CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

GIẢI PHÁP ĐẲNG CẤP
CHO NHU CẦU CHUYÊN BIỆT

“Chúng tôi kiến tạo một trải nghiệm
chuyên biệt về đầu tư và tích lũy cho
mỗi gia đình Việt Nam”
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SƠ LƯỢC VỀ TECHCOM SECURITIES
Được thành lập từ năm 2008, Techcom Securities (TCBS) - một công ty con của Ngân hàng TMCP Kỹ
Thương Việt Nam Techcombank - là một trong những công ty chứng khoán có tốc độ phát triển nhanh
nhất (tốc độ tăng trưởng trung bình năm giai đoạn 2011-2018 về là 59% và lợi nhuận sau thuế 78%).
Năm 2018, TCBS là một trong hai công ty chứng khoán lớn nhất trên thị trường về lợi nhuận, đứng
số 1 thị trường về lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với khoảng gần 40% thị phần tư vấn phát
hành và 81,7% thị phần môi giới tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Năm 2016 và 2018, TCBS giành giải thưởng “Best DCM House in Vietnam – Nhà thu xếp chứng khoán
nợ tốt nhất Việt Nam” do tạp chí Finance Asia trao tặng. Đồng thời, tạp chí Alpha Southeast Asia cũng
vinh danh TCBS là “Best Bond House in Vietnam (2007-2016) – Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt
Nam giai đoạn từ 2007 đến 2016”. Cuối năm 2018, năng lực của TCBS một lần nữa được khẳng định
khi tạp chí danh tiếng The Asset vinh danh là “Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2018”.

Nhà tư vấn trái phiếu tốt
nhất Việt Nam
(2007-2016)

Nhà tư vấn trái phiếu tốt
nhất Việt Nam 2016

Nhà tư vấn trái phiếu tốt
nhất Việt Nam 2018

Nhà tư vấn trái phiếu tốt
nhất Việt Nam 2018

Sứ mệnh:
• Là đối tác tư vấn tài chính chiến lược tin cậy của khách hàng doanh nghiệp.
• Kiến tạo một trải nghiệm đầu tư tích lũy ưu việt cho mỗi gia đình Việt Nam.

Mục tiêu đến năm 2020:

1 @ 1 @ 1 @ 1 = 2020
Số 1 tại Việt Nam @100.000 khách hàng Affluent
@100 triệu USD doanh thu @1 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường

2 mảng kinh doanh chiến lược:
Tư vấn tài chính
doanh nghiệp
(Corporate Advisory)

Quản lý gia sản
(Wealth Management)
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TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Cầu nối giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên thị trường vốn Việt Nam giàu tiềm năng
Techcom Securities dẫn đầu trong việc tạo lập, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại
Việt Nam. Trong giai đoạn từ 2014-2018, khối lượng trái phiếu chúng tôi tư vấn phát hành lên đến
162.000 tỷ đồng. Năm 2018, Techcom Securities chiếm đến 40% thị phần tư vấn và hơn 81,7% thị
phần môi giới trái phiếu doanh nghiệp tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Chúng tôi tư vấn chiến lược tài chính và mang đến gói giải pháp chuyên biệt dành cho mỗi doanh
nghiệp:
•
•
•
•

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Phát hành và niêm yết cổ phiếu doanh nghiệp
Thu xếp mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
Cấu trúc tài chính doanh nghiệp

162.000

tỷ
đ ồ ng

Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp
do TCBS tư vấn phát hành trong giai
đoạn 2014 – 2018.

SỐ 1
Về thị phần tư vấn phát hành trái
phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.

Khách hàng của chúng tôi là những tập đoàn, công ty hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực trọng
yếu của nền kinh tế bao gồm bất động sản, hàng tiêu dùng, tài nguyên, nông nghiệp, năng lượng và
gần đây nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực mới như ẩm thực, giải trí v.v. Bên cạnh đó, TCBS sở
hữu một mạng lưới đối tác và các nhà đầu tư rộng lớn bao gồm các ngân hàng, công ty bảo hiểm,
quỹ đầu tư, công ty chứng khoán trong và ngoài nước.

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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CÁC GIAO DỊCH TƯ VẤN NỔI BẬT
•

Phát hành các trái phiếu của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Vingroup) (Mã CK: VIC) không tài
sản bảo đảm (TSBĐ) và không kèm chứng quyền với tổng giá trị 11.600 tỷ đồng trong giai đoạn
từ 2016 đến 2018. Vingroup là doanh nghiệp phi ngân hàng đầu tiên niêm yết trên niêm yết trên
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE). Tổng khối lượng niêm yết hiện tại đạt 6.600 tỷ đồng.
Những giao dịch này đã mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư vào trái phiếu
doanh nghiệp, góp phần huy động hiệu quả các nguồn vốn trong xã hội vào đầu tư sản xuất.

•

Phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo của VinGroup ra công chúng trong nhiều đợt với
tổng trị giá các trái phiếu là 2.000 tỷ đồng vào tháng 12/2018 và tháng 3/2019. Đây là các trái
phiếu của doanh nghiệp ngoài tổ chức tín dụng đầu tiên được phát hành sơ cấp ra công chúng
và niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

•

Phát hành trái phiếu Vingroup (Mã CK: VIC) tổng trị giá 3.000 tỷ đồng được bảo lãnh bởi tổ chức
CGIF danh tiếng (xếp hạng tín nhiệm AA của Standard & Poor’s trên quy mô toàn cầu). Giao dịch
được hoàn thành vào tháng 02/2016.

•

Phát hành trái phiếu được bảo lãnh bởi GuarantCo (tổ chức bảo lãnh xếp hạng tín nhiệm A1 bởi
Moody’s) của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã CK: CII), một doanh nghiệp tư
nhân đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng được với tổng trị giá 1.150 tỷ đồng. Giao
dịch được hoàn thành vào tháng 3/2019.

•

Phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản
của các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên (nhóm Masan Resources) thuộc Công ty
Cổ phần Tập đoàn Masan với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng trong năm 2018. Các đợt phát hành trái
phiếu đã giúp cho nhóm công ty tối ưu hóa cấu trúc nguồn vốn, chi phí tài chính và tiếp cận với
các nhà đầu tư khác ngoài các tổ chức tín dụng.

•

Phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công với tổng trị giá 150 tỷ
đồng vào tháng 6/2017 và 80,1 tỷ tháng 12/2017. Đây là đợt hai phát hành trái phiếu đầu tiên
của Công ty, và cũng là trái phiếu đầu tiên của group Thành Thành Công được đưa lên niêm yết
trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE.

•

Phát hành trái phiếu các trái phiếu của Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) (một công ty con
của Tập đoàn Vingroup) có tài sản bảo đảm với tổng giá trị 12.500 tỷ đồng vào tháng 10/2017,
tháng 8/2018 và tháng 9/2018.

•

Phát hành các trái phiếu của Công ty Cổ phần Vinpearl với tổng mệnh giá 4.500 tỷ đồng, có tài
sản bảo đảm vào tháng 6/2018 và phát hành các trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không
kèm chứng quyền với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng vào tháng 7/2018. Công ty CP Vinpearl hiện
sở hữu, quản lý và vận hành toàn bộ chuỗi khu nghỉ dưỡng và khách sạn cũng như mảng vui chơi
giải trí của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.

•

Phát hành các trái phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà với tổng mệnh giá 4.460
tỷ đồng, có tài sản bảo đảm. Đây là công ty hoạt động trong mảng vui chơi giải trí, dịch vụ nhà
hàng ẩm thực, khách sạn với thương hiệu Sun World Bà Nà Hills.

•

Phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc Tế Mặt Trời Đỏ (Red Sun
ITI) có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền với tổng trị giá 200 tỷ đồng vào tháng
12/2018. Red Sun ITI là công ty có thị phần hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh nhà
hàng dạng chuỗi. Đây là lần đầu tiên công ty huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu.

•

Tư vấn niêm yết Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan có giá trị vốn hóa tương đương 45.000
tỷ đồng.

•

Đại lý mua cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan với giá trị giao dịch là 9,5% số cổ
phần đang lưu hành, tương đương 5.900 tỷ đồng. Giao dịch này giúp cô đặc sở hữu tại Công ty
Cổ phần Tập đoàn Masan và hiện thực hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

•

Đại lý mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (Mã CK: MSR), với giá trị
là 2.800 tỷ đồng. Giao dịch này giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan gia tăng sở hữu tại Masan
Resource – Công ty sở hữu mỏ kim loại đa kim, đặc biệt là Vonfram có trữ lượng lớn nhất thế giới
ngoài Trung Quốc.

•

Tư vấn đầu tư Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) mua và thoái vốn tại Tổng
Công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (Mã CK: HVN) với giá trị tương đương 1,82% cổ
phần của Vietnam Airlines, giúp nâng cao mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Techcombank và
Vietnam Airlines.

www.t cb s.com.vn
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QUẢN LÝ GIA SẢN VỚI NHỮNG SẢN PHẨM ĐẦU TƯ
TIÊU BIỂU
Cánh cửa mở ra tương lai thịnh vượng cho các cá nhân và gia đình Việt Nam
Từ trái phiếu của các doanh nghiệp uy tín hàng đầu đến các quỹ mở đầu tư và quỹ bất động sản được
quản lý chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến những sản phẩm đầu tư đa dạng, đáp ứng cho từng nhu
cầu chuyên biệt, với các khẩu vị rủi ro và kỳ vọng đầu tư khác nhau.

iBond – Trái phiếu doanh nghiệp
iBond là sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp được thiết kế dành riêng cho khách hàng
cá nhân với mức đầu tư ban đầu chỉ từ 50 triệu đồng. Lãi suất trái phiếu cũng thường
được điều chỉnh 6 tháng hoặc 1 năm/lần để giảm thiểu rủi ro lãi suất thay đổi cho
nhà đầu tư. iBond là sự kết hợp hoàn hảo giữa đầu tư an toàn, lợi tức tốt và thanh
khoản cao cho khách hàng.
Ra mắt thị trường từ năm 2014, iBond đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của
khách hàng cá nhân và tăng trưởng mạnh mẽ chỉ trong một thời gian ngắn. Một vài
con số tiêu biểu đến nay:

T ổ ng do a nh s ố:

59. 70 7
T hị phầ n mô i giới
gi a o dị ch ( HOSE):

Số lượng khách hàng:
tỷ
đồ ng

81,7%

Phâ n phố i t ại:

288

17.805

Chi n há nh

45

tỉ n h th à nh
to à n q uố c

Quỹ mở đầu tư iFund
iFund bao gồm Quỹ mở đầu tư trái phiếu (TCBF), Quỹ mở đầu tư cổ phiếu (TCEF), Qũy
đầu tư trái phiếu linh hoạt (TCFF hay còn gọi là FlexiCA$H) do Công ty Cổ phần Quản
lý Quỹ Kỹ thương (Techcom Capital – TCC) quản lý. Tùy mục tiêu và mong muốn đầu
tư, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các Quỹ này với số tiền đầu tư chỉ từ 1 triệu
đồng/tháng. Qũy mở là một hình thức đầu tư an toàn, thanh khoản linh hoạt cùng thủ
tục thuận tiện, dễ dàng với lệnh định kỳ tự động.
Qũy mở đầu tư trái phiếu TCBF
Năm 2018, TCBF đạt mức tăng trưởng vượt trội và kết thúc năm với vị thế là quỹ mở
nội địa có quy mô tài sản quản lý lớn nhất Việt Nam với NAV lên tới 6.622 tỷ đồng,
chiếm 37% thị phần. Tỷ suất lợi nhuận của quỹ duy trì mức ổn định 8%-8,5%/năm,
kể cả trong bối cảnh thị trường biến động mạnh như trong năm 2018.

Quỹ mở đầu tư cổ phiếu TCEF
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Techcom (TCEF) do Techcom Securities phân phối giúp nhà đầu
tư tối ưu nguồn vốn gửi vào, sinh lời hiệu quả nhờ quy trình lựa chọn, thẩm định mã
cổ phiếu nghiêm ngặt, chuyên nghiệp, do Uỷ Ban Chứng Khoán nhà nước cấp phép
và ngân hàng Standard Chartered giám sát.

Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt TCFF (FlexiCA$H): Tiền linh hoạt, lãi thông minh
Qũy TCFF (còn gọi là FlexiCA$H) là Quỹ thị trường tiền tệ (Money Market Fund) đầu
tiên tại Việt Nam. FlexiCA$H hoạt động với hình thức tương tự quỹ mở, do Uỷ ban
chứng khoán Nhà nước cấp phép, ngân hàng BIDV giám sát. FlexiCA$H là giải pháp
tối ưu cho dòng tiền lưu động ngắn hạn của doanh nghiệp và các nhân với lãi suất
lên đến 6%/năm không cố định kỳ hạn, thanh khoản cao khi khách hàng có thể rút
vốn hàng ngày.
Quỹ đầu tư Bất động sản TCREIT
TCREIT là quỹ bất động sản đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Việt Nam do
Techcom Capital quản được niêm yết tại HOSE được kỳ vọng sẽ đem đến cơ hội đầu
tư bất động sản dễ dàng hơn cho các cá nhân và gia đình Việt Nam.
Theo quy định của luật, TCREIT sẽ đầu tư chủ yếu vào các bất động sản đã hoàn
thành và đang tạo ra dòng tiền ổn định từ cho thuê, đồng thời sẽ phân phối 90% lợi
nhuận hàng năm cho nhà đầu tư.
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Nền tảng quản lý tài sản và đầu tư trực tuyến TCInvest
TCInvest (https://tcinvest.tcbs.com.vn/home) là nền tảng quản lý tài sản và đầu tư
trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam bao gồm hệ thống giao dịch các sản phẩm đầu tư
như cổ phiếu, trái phiếu và quỹ đầu tư trực tuyến và hệ thống tư vấn, quản lý tài sản.
Chỉ với một tài khoản đầu tư duy nhất iWealth – là sự kết hợp đầy đủ, toàn diện tính
năng của một tài khoản ngân hàng và một tài khoản đầu tư chứng khoán - khách
hàng được đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu tài chính một cách thuận tiện và bảo mật.
Nền tảng TCInvest được thiết kế hướng tới người dùng trực tuyến, tích hợp các tính
năng thông minh và chuyên nghiệp, đồng thời hỗ trợ toàn diện các khách hàng với
một loạt các công cụ hữu ích như:
•
•
•
•
•

Các báo cáo 1Click với phân tích chuyên sâu về 1000 doanh nghiệp niêm yết
MarketWatch: giao diện phân tích thị trường chứng khoán trên nền tảng dữ liệu
đám mây.
TCAnalysis – Cổng thông tin và báo cáo phân tích chi tiết gần 1000 doanh
nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán
Priceboard – Bảng giá chứng khoán cập nhật mọi biến động thị trường
Các công cụ tư vấn phân bổ danh mục tối ưu, quản trị rủi ro danh mục

Gói ưu đãi iWealth Pro:
Giải pháp tối ưu chi phí dành cho các khách hàng thường xuyên giao dịch chứng
khoán trực tuyến. Nhờ áp dụng công nghệ, khách hàng có thể cắt giảm hàng chục
triệu đồng và hơn thế nữa chi phí giao dịch và lãi margin.
Chính sách iShare:
Là chính sách khách hàng giới thiệu khách hàng dành cho các nhà môi giới chuyên
nghiệp, các nhà đầu tư hiệu quả có sức ảnh hưởng.

TCWealth – Hệ thống tư vấn & quản lý tài chính vượt trội
TCWealth (https://wealth.tcbs.com.vn) là hệ thống tư vấn tài chính trực tuyến hay
còn gọi là Robo – Advisor đầu tiên ở Việt Nam. TCBS tự hào là người giới thiệu mô
hình tư vấn tài chính cá nhân tiên tiến trên thế giới đến thị trường Việt Nam.
Với định hướng chiến lược là bảo toàn và tăng trưởng tài sản một cách bền vững,
TCWealth giúp khách hàng cá nhân hoạch định chiến lược và phân bổ đầu tư dài hạn
như các nhà đầu tư tổ chức, cụ thể:
•
•
•

Hoạch định được kế hoạch tài chính dài hạn cho cá nhân và cả gia đình
Xác định chiến lược và danh mục đầu tư tối ưu để đạt được các mục tiêu tài chính
quan trọng trong tương lai
Phân bổ danh mục vào các loại tài sản đa dạng có độ an toàn, ổn định cao như
iBond (Trái phiếu doanh nghiệp), iFund (Quỹ mở) và TCREIT (Quỹ Bất động sản).

Bên cạnh đó, TCBS cũng phát triển nhiều tính năng hấp dẫn, gia tăng trải nghiệm
cho khách hàng như:
iConnect: hệ thống đầu tiên cho phép giao dịch mua bán trái phiếu trực tiếp giữa
các nhà đầu tư cá nhân với các mức lợi tức hấp dẫn, nhằm gia tăng thanh khoản và
hiệu quả sản phẩm cho khách hàng.

iAdvisor: công cụ hỗ trợ đội ngũ bán hàng tư vấn trực tiếp hiệu quả, nhanh chóng
cho khách hàng. Chỉ với một thiết bị di động kết nối mạng, đội ngũ bán hàng có thể
tra cứu về các chương trình sản phẩm, hạn mức, giá, lãi suất ở bất cứ đâu, kịp thời
cung cấp thông tin để khách hàng có thể quyết định đầu tư kịp thời.
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ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

NGUYỄN XUÂN MINH, CFA

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tổng giám đốc

Thạc sỹ Tài chính ứng dụng và Đầu tư tại Úc. Thạc sỹ Kỹ
thuật dầu khí tại Liên bang Nga.

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng tại Úc.

Ông Minh có hơn 26 năm kinh nghiệm trong đầu tư và
quản lý quỹ.
Ông từng là CEO của Vietnam Asset Management Ltd.
(VAM) và Phó chủ tịch cao cấp của Franklin Templeton
Investment tại Singapore. Ông cũng là thành viên HĐQT
một số doanh nghiệp tại Việt Nam

ĐẶNG LƯU DŨNG

Bà Hiền có hơn 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài
chính Ngân hàng. Bà từng giữ vị trí như Giám đốc trung
tâm thị trường vốn - Khối nguồn vốn và thị trường Tài
chính, ngân hàng Techcombank. Trợ lý phó chủ tịch,
chuyên gia mảng thị trường nợ và các sản phẩm nguồn
vốn tại Citibank Việt Nam, là thành viên chương trình
TIGER cho các quốc gia châu Á của Citibank Singapore.

ĐỖ TÚ ANH

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Thạc sỹ Luật Kinh doanh Quốc tế tại Nhật Bản.

Cử nhân Khoa học Chuyên ngành Vật lý, Đại học Quốc
gia Hà Nội, cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Hoa kỳ.

Ông Dũng có hơn 19 năm kinh nghiệm trong các lĩnh
vực quản lý nhà nước, tư vấn pháp lý, tài chính ngân
hàng và quản lý quỹ. Ông từng là Phó tổng Giám đốc
Techcombank AMC, đồng sáng lập và Tổng giám đốc
FPT Capital và Quỹ đầu tư Việt Nhật VJF; Luật sư tư vấn
công ty luật Freshfields Bruckhaus Deringer.

Bà Tú Anh có hơn 21 năm kinh nghiệm trong các lĩnh
vực tư vấn đầu tư và thương mại, đầu tư nước ngoài,
mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Bà từng là đại diện
thương mại cho Dresser Industries, đồng sáng lập quỹ
AIPF, Tổng giám đốc công ty TNHH Đầu tư và Thương
mại Hệ thống Quốc tế (Nettra); Tổng giám đốc Công ty
CP Đầu tư INB và Phó tổng giám đốc Techcombank AMC.

NHÂM HÀ HẢI

PHẠM DIỆU LINH

Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư

Phó Tổng giám đốc

Thạc sỹ Tài chính tại Pháp, chứng chỉ Kinh tế vĩ mô cao
cấp tại Đức.

Thạc sỹ Tài chính tại Pháp.

Ông Hải am hiểu sâu sắc về các công cụ nợ, công cụ
vốn và công cụ tài chính cấu trúc, và có hơn 18 năm
kinh nghiệm làm việc và quản lý cấp cao trong lĩnh vực
Ngân hàng, đầu tư tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
FPT Capital, ngân hàng Techcombank và công ty quản
lý quỹ Techcom Capital.

TRẦN HÀ THANH

Bà Linh có am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực tư vấn phát
hành trái phiếu. Với hơn 11 năm làm việc trong mảng
thị trường nợ tại Techcombank và TCBS, bà đã tham gia
điều phối nhiều giao dịch tư vấn phát hành trái phiếu
quy mô lớn và làm việc với các công ty hàng đầu trong
các lĩnh vực như bất động sản, sản xuất, ngân hàng,
khai thác khoáng sản v.v.

TRẦN THỊ THU TRANG

Giám đốc Khối Công nghệ

Giám đốc Tư vấn phát hành trái phiếu

Thạc sỹ Tài chính ứng dụng, Đại học Macquarie, Úc

Cử nhân Học viện Tài chính Hà Nội

Ông Thanh có hơn 20 năm kinh nghiệm quốc tế về lĩnh
vực CNTT, trong đó có hơn 10 năm chuyên sâu về ngành
tài chính và đầu tư chứng khoán. Ông từng giữ chức vụ
Phó Giám đốc công ty quản lý quỹ VietWealth; Quản lý
Công nghệ công ty quỹ LR Global Partner. Ông cũng làm
việc nhiều năm tại Singapore trong một số tổ chức tài
chính trong đó có Ngân hàng Đầu tư Barclays Capital

Bà Trang có hơn 14 năm kinh nghiệm tư vấn và quản
lý các Khách hàng Doanh nghiệp lớn và vừa của
Techcombank. Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực tư
vấn tài chính cho doanh nghiệp, bà Trang đã thực hiện
nhiều giao dịch quy mô lớn cho các khách hàng là các
doanh nghiệp hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
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HOÀNG PHƯƠNG

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

Giám đốc Quản trị nguồn vốn và tài chính

Giám đốc Định chế Tài chính

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng trường Paris I Pantheon Sorbonne
và Paris II Patheon Assas, Pháp

Ông Hoàng Phương đã có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính dự án, cấu
trúc và thu xếp vốn dự án, đặc biệt là các dự án năng lượng.
Ông đã từng là Kiểm toán viên tại Deloitte Việt Nam và chuyên
gia thu xếp vốn quốc tế tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

NGUYỄN THỊ HOẠT

Ông Cường có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
Ngân hàng và Chứng khoán. Trước khi làm việc tại Techcom
Securities, ông từng giữ vị trí Giám đốc Đầu tư và kinh doanh
Nợ tại Techcombank, Giám đốc sản phẩm Cấu trúc của
Vndirect và có nhiều năm làm việc tại Ngân hàng Societe
Generale Corporate Investment Banking (SGCIB) tại Pháp.

NGUYỄN HÀ QUỲNH, CFA

Giám đốc Giải pháp tài chính

Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển

Cử nhân Kế toán-kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Việt
Nam; Chứng chỉ Kế toán viên Công chứng (ACCA) của Hiệp hội
Kế toán Công chứng Anh Quốc.

Cử nhân Kinh tế và Kinh tế lượng Đại học Nottingham, Vương
quốc Anh.

Bà Hoạt có hơn 14 năm kinh nghiệm tài chính ngân hàng và
kiểm toán. Bà từng là Giám đốc Công ty Bất động sản Huế và
giữ nhiều vị trí cao cấp tại Vietbridge Capital, Công ty Chứng
khoán Hoàng Gia, KPMG và Khối Nguồn vốn, Techcombank.

Ông Quỳnh có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu
tư, thị trường vốn và M&A. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc
khối Ngân hàng đầu tư của Công ty CP Chứng khoán Phượng
Hoàng và có nhiều năm làm việc tại tập đoàn Cattles Plc,
Vương Quốc Anh.

BÙI THỊ THU HÀ

BÙI THỊ THU HẰNG

Giám đốc Kinh doanh và Phân phối Khách hàng cá nhân

Giám đốc Vận hành hoạt động

Thạc sỹ Tài chính và đầu tư, Chứng chỉ Quản trị rủi ro trong tài
chính và ngân hàng tại Anh.

Cử nhân Thương mại Quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

Hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Ngân
hàng, bà Hà đã trải qua các vị trí công tác tại Tập đoàn
Vinacomin, Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính của ngân
hàng Techcombank và từng là Trợ lý cao cấp cho Tổng Giám
đốc Techcombank.

Bà Hằng có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chứng
khoán và đầu tư. Bà từng giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý
giao dịch và thanh toán, phụ trách Phòng quản trị rủi ro và
Trưởng sàn giao dịch của Công ty chứng khoán MBS.

NGUYỄN ĐĂNG MINH
Giám đốc Phát triển Ứng dụng
Thạc sỹ Khoa học Máy tính, Đại học Quốc lập Giao Thông, Đài
Loan; Chứng chỉ Kiến trúc sư giải pháp Amazon Cloud Web
Services.
Ông Minh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT.
Trước khi về Techcom Securities, ông đã từng giữ chức vụ
Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc dự án FPT.AI tại Ban Công nghệ
Tập đoàn FPT trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, và điện toán
đám mây.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Trụ sở chính:
Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank,
191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: +84 24 3944 6368 | Fax: +84 24 3944 6583
Chi nhánh:
Tầng 17, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: + 84 28 3911 6868
Hotline 1800 588 826
Website: www.tcbs.com.vn
Email: cskh@tcbs.com.vn

