt thực hiện quyền
cho người sở hữu chứng khoán.
Số tiền thanh toán cổ tức do VSD
thay mặt các TCPH thực hiện đạt
trên 20,09 nghìn tỷ đồng, tăng hơn
4,03% so với giá trị thực hiện của
năm 2012 là 19,32 nghìn tỷ đồng.
Số tiền thanh toán lãi và vốn gốc
trái phiếu nội tệ qua VSD đạt hơn
20

21

128 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so
với mức 106 nghìn tỷ đồng của cả
năm 2012.
Bên cạnh đó, trong năm 2013, để
hỗ trợ các cổ đông, VSD đã thực
hiện 2.246 lần chuyển quyền sở
hữu chứng khoán không qua hệ
thống giao dịch với tổng số lượng
chứng khoán thực hiện đạt 604,5
triệu chứng khoán. Đặc biệt kể
từ khi thực hiện quyết định số
56/QĐ-UBCK có hiệu lực từ
01/3/2013, VSD đã thực hiện hơn
2.400 lượt chuyển quyền sở hữu cho
các công ty đại chúng chưa niêm
yết/đăng ký giao dịch, với tổng số
chứng khoán chuyển nhượng là
hơn 257 triệu chứng khoán.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tình hình thực hiện quyền trong năm 2013
STT
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2013

Quyền bỏ phiếu

Đợt

1.088

Quyền mua

Đợt

35

Số CP thanh toán qua VSD

CP

453.625.312

Quyền thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu

Đợt

52

Số CP thanh toán qua VSD

CP

288.567.544

Quyền thưởng cổ phiếu

Đợt

40

Số CP thanh toán qua VSD

CP

691.030.381

Quyền thanh toán cổ tức bằng tiền

Đợt

685

Số tiền thanh toán qua VSD

VNĐ

20.094.248.956.964

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

Đợt

461

Số tiền thanh toán qua VSD

VNĐ

106.867.915.339.000

Quyền thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu Công ty

Đợt

25

Số tiền thanh toán qua VSD

VNĐ

2.054.789.551.000

Quyền thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu ngoại tệ

Đợt

0

Số tiền thanh toán qua VSD

USD

0

Quyền đối với tín phiếu

Đợt

18

Số tiền thanh toán qua VSD

VNĐ

19.650.000.000.000

Quyền hoán đổi cổ phiếu

Đợt

7

Lưu ý: Số đợt và số tiền thanh toán là số thực tế phát sinh trong thời gian từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 và có thể không
tương ứng với nhau
Tình hình chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch trong năm 2013

STT

Số lần
thực hiện

Loại chuyển quyền sở hữu

Tổng giá trị theo
mệnh giá
(VNĐ)

1.531.063

15.310.630.000

1

Mua lại cổ phiếu ưu đãi của CBNV

2

Giao dịch của cổ đông sáng lập

0

0

0

3

Cho, biếu, tặng chứng khoán

9

13.996.655

139.966.550.000

4

Thừa kế

478

3.417.878

34.178.780.000

5

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

38

103.357.937

1.033.579.370.000

6

Góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp

10

47.870.444

478.704.440.000

7

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

42

277.900

2.779.000.000

8

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

815

434.024.689

4.340.246.890.000

2.246

604.523.307

6.045.233.070.000

Tổng cộng

853

Tổng số lượng
chứng khoán
thực hiện

Tình hình chuyển quyền sở hữu cho các công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trong năm 2013

Số lần thực hiện

Tổng số lượng chứng khoán
thực hiện

Tổng giá trị theo mệnh giá (VNĐ)

2.465

257.396.239

2.573.962.390.000

CHUYÊN MÔN - NGHIỆP VỤ (tiếp theo)

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Trong năm 2013, số chứng
khoán đưa vào lưu ký mới là hơn
6,5 tỷ chứng khoán, nâng tổng
số chứng khoán lưu ký tại VSD
tính đến thời điểm 31/12/2013
là trên 31,1 tỷ chứng khoán.
Trong đó, số lượng cổ phiếu
niêm yết lưu ký là trên 23 tỷ,
chiếm gần 76% tổng số chứng
khoán lưu ký tại VSD. Tính đến
cuối năm 2013, số lượng tài
khoản nhà đầu tư VSD quản lý là
1.334.794 tài khoản, tăng 70.764
tài khoản so với năm 2012. Về
tình hình thực hiện nghiệp vụ
cầm cố và giải tỏa cầm cố, trong
năm 2013, VSD đã thực hiện
cầm cố khoảng 2,5 tỷ chứng
khoán và giải tỏa cầm cố hơn
1,3 tỷ chứng khoán.

Triệu chứng khoán

1.342

1.200
1.000
800

683

600

536

521

509

554

391

400

511

481
335

392

268
200
Tháng

1

2

3

4

5

Số phát sinh		

6

7

8

Số phát sinh giảm

Tình hình lưu ký các tháng trong năm 2013

22

23
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9

10

11

12
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Triệu chứng khoán

1.200
1.000
800
600
400
200
Tháng
-200

1

2

3

Cổ phiếu niêm yết

4

5

6

Cổ phiếu (Upcom)

7

8

9

10

Đại chúng chưa niêm yết

11

12

Chứng chỉ quỹ

Tình hình lưu ký từng loại chứng khoán các tháng trong năm 2013

Triệu chứng khoán
350
300
250
200
150
100
50
Tháng
-50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-100
Trái phiếu Chính phủ/Chính phủ bảo lãnh
Trái phiếu ngoại tệ

Trái phiếu Công ty
Trái phiếu kho bạc

Tình hình lưu ký từng loại chứng khoán các tháng trong năm 2013

11

12
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Triệu chứng khoán
31.000
30.500
30.000
29.500
29.000
28.500
28.000
27.500
Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số dư chứng khoán lưu ký theo tháng trong năm 2013

Triệu chứng khoán
1,23
300

1,20

1,08
0,95

250

1,00

0,85

0,80

200
0,70

150

0,56

100

0,40

0,40
0,22

50

Tháng

0,60
0,45

1

2

3

4

5

6

7

Chứng khoán giải tỏa

8

9
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10

Tỉ lệ giải tỏa/cầm cố

Tình hình cầm cố, giải tỏa chứng khoán năm 2013

25

0,20

0,14

Chứng khoán cầm cố

24

0,34

0,25

11

12
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Top 10 TVLK có số lượng cổ phiếu niêm yết tái lưu ký tại VSD lớn nhất trong năm 2013
Khối lượng

Giá trị
(1000 VNĐ)

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam

2.860.230.272

28.602.302.720

1

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

1.552.813.118

15.528.131.180

2

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

1.509.280.024

15.092.800.240

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

1.236.597.207

12.365.972.070

3

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT VN

1.027.428.056

10.274.280.560

4

CTCP Chứng khoán Bản Việt

882.214.179

8.822.141.790

5

Deutsche Bank AG, Chi nhánh TP. HCM

803.900.021

8.039.000.210

10

Công ty TNHH CK NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

793.592.831

7.935.928.310

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

779.655.848

7.796.558.480

Không nằm
trong Top 10

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

737.974.366

7.379.743.660

Không nằm
trong Top 10

Tên TVLK

Xếp hạng
năm 2012
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QUẢN LÝ THÀNH VIÊN
Trong năm 2013, VSD đã thực hiện cấp
Giấy chứng nhận thành viên lưu ký cho
01 Công ty chứng khoán, cấp Giấy chứng
nhận thành viên mở tài khoản trực tiếp
cho 02 Ngân hàng thương mại, cấp 01
Giấy chứng nhận Chi nhánh hoạt động lưu
ký. Bên cạnh đó, để tăng cường công tác
giám sát cho toàn thị trường, đối với những
thành viên vi phạm Quy chế nghiệp vụ,
tùy từng mức độ, VSD thực hiện các biện
pháp từ nhắc nhở, cảnh cáo đến đình chỉ
tạm thời hoạt động lưu ký và thu hồi giấy
chứng nhận thành viên lưu ký. Nhờ vậy,
chất lượng hoạt động của các thành viên
theo các quy định trong quy chế nghiệp
vụ tại VSD được cải thiện rõ rệt.

26

27
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CƠ CẤU THÀNH VIÊN CỦA VSD

Công Ty Chứng khoán

97

Thành viên mở tài khoản trực tiếp

23

Ngân hàng lưu ký trong nước

5

Ngân hàng lưu ký nước ngoài

6

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Trong năm 2013, VSD đã thực hiện
việc thanh toán an toàn, đúng hạn
cho các giao dịch chứng khoán
trên cả 2 Sở Giao dịch chứng
khoán với giá trị thanh toán là
hơn 840 nghìn tỷ đồng (sau khi
đã bù trừ theo từng thị trường),
góp phần đảm bảo sự vận hành
liên tục và hiệu quả của thị trường
chứng khoán, trong đó chủ yếu
là thanh toán trái phiếu nội tệ với

tỷ trọng 75,9%. Giá trị thanh toán
năm 2013 đã tăng hơn 255 nghìn
tỷ đồng, tương đương trên 43%
so với mức 585 nghìn tỷ đồng của
năm 2012.
Đặc biệt số trường hợp thành
viên tạm thời mất khả năng thanh
toán trong năm qua đã giảm
đáng kể so với năm 2012 (mức
giảm là 73%), số tiền mà Quỹ hỗ

Nghìn tỷ đồng

trợ thanh toán thực hiện hỗ trợ
cho 21 trường hợp tạm thời mất
khả năng thanh toán là khoảng
21,65 tỷ đồng, giảm 84% so với
năm 2012. Trong năm 2013, VSD
đã thực hiện 375 đợt sửa lỗi giao
dịch và tiến hành hủy giao dịch
đối với 33 trường hợp do thiếu
tiền hoặc thiếu chứng khoán,
giảm 31,8% và 76% tương ứng so
với năm 2012.
GIÁ TRỊ THANH TOÁN
CHỨNG KHOÁN THEO TỪNG
THỊ TRƯỜNG NĂM 2013
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75,87%

HOSE

16,8%

HNX

4,83%

Tín phiếu KB

3,16%

UPCOM

0,06%

Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam
Công ty TNHH Một thành viên Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Tỷ đồng

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Top 10 thành viên có giá trị thanh toán bằng VNĐ lớn nhất năm 2013

CHUYÊN MÔN - NGHIỆP VỤ (tiếp theo)

CẤP MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Năm 2013, VSD đã ban hành
Quy định về đăng ký mã số giao
dịch chứng khoán của nhà đầu
tư nước ngoài tại VSD nhằm cụ
thể hóa Thông tư 213/2013/TTBTC về Hướng dẫn hoạt động
của nhà đầu tư nước ngoài trên
thị trường chứng khoán Việt
Nam với mục tiêu giảm thiểu
thời gian và thủ tục cho nhà đầu
tư nước ngoài khi đầu tư vào thị
trường Việt Nam. Trong năm, số
lượng mã số giao dịch chứng

TỔNG SỐ MÃ GIAO DỊCH

16.731
MÃ SỐ

2.270 MÃ CẤP CHO
NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC
14.461 MÃ CẤP CHO
NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

khoán cấp cho nhà đầu tư nước
ngoài là 730 mã với 291 mã cấp
cho nhà đầu tư tổ chức và 439
mã cấp cho nhà đầu tư cá nhân,
tăng khoảng 69% so với 432 mã
số giao dịch chứng khoán đã
cấp trong năm 2012, nâng tổng
số mã giao dịch chứng khoán tại
VSD tính đến ngày 31/12/2013
là 16.731 mã số giao dịch với
2.270 mã cấp cho nhà đầu tư tổ
chức và 14.461 mã cấp cho nhà
đầu tư cá nhân.

TỔNG MSGDCK TÍNH ĐẾN 31/12/2013

14461,86%

14461,86%

2270,14%

Mã cấp cho nhà đầu tư tổ chức
Mã cấp cho nhà đầu tư cá nhân
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HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VSD đã tập trung nâng cao hiệu quả và tốc độ xử lý nghiệp vụ,
đáp ứng nhu cầu mở rộng cung cấp các dịch vụ mới, đồng thời
tăng cường tính bảo mật cho hệ thống.

Ý thức được vai trò mang tính
quyết định của hệ thống công
nghệ thông tin đối với hoạt
động cung cấp dịch vụ của mình,
VSD đã tập trung nâng cao hiệu
quả và tốc độ xử lý nghiệp vụ,
đáp ứng nhu cầu mở rộng cung
cấp các dịch vụ mới, đồng thời
tăng cường tính bảo mật cho
hệ thống. Trong năm 2013, VSD
tiếp tục nâng cấp và phát triển
hệ thống công nghệ thông tin
để hỗ trợ cho các mảng dịch vụ
mới như phân hệ đại lý chuyển
nhượng cho quỹ mở, bổ sung

các chức năng nghiệp vụ mới
liên quan đến hoạt động vay và
cho vay chứng khoán và hoán
đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán
bù trừ và thực hiện quyền đối
với chứng chỉ quỹ ETF.
Đặc biệt từ tháng 7/2013, VSD
và Sở giao dịch Ngân hàng Nhà
nước (SGD NHNN) đã chính thức
ký kết thỏa thuận triển khai kết
nối cổng giao tiếp điện tử để xử
lý giao dịch giấy tờ có giá giữa
hai bên. Cổng giao tiếp điện tử
được xem là công cụ thiết thực

giúp VSD và SGD NHNN có thể
thống nhất nhận dạng mã giấy
tờ có giá, thiết lập chứng từ
mẫu biểu chung và xử lý các
giao dịch chuyển khoản điện tử
thuận lợi. Nhờ đó, đã giảm thiểu
đáng kể thời gian và thủ tục
thực hiện chuyển khoản giấy tờ
có giá của thành viên để thực
hiện giao dịch trên thị trường
thứ cấp hoặc giao dịch trên thị
trường mở, góp phần không
nhỏ trong việc tạo kết nối liên
thông giữa thị trường vốn với
thị trường tiền tệ.
Bên cạnh đó, một trong những
công việc trọng tâm mà VSD đã
thực hiện trong năm 2013 là triển
khai xây dựng Cổng giao tiếp
trực tuyến. Giải pháp này cho
phép các giao dịch của thành
viên tác nghiệp trên hệ thống
lõi của thành viên được truyền
trực tiếp đến hệ thống của VSD
thông qua bộ điện chuẩn ISO
15022. Bộ điện chuẩn ISO 15022
là điện tín chuẩn quốc tế đã
được sử dụng rộng rãi trong các
giao dịch tài chính quốc tế cũng
như lĩnh vực chứng khoán. Đây là
một giải pháp hướng đến việc áp
dụng chuẩn mực quốc tế trong
việc trao đổi nghiệp vụ giữa
thành viên và VSD, giúp cho quá
trình tác nghiệp giữa thành viên
và VSD được thực hiện một cách
nhanh chóng, chính xác.

SẢN PHẨM MỚI

VSD tổ chức buổi “Giới thiệu về dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quỹ mở tại VSD”

Năm 2013 là năm đánh dấu
những bước tiến của VSD trong
việc cung cấp các sản phẩm, dịch
vụ mới. Cụ thể, VSD đã chính thức
triển khai các dịch vụ cung cấp
cho các quỹ đầu tư như cung cấp
dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho
quỹ mở và chuẩn bị các dịch vụ có
liên quan cho quỹ hoán đổi danh
mục (ETF). Việc cung cấp dịch vụ
đại lý chuyển nhượng cho quỹ
mở của VSD dựa trên nguyên tắc
thỏa thuận với các bên và không
xung đột lợi ích với các tổ chức tài
chính khác trên thị trường, hướng
tới mục đích đem lại lợi ích chung
cho thị trường, cung cấp dịch vụ
chuyên nghiệp, giảm thiểu các
chi phí cho nhà đầu tư và những
bên liên quan. Trong năm 2013,
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VSD đã phối hợp với một số công
ty quản lý quỹ, ngân hàng giám
sát để triển khai dịch vụ đại lý
chuyển nhượng cho một số quỹ
mở, trong đó có 2 quỹ có tính
đại chúng cao là VF1 và VF4 khi
chuyển từ dạng đóng sang dạng
mở. Bên cạnh đó, VSD cũng đã
bước đầu chuẩn bị hạ tầng cơ sở
cho các dịch vụ liên quan đến quỹ
ETF từ khâu phát hành chứng chỉ
quỹ ETF lần đầu, phát hành thêmmua lại cho đến khâu đăng ký, lưu
ký và thanh toán trên thị trường
thứ cấp. Việc cung cấp các dịch
vụ này đã góp một phần đáng
kể cho việc hình thành nên một
thị trường dịch vụ quỹ đa dạng,
nhiều lựa chọn hơn cho các công
ty quản lý quỹ, tạo nền tảng cho
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việc đa dạng hóa ngành quản lý
quỹ non trẻ ở Việt Nam.
Từ tháng 3/2013, VSD bắt đầu
triển khai dịch vụ chuyển quyền
sở hữu cho chứng khoán của các
công ty đại chúng chưa niêm yết/
đăng ký giao dịch. Theo đó, cổ
đông của các công ty đại chúng
chưa niêm yết/đăng ký giao dịch
có thể chuyển nhượng cổ phiếu
của mình một cách thuận tiện và
dễ dàng qua hệ thống chuyển
nhượng của VSD. Việc chuyển
nhượng sẽ được thực hiện sau khi
công ty đại chúng có hợp đồng
ký kết ủy quyền cho VSD và bên
chuyển quyền là cổ đông có tên
trên sổ đăng ký sở hữu cổ phiếu
do VSD quản lý. Việc thanh toán

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

VSD làm việc với chuyên gia GIZ
về mô hình đối tác thanh toán trung tâm

tiền sẽ do các bên mua bán tự
thỏa thuận và thực hiện theo
đúng quy định của Luật Chứng
khoán. Các nhà đầu tư muốn
chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
phải mở tài khoản lưu ký tại VSD
và ký gửi cổ phiếu trước khi thực
hiện. Dịch vụ chuyển quyền sở
hữu ngoài sàn của VSD cho các
cổ phiếu chưa niêm yết/đăng ký
đã giúp tháo gỡ vướng mắc cũng
như bảo vệ quyền lợi chính đáng
cho các cổ đông nắm giữ các loại
cổ phiếu này.
Bên cạnh đó, VSD cũng tiếp tục
hoàn thiện các công việc chuẩn
bị cho việc triển khai hoạt động
vay cho vay chứng khoán, đề
án đối tác thanh toán trung

VSD làm việc với Đoàn chuyên gia tư vấn của
Viện Nghiên cứu Nomura về hoạt động bù trừ
thanh toán cho hợp đồng tương lai trái phiếu
chính phủ

tâm CCP và phối hợp với các Sở
Giao dịch chứng khoán để cùng
nghiên cứu phát triển thêm các
dịch vụ hỗ trợ cho các sản phẩm
giao dịch mới.
Ngoài ra, để đáp ứng những đòi
hỏi từ thực tế phát sinh của thị

trường cũng như xu hướng phát
triển các sản phẩm dịch vụ trên
thế giới, VSD đã bước đầu triển
khai nghiên cứu một số các dịch
vụ phi truyền thống bao gồm
e-voting, các mô hình bù trừ,
thanh toán xuyên biên giới, quản
lý tài sản thế chấp.

ĐÀO TẠO,
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC

Tham dự Khóa đào tạo “Xây dựng thông lệ tốt nhất về quản trị và quản lý tài chính
khu vực công tại Việt Nam” tại Australia do Bộ Tài chính Việt Nam và AusAID
phối hợp tổ chức

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực
phát triển toàn diện vừa có chuyên
môn nghiệp vụ giỏi, có kiến thức
về pháp luật vững vàng, vừa có
các kỹ năng về tin học, ngoại ngữ
đồng đều được xem là một trong
những công tác trọng tâm của VSD
trong năm 2013. Theo đó, để nâng
cao trình độ chuyên môn cho đội

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
TẬP HUẤN

ngũ nhân viên, đặc biệt là phổ cập
các kiến thức về chuyên ngành
và pháp luật mới, VSD đã tổ chức
và cử các cán bộ tham gia các lớp
bồi dưỡng kiến thức, các hội thảo
chuyên ngành về quỹ ETF, quản lý
quỹ, thị trường phái sinh, chế độ kế
toán cho các công ty chứng khoán,
giới thiệu sản phẩm cho thị trường
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trái phiếu chính phủ Việt Nam.v.v…
cũng như các lớp tập huấn với các
nội dung về hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật chứng khoán
và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng
khoán; những thay đổi về chính
sách thuế; xây dựng thang bảng
lương doanh nghiệp; văn bản
hướng dẫn Bộ Luật lao động và
chính sách, chế độ mới; phương
pháp kiểm tra, kiểm toán Báo cáo
tài chính riêng của doanh nghiệp
và báo cáo tài chính hợp nhất; xử lý
chênh lệch kế toán - thuế,…
Đồng thời trên cơ sở hợp tác song
phương và đa phương với các tổ
chức quốc tế và các nước trên thế
giới, trong năm 2013, VSD đã cử

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

VSD phối hợp với
HNX tổ chức
Hội nghị thành viên
thị trường
trái phiếu Chính phủ

VSD tham dự Hội nghị Tài chính
Chứng khoán Seoul 2013 tại Seoul,
Hàn Quốc

VSD tham dự Hội thảo đào tạo lần thứ 15 của
Hiệp hội ACG tại Hàng Châu, Trung Quốc

các chuyên viên tham dự các khóa
đào tạo nước ngoài, các buổi hội
thảo quốc tế và các buổi tọa đàm
chuyên ngành với các chuyên gia
hàng đầu của khu vực và thế giới
để tiếp cận các kiến thức mới trong
lĩnh vực sau giao dịch và nâng cao
kiến thức chuyên môn và quản trị
doanh nghiệp.
Ngoài ra, với phương châm đào tạo
toàn diện, các kỹ năng về tin học,
ngoại ngữ cũng là những nội dung
được VSD chú trọng đào tạo trong
năm 2013. Tính chung cả năm
2013, VSD đã tổ chức và tham gia
26 khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo
trong nước với số lượt cán bộ tham
gia là 106 lượt.

Hội thảo thị trường vốn Hàn Quốc lần thứ 9 do
hiệp hội đầu tư tài chính Hàn Quốc tổ chức

Phổ biến về việc cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng
cho quỹ mở

HỢP TÁC QUỐC TẾ
Để tìm hiểu, cập nhật và hợp tác đối
với tổ chức trong khu vực và trên thế
giới về những xu hướng mới trong
lĩnh vực lưu ký, VSD đã tích cực tham
gia vào 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 đó, VSD cũng chủ

động trong việc tham gia và tổ chức
các đoàn làm việc đến những nước và
các tổ chức quốc tế có kinh nghiệm
về lưu ký chứng khoán để tìm hiểu
và hợp tác cùng phát triển. Ngoài ra,
trong năm 2013, VSD còn tiếp và 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); đoàn cán bộ của Ủy
ban Chứng khoán Nepal; chuyên gia
của GIZ tìm hiểu và trao đổi về mô hình
đối tác thanh toán trung tâm, chuyên

gia của ADB trong khuôn khổ Khoản
vay Chương trình chuyên sâu lĩnh vực
Ngân hàng - Tài chính; chuyên gia của
WB/IMF trong khuôn khổ chương trình
đánh giá Khu vực tài chính Việt Nam
(FSAP) và nhiều tổ chức khác…
Các hoạt động hợp tác quốc tế của
VSD không chỉ giúp VSD được cập
nhật nhanh chóng những xu hướng,
bước phát triển mới của các Tổ chức
lưu ký (CSD) trên thế giới, học hỏi kiến
thức và kinh nghiệm quốc tế về việc
cung cấp các dịch vụ sau giao dịch mà
còn giúp VSD dần nâng cao vai trò và
vị thế của mình.

Tham dự Hội nghị các tổ chức lưu ký chứng khoán toàn cầu
lần thứ 12 (CSD12) tại Saint Petersburg, Liên bang Nga

Tham dự Cuộc họp lần thứ 14 của Diễn đàn Thị trường
Trái phiếu ASEAN+3 (ABMF) tại Jeju, Hàn Quốc
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tham dự cuộc họp thường niên của Hiệp hội các cơ quan
cấp mã quốc gia (ANNA) tại Roma, Italia
Tham gia Đoàn công tác tại Pháp, Luxembourg, Đức
trong khuôn khổ Dự án VIE026 “Phát triển Thị trường vốn Việt Nam”

Tham gia khảo sát về quản lý giám sát thị trường chứng khoán
và quản lý rủi ro tại Đức và Thụy sĩ

Tham dự Hội thảo hợp tác trao đổi và đào tạo toàn cầu
(Hội thảo GREAT) tại New Jersey, Mỹ

Tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 17 của Hiệp hội Lưu ký
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ACG) tại Dhaka, Bangladesh
Tiếp đoàn Ủy ban Chứng khoán Nepal tại Trụ sở VSD tại Hà Nội

HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN
VÀ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

2
3

4

5

7
6

8
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Các hoạt động xã hội, thiện - nguyện tiếp tục duy trì
trong năm 2013 thể hiện được rõ rệt ý thức trách nhiệm
đối với cộng đồng và xã hội của tập thể cán bộ, viên
chức VSD.

CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN
CÁC HOẠT ĐỘNG TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI
Tham gia đoàn cứu trợ các tỉnh miền Trung bị lũ lụt
năm 2013: Nghệ An, Hà tĩnh và Quảng Bình.

1

Thăm và ủng hộ kinh phí xây dựng khuôn viên bếp ăn
cho học sinh nội trú, hỗ trợ gạo, thức ăn và đồ dùng
học tập cho các học sinh trường THCS Tà Hộc,
Mai Sơn, Sơn La.
Lễ phát động đóng góp tham gia xây dựng
nghĩa trang đường 9 Nam Lào.
Tham gia hiến máu nhân đạo do Đoàn thanh niên
Bộ Tài chính phát động.
Tham gia hiến máu nhân đạo do Hội chữ thập đỏ
phối hợp với Viện huyết học và truyền máu
trung ương tổ chức.
Thăm hỏi và trao quà cho các hộ nghèo tại thôn Thèn Ván,
xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
do Đoàn Thanh niên UBCK tổ chức.

11
9

10

1.

Chương trình từ thiện hướng về miền trung ruột thịt tại Quảng Bình.

2.

Tham gia đoàn cứu trợ các tỉnh miền Trung bị lũ lụt năm 2013
tại xã Thanh Xuân, tỉnh Nghệ An.

3.

Lễ phát động đóng góp công sức nâng cấp, xây dựng khu hành lễ
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 giai đoạn III.

4.

Tham gia hiến máu nhân đạo do Hội chữ thập đỏ phối hợp với
Viện huyết học và truyền máu trung ương tổ chức.

5.

Tham gia hiến máu nhân đạo do Đoàn thanh niên Bộ Tài chính phát động.

6.

Thăm hỏi và trao quà cho các hộ nghèo tại thôn Thèn Ván, xã Lũng Cú,
huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang do Đoàn Thanh niên UBCK tổ chức.

7.

Thăm khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong.

8.

Hội chợ bán hàng gây Quỹ từ thiện do UBCK tổ chức.

9.

Thăm và ủng hộ kinh phí xây dựng khuôn viên bếp ăn cho học sinh
nội trú, hỗ trợ gạo, thức ăn và đồ dùng học tập cho các học sinh
trường THCS Tà Hộc, Mai Sơn, Sơn La.

10.

Thăm đền thờ Bác Hồ, Cao Bằng.

11.

Thăm thác Bản Giốc.

PHÚC LỢI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

1
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5
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1.

Nghỉ mát tại Hạ Long

5.

Tổ chức Quốc tế Thiếu Nhi tại trụ sở chính

2.

Chúc tết đầu năm tại trụ sở chính

6.

Noel tại trụ sở chính

3.

Thăm quan sông Gioăng, Phù Mát

7.

Noel tại chi nhánh

4.

Nghỉ mát tại Bình Châu

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VSD

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
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4
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1.

Giải bóng bàn VSD mở rộng do Chi nhánh
TP. HCM tổ chức

5.

Tổ chức đá bóng giao hữu giữa TSC với
Chi nhánh TP. HCM

2.

Giải bóng đá VSD mở rộng

6.

3.

Giải bóng đá VSD mở rộng

Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 20/10
tại chi nhánh

4.

Giải đá bóng Cục tin học UBCKNN

7.

Tham gia giải Tennis 2013 do Ủy ban chứng
khoán tổ chức và đạt được huy chương

Công bằng và minh bạch
tạo sự PHÁT TRIỂN không ngừng

ĐỊNH HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG 2014

03

ĐỊNH HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG 2014
vụ liên quan sau khi Thông tư thay
thế Quyết định 87/2007/QĐ-BTC
và Thông tư 43/2007/TT-BTC được
ban hành. Bên cạnh đó, công tác
rà soát, đánh giá để ban hành mới,
sửa đổi, bổ sung các quy chế và quy
trình quản lý hoạt động của VSD sẽ
được thực hiện đồng bộ cho phù
hợp với Điều lệ mới ban hành.

Từ những kết quả đã đạt được
và những công việc đã chuẩn
bị trong năm 2013 và các năm
trước đó, năm 2014 VSD sẽ tập
trung vào những nhóm giải
pháp trọng tâm bao gồm:
Xây dựng cơ chế, chính sách:
VSD sẽ hoàn thiện dự thảo
Thông tư thay thế Quyết định
87/2007/QĐ-BTC và Thông tư
43/2007/TT-BTC về đăng ký, lưu
ký, bù trừ và thanh toán trong
đó tập trung vào những nội
dung cần có sự sửa đổi, bổ sung
cho phù hợp với thực tế hiện
nay cũng như một số nghiệp vụ
phát sinh nhưng chưa có hướng
dẫn. Đồng thời, để thúc đẩy sự ra
đời và phát triển của thị trường
chứng khoán phái sinh, tạo
khuôn khổ pháp lý cho loại hình
thị trường mới mẻ này, dưới sự
phân công chỉ đạo của UBCKNN,
VSD sẽ tập trung dự thảo các nội
dung liên quan trong Nghị định,

42

43

Thông tư bù trừ và thanh toán
chứng khoán phái sinh.
Xây dựng đề án, dự án: VSD sẽ tập
trung hoàn thành việc xây dựng
Chiến lược phát triển của VSD đến
năm 2020 trong đó đưa ra các mục
tiêu và giải pháp mang tính nền
tảng để VSD phát triển trong dài
hạn. Bên cạnh đó, VSD cũng sẽ hoàn
chỉnh Đề án tổ chức hoạt động
thanh toán bù trừ giao dịch chứng
khoán phái sinh. Trong đó tập trung
vào các nội dung liên quan đến thực
hiện chức năng CCP cho thị trường
chứng khoán phái sinh bao gồm
các quy định về thành viên bù trừ,
cơ chế bù trừ thanh toán, cơ chế
phòng vệ và biện pháp xử lý rủi ro
của CCP.
Ban hành mới các quy chế, quy
trình nghiệp vụ và quản lý hoạt
động: Ban hành mới các Quy chế
nghiệp vụ và các quy trình xử lý
nội bộ đối với hoạt động nghiệp
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Nghiên cứu và triển khai các
sản phẩm dịch vụ mới: năm
2014, VSD dự kiến sẽ chính thức
triển khai các dịch vụ sau: triển
khai cổng giao tiếp điện tử trực
tuyến; triển khai dịch vụ vay cho
vay chứng khoán và các dịch vụ
cho quỹ hoán đổi danh mục; đánh
giá việc triển khai các dịch vụ đại
lý chuyển nhượng và nghiên cứu
mở rộng phạm vi cung cấp dịch
vụ cho quỹ mở. Bên cạnh đó,
VSD cũng sẽ nghiên cứu về dịch
vụ biểu quyết điện tử (e-voting),
quản lý thế chấp và mô hình lưu
ký, thanh toán bù trừ trong giao
dịch xuyên biên giới (Aseanlinks,
thị trường trái phiếu ASEAN+3).
Các công tác liên quan đến
hạ tầng cơ sở vật chất: VSD sẽ
tập trung hoàn tất các thủ tục,
hồ sơ để xin cấp giấy phép xây
dựng mới, tạo điều kiện về hạ
tầng cơ sở cho phát triển dài
hạn và phù hợp với định hướng
phát triển của thị trường chứng
khoán Việt Nam.
Với những mục tiêu và giải pháp
như đã đề cập, trên cơ sở những
thành quả đã đạt được cùng với
sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và
kịp thời của các cơ quan quản
lý cấp trên, VSD sẽ tiếp tục đạt
được các mục tiêu đề ra và góp
phần vào sự phát triển của thị
trường chứng khoán Việt Nam.

Trụ sở chính

Chi nhánh TP. HCM

Trust comes from
true VALUES
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OVERVIEW

		

CONTACTS

Head Office:
		
		
		

Vietnam Securities Depository
15 Doan Tran Nghiep, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Tel:
84-4-39 747 123
Fax:
84-4-39 747 120

Branch:		
		
		
		

Vietnam Securities Depository - Hochiminh City Branch
151 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, District 3, Hochiminh City, Vietnam
Tel:
84-8-39 330 755
Fax:
84-8-39 330 753

* Website: www.vsd.vn
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ABOUT VSD
MEMBERSHIP REACHED

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

131

INSTITUTIONS
97 securities companies
05 domestic custodian banks
06 foreign custodian banks
23 direct account holders

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.
Allocating local securities
codes
and
international
securities
identification
numbers (ISINs) for securities
listed on stock exchanges and
securities of public companies;
Processing
corporate
entitlements of securities
owners for issuers that
are public companies and
institutions whose securities
are listed on stock exchanges;
Providing the service of
dividend and bond interest
payment agent for issuers.
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.
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)
functions, management of
the Settlement Compensation
Fund, securities lending and
borrowing system, to timely
support depository members
in case of their temporary
default in order to ensure safety
for the securities settlement
system as governed by the Law
and regulations on securities.
Providing management services
for assets which are negotiable
papers, services for securities
investment funds in compliance
with prevailing laws;
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 as regulated
by the State Securities
Commission (SSC) and the
Ministry of Finance (MOF).
Performing other functions,
responsibilities upon approval
of MOF.
As of 31st December 2013,
VSD membership reached 131
institutions including 97 securities
companies, 5 domestic custodian
banks, 6 foreign custodian banks
and 23 direct account holders.
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).

On behalf of VSD’s leadership, I am committed
to promoting our core values, professionalism and
creativeness to be responsive to the development
of Vietnam securities market, making contribution to
successful attainment of Vietnam economic goals.
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MESSAGE
FROM THE CHAIRWOMAN
Though many positive changes in the world economy were seen in 2013,
unexpected and complex economic and political situations still existed.
The domestic economy achieved good results in terms of stabilizing
macroeconomics, containing inflation, attracting foreign investments, etc.
However, there were various difficulties and challenges for the economy in
general and the securities market in particular. In order to handle outstanding
issues, promulgation of relevant regulations and execution of measures for
enhancing liquidity, restructuring the securities market, strengthening market
surveillance and launching new products were done besides restructuring of
the overall economy by the Government. These efforts had good effects on
and opened a new developing trend for the securities market.
In order to fulfill our role as the sole post-trade service provider, VSD has always
been determined to achieve those goals set from the very beginning years
of operation, continuously refining and improving the quality of business
guidelines, bettering control of post-trade risks, developing IT system,
researching and introducing new products and services, strengthening
international integration and cooperation, etc. All these initiatives are to best
satisfy arising requirements of the market and increasing demands as regards
service quality of investors, participants and issuers.
Achievements gained by VSD over the past years have been generally
attributed to the deep concern and close guidance of the Government,
MOF and SSC as well as support of investors and market participants. On
behalf of VSD’s leadership, I am committed to promoting our core values,
professionalism and creativeness to be responsive to the development of
Vietnam securities market, making contribution to successful attainment of
Vietnam economic goals.
Ms. Phuong Hoang Lan Huong

Chairwoman

The past year achievements constituted our pride
of having been contributed to the continuous growth
of Vietnam Securities market.
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MESSAGE
FROM THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Many progresses by VSD were witnessed in 2013. In order to maintain
safe, efficient, smooth, and diversified operations of the market, and at the
same time move towards developing new products and services which
are practically beneficial for members, issuers and investors, VSD focused
on reviewing, streamlining administrative procedures, reducing costs for
all business operations via issuing and amending business guidelines to be
responsive to real circumstances; providing new services including transfer
of ownership title for securities of unlisted public companies, transfer
agent and management services for open-ended funds; researching and
developing SBL, ETF and post-trade services for derivatives, and crossborder transactions; building ISO message-based gateway and projects on
upgrading IT system to support new services. In addition, VSD also enhanced
international cooperation activities which are considered by VSD the door to
wider and deeper development of services in the future.
The past year achievements constituted our pride of having been
contributed to the continuous growth of Vietnam Securities market. On this
occasion, on behalf of VSD’s management and staff members, I would like to
express my heart-felt thanks to Leaders of MOF and SSC for their timely and
close guidance, to issuers, members and the media agencies for their active
cooperation, and to investors for their confidence in VSD.
In the role as the sole entity to provide post-trade services for the market,
in 2014, VSD will constantly stand firm on the goals set in the long-term
development strategy and innovate to provide diversified and high-quality
products and services which will enhance the attraction of Vietnam securities
market for domestic and foreign investors, making it an important capital
channel for the economy.
Mr. Duong Van Thanh

Chief Executive Officer

BOARD OF DIRECTORS

1. Ms. PHUONG HOANG LAN HUONG
Chairwoman
2. Mr. DUONG VAN THANH
Member cum Chief Executive Officer
3
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3. Ms. DO THU TRANG
Member cum Senior Managing Director,
Branch Director

MANAGEMENT BOARD

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
2

5
1

4. Mr. DUONG NGOC TUAN
Senior Managing Director
3

5. Mr. NGUYEN CONG QUANG
Senior Managing Director

DIVISION MANAGERS - HEAD OFFICE IN HANOI

Ms. LUU THANH MAI
Deputy Manager in charge
Clearing and Settlement
Division

Mr. PHAM TRUNG MINH
Manager
Securities Registration Division

Ms. NGUYEN THI THANH THAO
Deputy Manager in charge
Research & Development International Cooperation Division

Ms. TRUONG THI THU HA
Manager
Securities Depository and
Member Management Division

Ms. NGUYEN THI BICH THUY
Chief Accountant - Manager
Finance and Accounting
Division

Ms. HOANG THI MINH HAI
Deputy Manager in charge
Internal Control Division

Ms. NGUYEN PHUONG LOAN
Deputy Manager
Human Resource and Training
Division

Ms. HOANG THANH HANG
Deputy Manager in charge
Administration Division

Mr. TRAN HUNG THANG
Manager
IT Division

DIVISION MANAGERS - BRANCH OFFICE IN HOCHIMINH CITY

Ms. NGUYEN THI MINH NGUYET
Branch Deputy Director
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Ms. HOANG THI LUONG TRANG
Manager
Securities Registration Division
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Ms. PHAM THI HUONG GIANG
Manager
Securities Depository Division

Mr. NGUYEN THE DUNG
Manager
Accounting and Administration
Division

ORGANIZATION CHART

BOARD OF DIRECTORS
SUPERVISORY BOARD
MANAGEMENT BOARD

HEAD OFFICE

Clearing
&
Settlement
Division

Securities
Registration
Division

R&D International
cooperation
Division

Securities
depository&
Member
management
Division

Finance &
Accounting
Division

Internal
control
Division

BRANCH OFFICE

Securities
Registration
Division

Securities
depository
Division

Accounting
& Admiistra
-tion
Division

Human
resource &
Training
Division

Administration
Division

IT
Division

Quality
creates IDENTITY

OPERATIONAL PERFORMANCE
Business Operations
Information Technology Infrastructure
New Products
Training of Human Resource
International Co-operation
Roots Reminding and Social Welfare Activities
Union Activities
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BUSINESS OPERATIONS

MORE THAN

3,000,000,000

INITIALLY REGISTERED SECURITIES

8,146,118,211
SECURITIES REGISTERED
AT VSD

MORE THAN

5,000,000,000

ADDITIONALLY REGISTERED SECURITIES

SECURITIES REGISTRATION

In 2013, the total registered
securities at VSD reached more than
8 billion, over 3 billion securities
(including over 1.6 billion shares and
over 1 billion bonds and nearly 365
million treasury bills) of which were
initially registered and over 5 billion
securities of which were additionally
registered. Besides, 181 batches of
additional share registration with
the total number of over 4 billion
shares and 89 batches of additional
bond registration with the total
number of 1 billion bonds were
made at VSD. The number of share

58
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and fund certificates registration
batches
slightly
decreased
(nearly 5%) compared to that of
the previous year because there
were not many companies listed.
However, registered bonds and
treasury bills rose by 32% regarding
the number of batches and 27%
regarding the number of securities
as the State Treasury - Ministry of
Finance increased volume of issues
in order to support fiscal policy
implementation.
Besides, VSD carried out securities
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registration cancellation for 9
stock codes, 4 fund certificate
codes, 80 bond codes and 18
treasury bill codes with the total
cancelled number of over 1,016
million shares, nearly 255 million
fund certificates, about 666.7
million bonds and 196.5 million
treasury bills, respectively. The
above registration cancellations
were mainly because of maturity
securities. In addition, VSD
executed 4 batches of bond
conversion with total number of
over 33.4 million bonds.

OPERATIONAL PERFORMANCE

Registered Securities in 2013
Initial registration
No.

Types of Securities

1
2
3
4

Listed shares
UPCOM shares
Unlisted public company shares
Fund certificates
Government/Government
guaranteed bonds
Corporate bonds
Foreign currency-denominated bonds
Treasury bills
Total

5
6
7
8

Number of
batches
14
5
12
-

Additional registration

309,431,772
69,451,423
1,232,236,993
-

Number of
batches
164
6
11
-

139

1,077,790,000

89

34
204

364,900,000
3,053,810,188

Number of securities

270

Number of securities
4,015,158,311
27,372,917
24,361,986
1,025,414,809
5,092,308,023

Balance of Registered Securities as of 31/12/2013
No.

Types of Securities

1

Listed shares

2
3
4
5
6
7
8

UPCOM shares
Unlisted public company shares
Fund certificates
Government/Government guaranteed bonds
Corporate bonds
Foreign currency-denominated bonds
Treasury bills

Number of
Securities Codes
687
153
128
2
529
19
34

Number of Securities
41,114,790,762
2,200,184,038
2,888,955,124
45,417,530
5,291,583,140
78,439,280
364,900,000

Number of Registration Cancelled Securities in 2013
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Types of Securities
Listed shares
UPCOM shares
Unlisted public company shares
Fund certificates
Government/Government guaranteed bonds
Corporate bonds
Foreign currency-denominated bonds
Treasury bills
Total

Number of
Securities Codes
5
1
3
4
76
04
0
18
111

Number of Securities
691,940,030
1,736,500
322,628,042
254,689,760
656,040,450
10,680,000
0
196,500,000
2,134,214,782

Trading Platform Shifting in 2013
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Types of Securities
Listed shares
UPCOM shares
Unlisted public company shares
Fund certificates
Government/Government guaranteed bonds
Corporate bonds
Foreign currency-denominated bonds
Treasury bills

Number of
Securities Codes
36
07
05
0
0
0
0
0

Number of Securities
646,993,500
71,865,335
42,803,356

BUSINESS OPERATIONS (cont.)

2,411

Batches of corporate
entitlements for
securities holders

128

TRILLION VND
The value of bond
interest and principal
settlement

20.09

TRILLION VND
The value of cash
dividends

CORPORATE ACTIONS PROCESSING
FOR SECURITIES HOLDERS
In 2013, corporate actions at VSD
including voting right, right issue,
right to cash/stock dividends,
right to bonus shares, etc. were
executed effectively and strictly
complied with related regulations.
As of 31 December 2013, VSD
co-ordinated with issuers and
members to carry out 2,411
batches of corporate entitlements
for securities holders. The value
of cash dividends allocated
to investors by VSD on behalf
of issuers reached over 20.09
trillion VND, increasing by 4.03%
compared with 19.32 trillion VND
in 2012. The value of local currencydenominated bond interest and

60
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principal settlement exceeded 128
trillion VND, up by 20% against 106
trillion VND in 2012.
Besides, in order to support
shareholders, VSD executed 2,246
times of off-exchange securities
ownership transfers with total
number of 604.5 million securities
in 2013. Especially, since the
Decision No. 56/QD-UBCK was
effective on 01 March 2013, there
were more than 2,400 times of
ownership transfers for securities
of public companies which neither
list nor register for trading on the
stock exchange with total number
of over 257 million securities.
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Corporate Entitlements Processing at VSD in 2013
No.
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Item

Unit

2013

Voting right

Batch

1,088

Right issue

Batch

35

Allocated securities

Share

453,625,312

Stock dividend

Batch

52

Allocated securities

Share

288,567,544

Bonus stock

Batch

40

Allocated securities

Share

691,030,381

Cash dividend

Batch

685

Settlement value at VSD

VND

20,094,248,956,964

Interest/principal for Government/Government
guaranteed bonds

Batch

461

Settlement value at VSD

VND

106,867,915,339,000

Interest/principal for corporate bonds

Batch

25

Settlement value at VSD

VND

2,054,789,551,000

Interest/principal for foreign currency-denominated bonds

Batch

0

Settlement value at VSD

USD

0

Corporate entitlements for treasury bills

Batch

18

Settlement value at VSD

VND

19,650,000,000,000

Stock swap

Batch

7

Note: Number of batches and settlement value are actually carried out at VSD from 01/01/2013 to 31/12/2013 and may not
match each other.
Off-exchange Securities Ownership Transfers at VSD in 2013

No.

Types of transfer

Times

1

Redemption of employee’s preferred stocks

2

Transactions of founding shareholders

3

Donation, offerings and gift

4

Inheritance

5

Splitting, merging, consolidating or corporate
financial restructuring

6

Total face value
(VND)

1,531,063

15,310,630,000

0

0

0

9

13,996,655

139,966,550,000

478

3,417,878

34,178,780,000

38

103,357,937

1,033,579,370,000

Stock capital contribution to a company

10

47,870,444

478,704,440,000

7

Allocation of preferred shares from Trade Union
to employees, allocation of fund certificates to
employees

42

277,900

2,779,000,000

8

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

815

434,024,689

4,340,246,890,000

2,246

604,523,307

6,045,233,070,000

Total

853

Number of securities

Ownership transfers of securities of public companies which neither list nor register for trading on the stock
exchange in 2013
Times

Number of securities

Total face value (VND)

2,465

257,396,239

2,573,962,390,000

BUSINESS OPERATIONS (cont.)

SECURITIES DEPOSITORY
In 2013, there were 6.5 billion
securities lodged with VSD, making
the total number of securities
deposited at VSD as of 31 December
2013 over 31.1 billion securities,
more than 23 billion securities
of which were listed shares
(accounting for approximately 76%
of the total deposited securities
at VSD). By the end of 2013, the
number of investors’ accounts
managed by VSD was 1,334,794
accounts, an increase of 70,764
accounts in comparison with
that of year 2012. With reference
to securities pledge and pledge
release, VSD executed pledge of
about 2.5 billion securities and
pledge release of over 1.3 billion
securities in 2013.

Million securities

1,342

1,200
1,000
800

683

600

536

521

509

554

391

400

511

481
335

392

268
200
Month

1

2

3

4

5

6

Increased amount		

7

8

Decreased amount

Deposited securities by month in 2013
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Million securities

1,200
1,000
800
600
400
200
Month
-200

1

2

Listed shares

3

4

5

Upcom shares

6

7

8

9

Unlisted public company shares

10

11

12

Fund certificates

Deposited securities by type and by month in 2013

Million securities
350
300
250
200
150
100
50
Month
-50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-100
Government/Government Guaranteed Bonds
USD denominated bonds

Corporate bonds
Treasury bills

Deposited securities by type and by month in 2013
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11

12

BUSINESS OPERATIONS (cont.)
Million securities
31,000
30,500
30,000
29,500
29,000
28,500
28,000
27,500
Month

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Outstanding deposited securities by month in 2013

Million securities
1.23
300

1.20

1.08
0.95

250

1.00

0.85

0.80

200
0.70

150

0.56

100

0.40

0.40
0.22

50

Month

0.20

0.14

1

2

3

4

5

6

7

Released securities

8

9
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Released/Pledged

Securities pledge and release in 2013

65

0.34

0.25

Pledged securities

64

0.60
0.45

11

12
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Top 10 members with the largest volume of redeposited shares at VSD in 2013
Depository Members

Volume Value (VND1,000)

Rank in 2012

HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

2,860,230,272

28,602,302,720

1

ACB Securities Company Ltd.

1,552,813,118

15,528,131,180

2

Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.

1,509,280,024

15,092,800,240

9

Saigon Securities Inc

1,236,597,207

12,365,972,070

3

AGRISECO Securities Joint Stock Corporation

1,027,428,056

10,274,280,560

4

Viet Capital Securities Joint Stock Company

882,214,179

8,822,141,790

5

Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh City Branch

803,900,021

8,039,000,210

10

Vietcombank Securities Limited Company

793,592,831

7,935,928,310

6

Viet Dragon Securities Corporation

779,655,848

7,796,558,480

Not in Top 10

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of
Vietnam

737,974,366

7,379,743,660

Not in Top 10

BUSINESS OPERATIONS (cont.)

MEMBERSHIP MANAGEMENT
In 2013, VSD issued depository member
certificate for 1 securities company, direct
account holding membership certificate for 2
commercial banks and 1 securities depository
operating branch certificate. In order to improve
membership supervision activities for the whole
market, as for those members who breached
business operation guidelines, depending on
the level of breach, VSD applied disciplinary
measures including reminder, warning,
temporary suspension of depository operations
and revocation of depository membership
certificate, direct account holding membership
certificate and securities depository operating
branch certificate. As a result, the performance
of members’ activities under business operation
guidelines by VSD has been improved markedly.
66
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MEMBERSHIP STRUCTURE OF VSD

Securities companies

97

Direct account holding members

23

Domestic custodian banks

5

Foreign custodian banks

6
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CLEARING AND SETTLEMENT
OF SECURITIES TRANSACTIONS
In 2013, VSD settled securities
transactions executed on the
two stock exchanges in a safe
and timely manner with the
total value of over 840 trillion
VND (after netting by market),
contributing
to
continuous
and effective operations of the
market. This settlement value
was mainly constituted by the
settlement value of local currency-

denominated bond transactions
which account for 75.9%. The
total settlement value was up
more than 255 trillion VND, or 43%
against 585 trillion VND in 2012.
Particularly, the number of VSD’s
members that faced temporary
default significantly decreased as
compared with that of the year
2012 (a decrease of 73%). There was

Million VND

approximately 21.65 billion VND
from the Guarantee Fund being used
to support 21 cases of temporary
default, down 84% compared to
that of the previous year. VSD carried
out 375 times of transaction error
correction and cancelled 33 cases
of transaction settlement for lack of
cash or securities, dropping 31.8%
and 76% respectively in comparison
with the year 2012.
2013 SETTLEMENT VALUE BY
MARKET

120
100
80
60
40
20
Month

Local currency denominated bonds 75.87%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Settlement Value in VND in 2013

HOSE

16.8%

HNX

4.83%

Treasury bills

3.16%

UPCOM

0.06%

ANZ Bank (Vietnam) Limited
AGRISECO securities Joint -Stock Corporation
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank
Bank for Investment and Development of Vietnam Securities Joint Stock Company
HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
Hochiminh City Securities Corporation
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

Billion VND

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Settlement Value in VND of top 10 members in 2013

BUSINESS OPERATIONS (cont.)

ALLOCATING SECURITIES TRADING CODES
FOR FOREIGN INVESTORS

In 2013, VSD promulgated
the Guideline on registering
securities trading code for
foreign investors at VSD in order
to concretize the Circular No.
213/2013/TT-BTC guiding the
operations of foreign investors
on Vietnam stock market to aim
at the target of shortening time
and streamlining procedures for
foreign investors when investing
in Vietnam. In 2013, the number
of securities trading codes

THE TOTAL NUMBER OF
SECURITIES TRADING CODES:

16,731
CODES

2,270 CODES FOR
INSTITUTIONAL INVESTORS
14,461 CODES FOR
INDIVIDUAL INVESTORS

allocated for foreign investors
was 730, of which 291 codes
were for institutional investors
and 439 codes for individual
investors, an increase of 69%
against 432 codes allocated in
2012. As of 31 December 2013,
the total number of securities
trading codes at VSD reached
16,731 codes, including 2,270
codes and 14,461 codes for
institutional and individual
investors respectively.

TOTAL CODES AT VSD AS OF 31/12/2013

14461.86%

14461.86%

2270.14%

Codes for institutional investors
Codes for individual investors
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INFORMATION TECHNOLOGY
INFRASTRUCTURE

VSD has focused on improving the efficiency and speed of
business operations, meeting the demand for provision of new
services, while enhancing the system security.

Being aware of the crucial role of
information technology systems
in provision of its services, VSD
has focused on improving the
efficiency and speed of business
operations, meeting the demand
for provision of new services, while
enhancing the system security. In
2013, VSD continued to upgrade
and develop the information
technology systems to support
new services such as development
of transfer agent subsystem for
open-ended funds, addition
of new functions supporting

securities lending and borrowing
activities
and
redemption,
registration, depository, clearing,
settlement and corporate actions
for ETF.
Especially, in July 2013, VSD
and Operation Center of SBV
officially signed an agreement
for connection through the
terminal-based gateway, allowing
for the handling of negotiable
papers between two parties.
The terminal-based gateway is
a practical tool which helps VSD

and Operation Center of SBV unify
identification code of negotiable
papers and establish a common
reporting format, facilitating the
smooth performance of electronic
transfers. As a result, processing
time was substantially reduced
and relevant procedures was
significantly simplified for the
transfers of negotiable papers
among
members
executing
transactions on the secondary
market or the open market,
which contributed greatly to the
establishment of an inter-market
connection between the capital
market and the monetary market.
Besides, one of the central tasks
done by VSD in 2013 was the
development of the ISO messagebased gateway. This solution
allows transactions executed
on member’s core system to
be directly transmitted to VSD’s
system using the message
standard ISO 15022, which is an
international message standard
widely used in worldwide financial
transactions as well as securities
sector. This was a step towards
adopting internationally-accepted
standard for exchange of
operational information between
VSD and its members resulting
in swift and accurate business
processes among parties involved.

NEW PRODUCTS

Holding introduction session of transfer agent services for open-ended funds at VSD

2013 was the year marking
VSD’s remarkable progress in
the provision of new products
and services. Specifically, VSD
has officially launched services
provided to investment funds
such as transfer agent service for
open-ended funds and has also
prepared for the provision of ETFrelated services. The provision of
transfer agent service for openended funds by VSD is carried
out on the basis of mutual
agreement among parties and
no conflicts of interest with
other financial institutions in the
market. It aims at bringing about
mutual benefits to the market,
providing professional services
and cutting costs for investors

70
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and stakeholders. In 2013, VSD
has cooperated with several
fund managers and custodian
banks to provide transfer agent
services to a number of openended funds including VF1 and
VF4, two funds with a high level
of publicity, when they changed
from close-ended funds to openended ones. In addition, VSD has
made the initial preparation for
the infrastructure supporting
ETF-related services from IPO,
additional issue, redemption
to
registration,
depository
and settlement service on the
secondary market. The provision
of these services has significantly
contributed to the establishment
of a diversified market of fund
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services with a wide variety of
choices for fund managers, which
is the basis for diversification of
the young fund management
industry in Vietnam.
In March 2013, VSD launched
ownership transfer service for
securities of public companies
which have not been listed
or registered for trading.
Henceforth, shareholders of
these public companies can
transfer their shares easily and
conveniently through VSD’s
transfer system. Transfers shall
be made after public companies
have signed contract authorizing
VSD and transferors whose names
are registered on shareholders

OPERATIONAL PERFORMANCE

Working with experts from GIZ regarding
central counterparty model

book managed by VSD. Sellers
and buyers will agree on the
method for settlement of fund
in accordance with the relevant
provisions of the Securities Law.
Investors who want to transfer
ownership of their shares have
to open depository account at
VSD and deposit their shares.
Off-exchange
ownership
transfer service provided by
VSD to unlisted/non-registered
for trading shares helps the
shareholders out of their
problems and protects their
legitimate benefits.
Besides, VSD also continued
the preparatory work for the
introduction
of
securities

Working with consultants from Nomura
Research Institute regarding the clearing and
settlement activities of government bond
futures

lending and borrowing services,
the
central
counterparty
project and cooperated with
stock exchanges in research
and development of services
supporting new products.
Moreover, meeting the market

demand as well as following
global trend in developing
new products and services,
VSD has taken the initial step in
the research of non-traditional
services such as e-voting, cross
border clearing and settlement
and collateral management.

TRAINING
OF HUMAN RESOURCE

Attending the training course on “Developing Best-Practice Public Sector Financial
Management and Governance in Vietnam” in Australia held by AusAID in
collaboration with Vietnam MOF

The development of all-around
human resources uniformly
proficient in their profession,
knowledgeable about laws, skilled
with information technology and
fluent in foreign language was
one of the central tasks of VSD
in 2013. Therefore, to improve
staff’s professional knowledge,

ORGANIZING AND
PARTICIPATING IN

especially specialized knowledge
and newly promulgated laws and
regulations, VSD has organized
or sent staff to attend training
courses and seminars, topics
of which include ETF, fund
management, derivative market,
accounting regime of securities
companies, introduction of new

26

TRAINING
COURSES

106 STAFF MEMBERS ATTENDING
72
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products in the government
bond market, Securities Law and
the Law amending Securities Law,
changes in tax policies, salary
schedules applied to enterprises,
Labour Law and new policies,
auditing method for separate and
consolidated financial reports,
handling of accounting or tax
discrepancies, etc.
Moreover, on the basis of bilateral
and multilateral cooperation
with international organizations
and other countries worldwide,
in 2013, VSD has sent delegates
to specialized training courses,
seminars
and
workshops
overseas attended by region and

OPERATIONAL PERFORMANCE

Co-operating
with HNX to hold
Government Bond
Market Member
Conference

Attending Seoul Securities
Financing Conference 2013 in
Seoul, Korea

Attending the 15th ACG Cross Training
Seminar in Hangzhou, China

world leading experts to gain
knowledge of new development
in the area of post-trade services
and consolidate professional
knowledge
and
corporate
governance expertise.
Besides, information technology
and foreign language were
the focus of training in 2013.
Overall, in 2013, VSD has
organized and participated in
26 training courses, seminars
and workshops with the total
number of staff members
attending of 106.

The 9th Korea Capital Market Seminar 2013 held by Korea
Financial Investment Association

Dissemination on providing of transfer agent service for
open-ended fund

INTERNATIONAL CO-OPERATION
For the purpose of studying,
updating and co-operating on
new developments in depository
operations with regional and global
organizations, VSD has actively
involved in bilateral and multilateral
co-operation activities, such as
attending conferences, seminars and
activities of organizations, forums that
VSD is a member, namely Asia-Pacific
CSD Group (ACG), Association of
National Numbering Agency (ANNA),
ASEAN +3 Bond Market Forum
(ABMF). Besides, VSD also joined
in and sent delegations to countries

and international organizations with
extensive depository experience to
learn and establishing cooperation
for mutual development. Moreover,
in 2013, VSD received and worked
with several experts from Nomura
Research Institute - Japan within
the scope of “Technical assistance
for bond market development in
Vietnam” funded by Japan-ASEAN
Finance Technical Assistance Fund
(JAFTA); delegation from Securities
Board of Nepal (SEBON); experts
from Deutsche Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit

(GIZ) on Central Counterparty model;
ADB mission within the framework of
Financial Sector Deepening Program
(FSDP); experts from WB/IMF of
Vietnam Financial Sector Assessment
Program (FSAP), etc.
International co-operation activities
assist VSD not only in quickly
updating new developments and
trends of worldwide CSDs, gaining
knowledge and experience in
providing post-trade services but
also gradually raising its role and
position.

Attending the 12th Conference of Central Securities
Depositories in Saint Petersburg, Russian Federation

Attending the 14th Meeting of ASEAN+3 Bond Market Forum
in Jeju, Korea
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Attending Association of National Numbering Agency (ANNA) in Roma,
Italy
Joining Vietnamese delegation to France, Luxembourg, Germany
within the scope of VIE026 Project “Development of Vietnam
Capital”

Joining the study trip on securities market supervision and risk
management in Germany and Switzerland

Attending the Global Relations Exchange and Training Workshop
(GREAT Workshop) in New Jersey, USA

Participating the 17th ACG General Meeting in Dhaka, Bangladesh
Working with Securities Board of Nepal in Hanoi

ROOTS REMINDING
AND SOCIAL WELFARE ACTIVITIES

2
3

4

5

7
6

8
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In 2013, social and charitable activities of VSD
employees were continuously maintained which
demonstrate its responsibilities to the community
and society.

ROOTS REMINDING AND SOCIAL
WELFARE ACTIVITIES
Joining in the relief team to flood-affected provinces
in 2013, including Nghe An, Ha Tinh and Quang Binh

1

Visiting and financing kitchen construction for
boarding pupils, providing rice, foodstuff, and
learning equipment for pupils of Ta Hoc Secondary
School in Mai Son, Son La.
Celebrating the Contribution Ceremony of Road 9
National Martyrs Cemetery in Southern Laos.
Participating in blood donation campaign organized
by Youth Union of Ministry of Finance
Participating in blood donation campaign organized
by the Red Cross and National Institute of Hematology
and Blood Transfusion
Visiting and giving presents to the poor in Then Van
hamlet, Lung Cu commune, Dong Van district, Ha
Giang organized by SSC Youth Union

11
9

10

1.

Charitable program in Quang Binh.

2.

Joining the relief team to flood-affected central provinces in 2013 in
Thanh Xuan commune, Nghe An.

3.

Launching ceremony to upgrade and build the celebrating area of the
Road 9 National Martyrs Cemetery - Phase III.

4.

Participating in blood donation campaign organized by the Red Cross
and National Institute of Hematology and Blood Transfusion.

5.

Participating in blood donation campaign organized by Youth Union
of Ministry of Finance.

6.

Visiting and giving presents to the poor in Then Van hamlet, Lung Cu
commune, Dong Van district, Ha Giang organized by SSC Youth Union.

7.

Visiting Graves of 10 heroines in Dong Loc Junction.

8.

Trade fair to raise Charity funds of SSC.

9.

Visiting and financing kitchen construction for boarding pupils,
providing rice, foodstuff and learning equipment for pupils of Ta Hoc
Secondary School in Mai Son, Son La.

10.

Visiting Uncle Ho Temple, Cao Bang.

11.

Visiting Ban Gioc Waterfall.

UNION ACTIVITIES

1
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2

3

4

5

6

7

1.

Ha Long Tour

5.

Celebrating Children’s Day at the Head office

2.

Lunar New Year’s party at the Head Office

6.

Christmas Celebration at the Head office

3.

A sightseeing tour of Gioang river, Phu Mat

7.

Christmas Celebration at Hochiminh City Branch

4.

Binh Chau Tour
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2
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1.

VSD Open table-tennis tournament at
Hochiminh Branch

5.

Friendship football match between the Head
office and Hochiminh City Branch

2.

VSD open football tournament

6.

3.

VSD open football tournament

Music Show to celebrate Vietnamese Women’s
Day at the Head office

4.

Football tournament of SSC’s Department of
Information Technology

7.

Participating in 2013 Tennis Tournament
hosted by SSC and winning medal

Fairness and Transparency
Facilitate non-stop DEVELOPMENT

2014
BUSINESS PLANS

03

2014 BUSINESS PLANS

new Circular is issued to replace
the Decision 87/2007/QD-BTC
and the Circular 43/2007/TTBTC. Furthermore, the review
and assessment to issue, amend,
supplement VSD’s guidelines
and procedures for operation
management will be conducted
simultaneously in compliance
with the new Charter.

Basing
on
achievements,
preparations in 2013 and
previous years, VSD will focus on
key solutions in 2014, including:
Formulating mechanisms and
policies: VSD will complete
the draft Circular to replace the
Decision
No.87/2007/QD-BTC
and the Circular No.43/2007/TTBTC on registration, depository,
clearing
and
settlement.
The focus is put on items
that need amendment and
supplementation corresponding
with real circumstances as well
as new business operations
that are not governed by any
rules and regulations. Moreover,
to
facilitate
establishment
and development of the
derivative market and form legal
framework for this new market,
under guidance of SSC, VSD will
concentrate on drafting relevant

82
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contents in Decree, Circular
on clearing and settlement of
derivatives.
Developing projects: VSD
will focus on completing the
Development Strategy until
2020, which sets basic objectives
and solutions for long-term
development. In addition, VSD
will also complete the Project
of clearing and settlement for
derivatives, focusing on CCP
functions for derivatives such as
regulation on clearing members,
clearing
and
settlement
mechanism,
protection
method and risk management
mechanism of CCP.
Issuing new guidelines on
businesses and operation
management: Issuing new
guidelines
and
internal
procedures of businesses after a
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Researching and launching
new services: in 2014, VSD
plans to officially launch services,
including ISO message-based
gateway, securities lending
and
borrowing;
services
for exchange-traded funds;
evaluating provision of transfer
agency and the possibility of
providing new services to openended funds. Besides, VSD will
conduct research on e-voting,
collateral management, clearing
and settlement model for crossborder transactions (ASEAN
Links, ASEAN+3 Bond Market
Forum)
Infrastructure: VSD will focus
on completing procedures,
documents
to
apply
for
construction permit so as to
establishing infrastructure for
long-term growth in accordance
with directions for developments
of Vietnam securities market.
With the mentioned-above
objectives and solutions; and
on the basis of achievement,
close and timely guidance,
and concern of regulators,
VSD will continue to meet the
set targets and contribute to
the development of Vietnam
securities market.
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Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh:
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